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Abstract:
Martinák M. 2020: Building on the Kramársky Vrch Hill in the Context of AntiTurkish Vartovka Watchtowers in the Territory of Tekov and Hont. Acta
Musei Tekovensis Levice 12: 142 – 159.
Remains of the brick building on the Kramársky Vrch Hill situated in the southern
parts of the Štiavnické vrchy Mountains in the cadaster area of the municipality
of Bátovce in the Levice district were until recently overlooked by the academic
literature. The goal of this contribution is to try to identify their primary function
after the closer construction-history research has been carried out, but also to
get acquainted with the historical context of the nearby region. Preliminarily,
the building may be functionally identified with an anti-Turkish signalization
watchtower – vartovka. This assertion can be confirmed by the building’s
appearance, and last, but not least, also by its position on the place that is difficult
to access and location on a strategically important spot in terms of visibility. Its
origin can be linked to the military order adopted to protect mining towns in
Central Slovakia in 1564.
Key words: South-West of Slovakia, Bátovce, fortification architecture, anti-Turkish
vartovka, 16th century
ÚVOD
Odborná literatúra a štúdie venujúce sa problematike protitureckej signalizačnej
sústavy na území Slovenska zvyšky stavby na Kramárskom vrchu v katastrálnom
území obce Bátovce v okrese Levice, až na malé výnimky, doteraz opomínali, resp.
o jej existencii nevedeli. Pozostatky stavby, však desaťročia jestvovali v povedomí
miestneho obyvateľstva. Stavbu začali v miestopisnej literatúre spomínať až v posledných rokoch historici a miestni nadšenci. Autor tejto štúdie sa rozhodol v rokoch 2018
– 2019 nedeštruktívne stavebno-historicky preskúmať nielen samotné zvyšky stavby,
ale aj jej bezprostredné okolie. V objasnení jej pôvodnej funkcie sa stalo kľúčovým
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oboznámenie sa so širšími historickými súvislosťami a rozsiahly terénny prieskum
blízkeho regiónu.
DOTERAJŠIE POZNATKY O STAVBE
V literatúre sa prvá o stavbe na Kramárskom vrchu, ako o varte nad Jabloňovcami,
iba stručne zmienila archivárka Jarmila Bátovská v roku 2012.1 Bližší historický
kontext, ako aj prvý podrobnejší opis stavby, priniesla novinárka Kveta Fajčíková
vychádzajúc pritom pravdepodobne z poznatkov Jarmily Bátovskej a nadšencov Dušana Hudíka a Jozefa Šimoneka.2 Existenciu stavby opäť pripomenuli zostavovatelia
monografie obce Bohunice, keď jej fotografiu zahrnuli do kapitoly o novovekých
dejinách obce od historika Petra Keresteša, ktorý v štúdií upozornil na sieť signalizačných zariadení – vartoviek v rámci Bátovskej kotliny.3 Najnovšie, opakujúc pritom už
publikované poznatky, sa o stavbe zmieňuje Miroslav Eliáš.4
Všetky doterajšie informácie stavbu zhodne stotožňujú s protitureckou vartovkou
(hláskou) bez bližšieho konkretizovania doby jej výstavby. Opisy ju charakterizujú
ako jednoduchý vyvýšený kamenný stupeň so schodiskom.
GEOGRAFICKÁ POLOHA A HISTORICKÉ SÚVISLOSTI
Bátovce, vzdialené približne 11 km severovýchodne od Levíc, ležia v povodí rieky
Sikenica a ich východnú časť chotára tvoria južné výbežky Štiavnických vrchov.
Kramársky vrch je situovaný v odľahlom lesnom teréne v severovýchodnom kúte
extravilánu, v blízkosti severnej hranice katastrálneho územia obce. Masív Kramárskeho vrchu tvorený andezitovými vulkanitmi je vytvarovaný do atypického dvojvršia
približne v tvare písmena V. Jeho nezameniteľná charakteristická silueta s dvoma
vrcholmi je vnímateľná najmä pri diaľkových pohľadoch zo západu, severozápadu
a severu. Juhozápadný vrchol má kótu vo výške 548 m n. m. a severovýchodný vrchol
kótu vo výške 558 m n. m. Vrcholy predeľuje pozvoľna klesajúci terén vytvárajúci
medzi nimi nižšie položené sedlo. Úpätie vrchu obchádza v súčasnosti zo západu,
severu a východu čiastočne spevnená lesná cesta.
V hľadaní možného kontextu vo vzťahu k pôvodnej funkcií stavby na Kramárskom vrchu sú dôležité historické udalosti 16. storočia spojené s tureckým ohrozením.
Zásadnými skutočnosťami, ktoré po prehratej bitke pri Moháči (1526) ovplyvnili
budovanie protitureckej obrany, boli okrem pádu Budína v roku 1541 aj neustále trva1
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BÁTOVSKÁ, Jarmila. História. In BÁTOVSKÁ, Jarmila (ed.). Pečenice– monografia obce. Vydavateľ :
Pečenice, 2012, p. 31.
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1711. In BÁTOVSKÁ, Jarmila (ed.). Bohunice – monografia obce. Vydavateľ : Obec Bohunice, 2013,
p. 27.
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Bátovce. Kramársky vrch. Vyznačenie približnej polohy stavby. S využitím podkladovej výškopisnej mapy nakreslil Matúš Martinák, 2019.

júce turecké výpady a plienenia na južnom území dnešného Slovenska. Prvé turecké
plienenie zažilo územie Tekovskej stolice už v roku 1530 pozdĺž dolného úseku Hrona
v okolí Levíc až po Hronský Beňadik.5 Strata niekoľkých dôležitých pevností ako
Ostrihomu (1543), ktorý sa stal sídlom tureckého sandžaku, či Vyšehradu, Novohradu
a Hatvanu (1544), pod pádom ktorých sa do tureckých rúk dostala väčšina Novohradskej a časť Hontianskej stolice, prinútila viedenský dvor venovať väčšiu pozornosť
obrane stredoslovenských banských miest.6 Tie sa totiž kvôli nerastnému bohatstvu
stali hlavným stredobodom záujmu Turkov. Turci sa už v tomto období dostávajú aj
hlboko na naše územie a v máji 1544 vyplienili martalovci, ktorí boli príslušníkmi
nepravidelných a pomocných oddielov osmanskej armády,7 dediny Iliju a Žibritov.
K obsadeniu podstatnej časti Hontianskej stolice Turkami prišlo po roku 1546, kedy
ju aj spolu s inými stolicami vyzval k podrobeniu sa budínsky paša.8 Rozhodujúce
udalosti nastali v lete 1552, keď sa osmanským oddielom najskôr podarilo dobyť hrad
Drégely a následne aj opevnený premonštrátsky kláštor v Šahách a hrady Ďarmoty,
Sečany, Šalgov, Hollókő a Buják. Po prelomení obrannej línie južného slovenského
5
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HORVÁTH, Pavol (ed.). Rabovali Turci. Bratislava : Tatran, 1972, p. 25 – 27.
KOPČAN, Vojtech. Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Martin : Veda, 1986, p. 44 – 45, 49.
SEGEŠ, Vladimír & ŠEĎOVÁ, Božena. Pramene k vojenským dejinám Slovenska II./1. 1526 – 1648.
Bratislava : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2015, p. 68.
KERESTEŠ, Peter. Roky 1526 – 1711. In BÁTOVSKÁ, Jarmila & BEŠINOVÁ, Eva & ŠVOLÍKOVÁ,
Marta et al. Žemberovce – monografia obce. Vydavateľ : Obec Žemberovce, 2016, p. 84; KOPČAN,
Vojtech. Turecké nebezpečenstvo a Slovensko, p. 45.
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pohraničia bola 10. až 11. augusta 1552 zavŕšením víťaznej osmanskej prevahy bitka
pri Plášťovciach.9 V máji 1561 dostávajú od budínskeho miestodržiteľa Rüstem pašu
výzvu na zaplatenie daní pod vyhrážkami aj Bátovce, Žemberovce, Žemliare a ďalšie
susedné dediny.10
Krátko po prehratej bitke pri Sečanoch v roku 1562 začali robiť s ohľadom
na hospodársky význam banských miest viedenský dvor a uhorské kráľovské úrady
okamžité opatrenia. Obranou banských miest poverili bývalého kapitána Jágerského
hradu Štefana Dobóa, ktorý osobne skontroloval hrady a mestá, pričom sa usiloval
doplniť ich posádky.11 Na porade banských miest, uskutočnenej 7. mája 1562 v Kráľovej pri Radvani, predložil Dobó konkrétne návrhy opatrení zhrnuté do siedmich
bodov, ku ktorým sa mali mestá vyjadriť.12 Po porade konanej 11. mája 1562 poslali
kráľovi memorandum o opevnení banských miest. Dobó od nich žiadal označiť miesta, ktoré sú vystavené nebezpečenstvu zo strany Turkov. Uviedli preto, že treba, aby
lesy medzi Pukancom a Štiavnicou, ale tiež medzi Zvolenom a Banskou Belou boli
obsadené vojskom, ktoré by odrazilo prefíkaných lúpežníkov. Žiadali tiež očistiť úzke
cesty v horách od stromov, aby sa dalo po nich bezpečnejšie pohybovať a sledovať
nepriateľove osídla.13 Z týchto informácií teda vyplýva, že mali v úmysle vojenskými
hliadkami obsadiť aj vhodné pozície v lesoch ďalej od väčších sídel.
Jedným z najdôležitejších krokov v organizácií protitureckej obrany sa na našom
území stalo zriadenie dvoch hlavných kapitanátov – hornouhorského a preddunajského (1564), ktorý nahradil dovtedajší bansko-mestský a mal sa starať o obranu územia
od Komárna až po Spiš. Hlavným úsekom preddunajského kapitanátu bola tzv. banská
hranica, ktorej Dvorská vojenská rada venovala mimoriadnu pozornosť.14
V tomto období boli cisárske posádky zriadené aj v slobodných kráľovských mestách Pukanci, Banskej Štiavnici a Krupine. Ako však spomína historik Peter Keresteš,
tieto mestá sa nespoliehali len na cisárske posádky, ale si organizovali aj svoju vlastnú
obranu v podobe budovania hlásnej služby – vartoviek.15 Kľúčovú úlohu pri ich výstavbe zohral vojenský poriadok na obranu banských miest a okolia pred Osmanmi,
ktorý bol prijatý 17. mája 1564 na porade v Banskej Štiavnici zvolanej panovníkom
Ferdinandom I. Piaty bod tohto poriadku hovorí o rozmiestnení stráží, ktoré majú
strážnymi ohňami upozorniť na blížiaceho sa nepriateľa.16 Okrem viacerých miest,
na ktorých sa majú takéto strážne posty ešte len vytvoriť, sú spomenuté aj miesta,
ktoré už strážnu funkciu v tomto období vykonávali. Jedným z nich bola v poriadku
spomenutá a dodnes zachovaná strážna veža – vartovka v Krupine v polohe Stražavár.
9

10
11
12
13

14
15
16

KOPČAN, Vojtech. Hontianska stolica v čase Osmanskej expanzie. In Slovenský národopis, 1977, 25/1:
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MATUNÁK, Michal. Život a boje na Slovensko tureckom pohraničí. (Úvod napísal KOPČAN, Vojtech).
Bratislava : Tatran, 1983, p. 125.
KOPČAN, Vojtech. Turecké nebezpečenstvo a Slovensko, p. 59.
KERESTEŠ, Peter. Roky 1526 – 1711, p. 84.
SEGEŠ, Vladimír & ŠEĎOVÁ, Božena. Pramene k vojenským dejinám Slovenska II./1. 1526 – 1648, p. 113.
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Podstatnou v súvislosti so stavbou na Kramárskom vrchu môže byť najmä informácia,
že: „Na vígľašskom a levickom panstve sú už výstražné ohne pripravené Štefanom
Dobóm.“17 Bátovce boli v tom čase vo vlastníctve levického hradného panstva, ktoré
malo celkové vlastníctvo alebo majetkové podiely aj v okolitých dedinách.18 Je pravdepodobné, že uvedená informácia o pripravených výstražných ohňoch sa môže
nepriamo vzťahovať aj na stavbu na Kramárskom vrchu, ktorá navyše svojou polohou
spĺňala dávnejší úmysel obsadiť hliadkami aj vhodné pozície v lesoch. Nasledujúci
šiesty bod spomenutého vojenského poriadku hovorí, že výstražné ohne treba zapáliť
vtedy, ak príde istý chýr, že nepriateľ tiahne do krajiny. Okrem viditeľných výstražných ohňov na jeho príchod upozorňovali aj výstrely z diel. Jeden výstrel upozorňoval
na obozretnosť, dva že nepriateľ už tiahne, treba sa ozbrojiť a tri, že nepriateľ je už
v kraji.19
Tento vojenský poriadok predstavoval variant opatrení proti najčastejšej forme
útokov zo strany Turkov, a to v podobe náhlych a prekvapivých vpádov.20 Nimi
bolo najviac ohrozované najmä okolie Pukanca a Krupiny, no martalovci často
prenikali až do lesov v blízkosti Banskej Štiavnice. Ani opatrenia, ktoré sú opísané
vo vojenskom poriadku, však týmto prienikom celkom nezabránili. 18. apríla 1565
sa napríklad Turci dostali do okolia Pukanca, chytili a smrteľne zranili pukanských
pastierov a niekoľkých obyvateľov pracujúcich v poli odvliekli do zajatia.21 Podobné
prepady pokračovali prakticky neustále a výnimkou neboli ani často adresované
výhražné listy, ako v roku 1567, keď beg Novohradského sandžaku, Bescher aga,
vyzýva Pukanec na podrobenie sa, inak ho napadne a zrabuje.22 Výhražnému listu
od námestníka novohradského bega sa v roku 1571 nevyhla ani Banská Štiavnica.23
Práve banské a kráľovské mestá Štiavnica, Banská Belá, Krupina a Pukanec sa kvôli
dlhodobému odmietaniu podrobiť sa, stali tŕňom v oku Turkov.24 Ani podrobenie sa
a zaplatenie daní však nezaručovalo ich bezpečnosť. V noci 14. júna 1573 prišlo do
Bohuníc niekoľko Turkov, ktorí odvliekli troch ľudí a zásoby potravín z obce, a to aj
napriek tomu, že ročnú daň vo výške 2000 akče Bohunice zaplatili.25 Naďalej neboli
výnimkou ani skupinky sliediacich Turkov. 1. júna 1575 sa ich pri Pukanci zjavilo
osemnásť a o dva dni na to pod hradom na Sitne sedemnásť.26
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SEGEŠ, Vladimír & ŠEĎOVÁ, Božena. Pramene k vojenským dejinám Slovenska II./1. 1526 – 1648, p. 113.
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KRÁLIK, Ján & ZAMBOJ, Ján. Pukanec na hraniciach Osmanskej ríše. In ZAMBOJ, Ján (ed.). Pukanec.
Martin : Osveta, 1975, p. 121.
KRÁLIK, Ján & ZAMBOJ, Ján. Pukanec na hraniciach Osmanskej ríše, p. 122.
HORVÁTH, Pavol (ed.). Rabovali Turci, p. 159 – 160.
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MATUNÁK, Michal. Život a boje na Slovensko tureckom pohraničí, p. 178.
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Na funkciu stavby na Kramárskom vrchu ako možnej protitureckej vartovky –
hlásky, prirodzene nadväzoval vizuálny kontakt s ostatnými okolitými bodmi signalizačnej sústavy nielen v rámci územia Bátovskej kotliny, ale aj okolia Levíc a Banskej
Štiavnice. Niektoré z týchto bodov boli v literatúre identifikované už dávnejšie, no
existenciu niektorých preukázal až nedávny terénny prieskum. Na strážnu funkciu
jednotlivých polôh môžu upozorňovať terénne depresie pripomínajúce zaniknuté
stavby (vartovky), no najmä ich výhodná strategická pozícia, či samotné názvy vrchov
(Varta, Stráž).
Najviac takýchto polôh s priamym vizuálnym kontaktom bolo nateraz identifikovaných zo severozápadu. V katastrálnom území Devičian je to vrch Varta
(616 m n. m.)27 a doteraz opomenutý kopec Háj (331 m n. m.). V Pukanci slúžila ako
signalizačný bod murovaná veža nad východným presbytériom stredovekého kostola
sv. Mikuláša, ktorá bola odstránená v 60. rokoch 19. storočia28, a pravdepodobne aj
v staršej literatúre už dobre známa lokalita Lajtňa.29 Nad obcou Bohunice to bol kopec
Hrádok (338 m n. m.). Jedným z dôležitých bodov s mimoriadne dobrým rozhľadom,
ktorý vizuálne prepájal Levice a Bátovskú kotlinu s okolím Banskej Štiavnice, bola
dedina Vysoká so strategickou polohou dnešného kostola sv. Bartolomeja (približne
660 m n. m.). Vizuálne prepojenie Vysokej s Banskou Štiavnicou zabezpečoval vrch
Sitno a pravdepodobne aj nateraz bližšie neznáma pozícia v blízkosti polohy Varta
v juhozápadnej časti extravilánu dnešných Štiavnických Baní. Na strážnu pozíciu
upozorňuje aj dnešný názov kopca Stráž (410 m n. m.) nad Jabloňovcami, ktorého
staršiu variantu názvu Warta zaznamenáva I. a II. vojenské mapovanie.30
Zo severu a severovýchodu je vizuálny kontakt nateraz potvrdený s dvoma lokalitami. Prvou je doteraz celkom opomenutý kopec Kolovrátno (618 m n. m.) nad obcou
Baďan, ktorý okrem prepojenia na okolité signalizačné body mohol zabezpečovať
signalizačnú a strážnu funkciu pre dedinu Počúvadlo. Zástavba Počúvadla je koncentrovaná v údolí a napriek tomu, že leží v bezprostrednej blízkosti vrchu Sitno, s
ním nemusela mať v minulosti priamy vizuálny kontakt práve kvôli svojej polohe.
Absentujúci vizuálny kontakt vrcholu Sitna s dedinami Dekýš, Počúvadlo a Baďan
spomína už v 90. rokoch 19. storočia aj polyhistor Andrej Kmeť.31 Druhým bodom,
ktorý zohrával v protitureckej signalizačnej sieti Tekova a Hontu hlavné kľúčové
postavenie, bol vrch Sitno, na ktorom sa okrem hradu, opevneného refúgia a vartovky
na vrchole nachádzalo aj niekoľko strážnych pozícií rozmiestnených po skalných
okrajoch jeho vrcholu.32 Dôležitosť Sitna zdôrazňovala jeho dominantná poloha
a nadmorská výška (1009 m n. m.), ale aj fakt, že mohol zachytávať výstražné signály
27
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TOMEČEK, Oto. Vartovky v Honte. In URBAN, Peter (ed.). Zlatá kniha Hontu. Martin : Matica slovenská, 2010, p. 223.
BAHNA, M., Ján. Architektonické a umelecké pamiatky. In ZAMBOJ, Ján (ed.). Pukanec. Martin :
Osveta, 1975, p. 269.
KRÁLIK, Ján & ZAMBOJ, Ján. Pukanec na hraniciach Osmanskej ríše, p. 121.
Pozri tiež: TOMEČEK, Oto. Vartovky v Honte, p. 223.
KMEŤ, Andrej. Veleba Sitna. BARANOVIČ, Štefan (ed.). Bratislava : Tatran, 1989, p. 86.
ŠIMKOVIC, Michal. Vartovky v stredoslovenskej banskej oblasti (heslo). In RUSINA, Ivan (ed.).
Renesancia. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava : Slovart, 2009, p. 760.
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od Levíc až po Krupinu a ďalej odovzdávať smerom na Banskú Štiavnicu, Banskú
Belú až do Kremnice.33

Rozmiestnenie doložených, resp. predpokladaných vartoviek a pozorovacích kostolných veží
v okolí Hronského Beňadika, Levíc a Pukanca podľa súčasných poznatkov (2019).
Kresba: Matúš Martinák, 2019.

Severne od Kramárskeho vrchu predstavuje istú záhadnosť dávnejší nález na
vrchu Tlhajec, nachádzajúci sa v chotári obce Baďan. Kruh vyskladaný z lomových
kameňov, ktorý dosahoval priemer 5,26 m, bol zdokumentovaný Andrejom Kmeťom
v roku 1896. Kmeť síce otázkou pri jeho interpretácii naznačil možnosť jeho funkcie
ako základov strážnej veže, no nakoniec sa priklonil k verzií, podľa ktorej spomínaný
kruh „...označoval hroby alebo aspoň jedon hrob.“34 Archivár Mikuláš Čelko najnovšie pri Kmeťovom náleze z Tlhajca, pripustil jeho možnú funkciu v rámci stavieb
zaradených do systému obrany proti Turkom.35 S ohľadom na Kmeťov opis nálezovej
situácie však možno túto možnosť vylúčiť.
33
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Viaceré zo signalizačných stanovísk v okolí Pukanca a Bátoviec nadväzovali aj
na ďalšie predpokladané, no zatiaľ nie celkom potvrdené pozície v okolí Levíc, s ktorými ale Kramársky vrch nemal priamy vizuálny kontakt. Takýmto signalizačným
bodom bol celkom určite vrch Kusá hora v katastri obce Podlužany, z ktorého signál
mohli odovzdávať na hrad v Leviciach. Azda najviac však vyniká svojou dominantnou
strategickou a zďaleka viditeľnou polohou vrch Šikloš. Okrem priameho vizuálneho
spojenia s hradom v Leviciach, poskytoval prepojenie aj takmer všetkým dedinám
rozprestierajúcich sa v jeho blízkosti. Pozorovaciu a signalizačnú úlohu mohli plniť
aj veže starších stredovekých kostolov. V období po polovici 16. storočia v Bátovskej
kotline preukázateľne stála masívna murovaná hranolová veža na západnej strane
kostolov v Bátovciach a Devičanoch a nad už spomenutým východným presbytériom
kostola v Pukanci. Pozícia týchto veží bola vizuálne prepojená s viacerými strážnymi
pozíciami a aj s vrchom Sitno.
Otáznym zostáva prepojenie Kramárskeho vrchu na ďalšie predpokladané,
no zatiaľ neidentifikované strážne a signalizačné pozície na západe, juhu a východe
smerom na Žemberovce, Hontianske Trsťany, Súdovce, Lišov, Ladzany a Sebechleby.
Vyjasnenie týchto otázok môže priniesť jedine cielený terénny výskum.
Ak akceptujeme stavbu na Kramárskom vrchu ako protitureckú hlásku, tak tá
spolu s ďalšími okolitými hláskami, tvorila krátko po svojom vzniku jeden z prvkov,
v tom čase ešte len stále sa formujúcej protitureckej fortifikačnej obrannej línie
na území Tekova a Hontu. Už vtedy do nej patril o veľké južné predhradie rozšírený
stredoveký hrad v Leviciach spolu s nadväzujúcim mestským opevnením, drevozemné mestské opevnenia v Pukanci a pravdepodobne i v Bátovciach. V Leviciach aj
Pukanci sa práce na moderných bastiónových fortifikáciách diali za účasti talianskych
pevnostných architektov.36 V prípade Pukanca a Bátoviec boli mestské opevnenia
doplnené o staršie kamenné obranné ohradové múry obkolesujúce stredoveké kostoly.
Svoju úlohu v prípade hľadania dočasného útočiska pre obyvateľstvo mohli zohrať aj
ďalšie opevnené kostoly v okolí, ako napríklad v Jabloňovciach, Ladzanoch a pravdepodobne i v Sebechleboch. Obrannými prvkami (strieľňami) disponovali aj menšie
šľachtické rezidencie (kúrie, opevnené kaštiele) situované v prostredí vidieka, ako
napríklad v Pečeniciach. Nemenej zaujímavou bola tiež požiadavka banských miest
predostretá na krajinskom sneme v Bratislave v roku 1578, kde žiadali, aby bola
pôvodná neskorostredoveká kúria Baltazára Žemberiho v Dolných Žemberovciach
opevnená valom a zabezpečená vojakmi.37 Opísané fortifikácie a fortifikačné prvky
boli neskôr viackrát prestavané a zdokonaľované, až nakoniec v neskoršom období
zanikali postupne s ustávaním tureckého nebezpečenstva alebo podľahli stavebným, či
zemným úpravám (Pečenice, Žemberovce) a rozvoju urbanizmu (Pukanec, Bátovce).
K ďalším dôležitým protitureckým vojenským pevnostiam patrili opevnené kláštory
v Hronskom Beňadiku a Bzovíku, ale aj hrady Sitno a Čabraď.38
Dá sa predpokladať, že strážne pozície, najmä tie, ktoré sa nachádzali mimo
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intravilánu vlastných sídel, či v odľahlých polohách, ako bol napríklad aj Kramársky
vrch, nemuseli byť obsadené strážou nastálo. Obsadené mohli byť iba nakrátko, najmä
ak prichádzala korešpondencia o hroziacom nebezpečenstve. O tom, že Turci mysleli
svoje úmysly a vyhrážky ešte aj v 1. polovici 17. storočia vážne, svedčí takmer úplné
vypálenie a vydrancovanie Pukanca 1. októbra 1640, kedy zostalo ušetrených len
niekoľko domov a opevnený kostol sv. Mikuláša.39
Obdobie okolo polovice 17. storočia vyznačujúce sa v Honte najmä menšími výpadmi Turkov, vážne narušilo až dobytie Nových Zámkov, Levíc a Novohradu v roku
1663. Kapitulácia Levíc 2. novembra, po ktorej sa stali sídlom sandžaku novozámockého ejáletu, znamenala pre Bátovce, Pukanec a ich okolie bezprostredné nebezpečenstvo.40 Výhražným listom čelil Pukanec a okolité kaštiele, palánky, kapitáni, zemania
i kňazi už 28. septembra 1663, keď ich budínsky Hüseyn paša vyzýval na podrobenie
sa, inak ich vyrabuje a vypáli.41 Hoci už 12. júna 1664 dobylo cisárske vojsko Levice
späť, turecké ohrozenie na južnom Slovensku a v Hontianskej stolici definitívne skončilo po cisárskej ofenzíve v rokoch 1683 až 1686. V týchto rokoch padli všetky oporné
body Turkov v severnom Uhorsku, vrátane Nových Zámkov a Budína.42
VÝSLEDKY PRIESKUMU STAVBY NA KRAMÁRSKOM VRCHU
Torzálne zachované zvyšky stavby sú situované takmer do najvyššieho bodu
severovýchodného vrcholu. Ten má zo západu, severu a východu mimoriadne strmé
svahy s vystupujúcimi andezitovými skalnými útvarmi, ktoré sťažujú a takmer až
znemožňujú prístup na vrchol. Dôvodom pre výstavbu na tomto mieste, bola zaiste
strážna funkcia v oblasti rozsiahleho okolitého lesného a neobývaného terénu, dobrá
strategická poloha vizuálne prepojená so širokým okolím a ťažká prístupnosť. Je zrejmé, že pred výstavbou museli vrch plne očistiť od zelene, aby zabezpečili dokonalý
rozhľad do okolitej krajiny. Pôvodnú prístupovú trasu k stavbe možno predpokladať
z juhu až juhozápadu, kde sa terén vrchu mierne zvažuje do sedla, ktoré oddeľuje jeho
severovýchodný a juhozápadný vrchol. V ňom sa trasa stúpajúcej, iba v teréne vyšliapanej cesty pravdepodobne lomila a smerovala cez schodnejší terén na severozápad,
kde sa mohla napojiť na cestu obchádzajúcu vrch po jeho úpätí zo severozápadu.
Vyvýšené plné kamenné murované pódium stavby tvorí v základe lichobežník
s rozmermi 3,3 x 4,2 x 3 x 4,6 m, ktoré je dlhšou osou orientované v smere severovýchod – juhozápad. Murivo z lomových kameňov (andezitov) je stavané technikou
murovania nasucho bez použitia malty. Stavebný kameň bol zbieraný a lámaný v jeho
tesnej blízkosti, no podľa terénneho pozorovania geológa Jána Jahna z nižšie položených svahov Kramárskeho vrchu.43 Pozoruhodnou je skutočnosť, že stavitelia pred
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výstavbou terén upravovali len minimálne a do základov stavby zahrnuli aj prirodzene
roztrúsené väčšie a menšie zaoblené andezitové kamenné bloky. Možno si to vysvetliť
rovnako ako pri jej asymetrickom pôdoryse tým, že jej výstavba prebiehala narýchlo
a v provizórnych podmienkach.
Samotné murivo pódia sa do najvyššej výšky 1,6 m zachovalo na čelnej severo-

Bátovce, Kramársky vrch. Schematický pôdorys stavby. Zameranie a kresba: Matúš Martinák,
Marek Kováč, 2019.

západnej strane so schodiskom a do najmenšej 0,3 m na protiľahlej zadnej strane.
Nárožia stavby sú starostlivo previazané väčšími kamennými platňami. V štruktúre
lícnych plôch muriva prevládajú podlhovasté kamenné platne vyklinované drobným
lomovým kameňom. O urýchlenom spôsobe výstavby svedčí nielen štruktúra muriva,
ktorej bolo venovanej menej pozornosti azda zo strany miestnych staviteľov, ale aj
rozdielne rozmery strán základne pódia, ktoré tak dostalo lichobežníkový tvar.
Na čelnej strane pódia sa približne v strede dĺžky steny nachádza schodisko, ktoré
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Bátovce, Kramársky vrch. Schodisko na vrchol pódia. Foto: Matúš Martinák, 2018.
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si zachovalo päť kamenných schodiskových stupňov a jeden stupeň, ktorý je predsunutý pred pódium a zasadený do terénu. Hlavy stupňov nie sú hĺbkovo previazané
s murivom stien schodiskového priestoru. Priebeh bočných stien je navyše v pôdoryse
mierne nerovný a smerom do vnútra pódia sa priestor schodiska postupne zužuje.
Výskum nedal odpoveď v akej podobe vyúsťovalo schodisko na vrchole pódia. Ten je
v súčasnosti zachovaný v torzálnom stave a smerom na juhovýchod jeho zachovaná
výška postupne klesá, až murivo dosahuje takmer úroveň okolitého členitého terénu.
Pri úvahe o pôvodnom vzhľade stavby sa dá povedať, že sa jednalo o jednoduchý typ vyvýšeného murovaného pódia, ktoré dosahovalo výšku minimálne 160 až
180 cm. Jeho vrchol sprístupnený schodiskom smerujúcim do hĺbky stavby mohol byť
ukončený väčšími kamennými platňami kladenými nasucho. Vyvýšené pódium plnilo
s veľkou pravdepodobnosťou funkciu pre pozorovacie účely, a zároveň mohlo slúžiť
aj ako podnož pre zapálenie signalizačnej vatry. Dôvod, pre ktorý ho postavili, treba
hľadať v dosiahnutí lepšej viditeľnosti z okolitých signalizačných bodov.

Bátovce, Kramársky vrch. Celkový pohľad na stavbu zo severozápadu.
Foto: Matúš Martinák, 2019.

Výskum zvyškov stavby nateraz vylúčil existenciu drevenej konštrukcie pozorovacej veže posadenej, či zakotvenej do samotného kamenného muriva pódia, ktoré by
v takom prípade slúžilo ako jej kamenná podmurovka.
Otázka existencie prípadného, iba jednoduchého opevnenia okolo zvyškov stavby
zostáva bez sondážneho archeologického výskumu nateraz nevyjasnená. Náznaky
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Bátovce, Kramársky vrch. Celkový pohľad na stavbu z východu. Foto: Matúš Martinák, 2019.

v tesnej blízkosti stavby v podobe nepatrnej terénnej vlny obiehajúcej obvod vrcholu
na severnej, západnej a južnej strane túto možnosť nevylučujú. V prípade strážnej
funkcie stavby, navyše odľahlá poloha od okolitých sídel núti predpokladať v jej tesnej blízkosti minimálne existenciu menšieho zázemia pre stráž (hlásnu službu). K dočasnej a provizórnej forme úkrytu mohla slúžiť aj rozsadlinová jaskynka44 v skalnom
brale, situovaná viac ako 35 m juhovýchodne od stavby na okraji vrchu. Otázku vyvolávajú aj niektoré terénne depresie na temene kopca situované najmä severozápadne
od stavby. Akú funkciu zohrávala dobre zreteľná kruhová priehlbeň s priemerom
2,2 m a hĺbkou 0,5 m v tesnej blízkosti južného nárožia pódia a druhá na juhozápadnej
časti kopca, nie je nateraz úplne zrejmé. Najmä zo spomenutej pozície priehlbne pri
južnom nároží upozorňujúcej azda na jej neskorší vznik, nemožno vylúčiť ani ich
vysoko pravdepodobný pôvod súvisiaci až s vojnovými udalosťami II. svetovej vojny.
V tejto súvislosti možno spomenúť aj existenciu väčšej terénnej depresie situovanej
v lesnom poraste na severnom úpätí Kramárskeho vrchu.
V otázke straty opodstatnenosti stavby možno povedať, že prichádzala zrejme
s postupným ustávaním tureckého nebezpečenstva niekedy v priebehu 17. storočia.
Nemožno však ani vylúčiť, že svoju funkciu plnila iba krátkodobo a bola opustená
zakrátko po svojom vzniku. Stratou funkčnosti iných protitureckých signalizačných
hlásiek – vartoviek sa literatúra presnejším obdobím ich spustnutia bližšie nezaoberala. Výnimku tvorí identifikovaný zánikový horizont oktogonálnej strážnej veže (vartovky) nad Vígľašským zámkom, ktorý datoval Václav Hanuliak na základe nálezov
44
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Bátovce, Kramársky vrch. Kruhová priehlbeň v blízkosti južného nárožia vartovky.
Foto: Matúš Martinák, 2019.

archeologického materiálu zo zásypu obrannej priekopy do záveru 17. storočia.45
Niektoré z vartoviek po strate funkcie podľahli prirodzenej deštrukcií, iné boli
cielene prestavané, či rozobrané. Len výnimočne, ako v prípade vartovky v Krupine,
sa zachovali s minimom neskorších razantných stavebných úprav dodnes. Rozoberanie za účelom získania druhotne použitého stavebného materiálu možno pri stavbe na
Kramárskom vrchu úplne vylúčiť. Dosvedčuje to stav jej zachovania, pomerne ťažko
dostupná poloha, ale aj dostatok kameňa v najbližšom okolí lokality. Dnešný stupeň
zachovalosti a kamene roztrúsené v blízkosti juhovýchodného nárožia pódia zároveň
naznačujú, že k čiastkovému rozoberaniu prišlo predsa len zámerne. Kamene z muriva hornej úrovne pódia síce vyberali a následne zhadzovali na terén v jej blízkosti, no
z lokality ich s výnimkou skotúľania po svahu, ďalej nepresúvali.
Poznatky o podobe Kramárskeho vrchu a jeho okolia nám od 18. storočia dokumentujú historické vojenské mapovania a katastrálne mapy chotárneho územia Bátoviec.
Najstaršie I. vojenské mapovanie (r. 1782 – 1785) zobrazuje vrch označený názvom
Kramorsky Werch a okolie pomerne schematicky, no naznačuje, že stavba sa nachádzala iba nad vedľajšími cestami spájajúcimi okolité sídla. II. vojenské mapovanie
(r. 1819 – 1869) zobrazuje tvar vrchu označeného Kramarski Wr. už hodnovernejšie,
spolu s oboma jeho vrcholmi. III. vojenské mapovanie (r. 1869 – 1887) ho zobrazuje
bez pomenovania, len s výškovou kótou 556 (m n.m). Lepšie informácie neposkytuje
ani katastrálna mapa Bátoviec z roku 1875, ktorá zachytáva vrch v strohom naznačení tvaru jeho úpätia s názvom Kramárszki vrch. O niečo neskoršia, no precíznejšia
katastrálna mapa z roku 1889, reambulovaná v rokoch 1935 – 1936 zachytáva
45

HANULIAK, Václav. Zvolenská protiturecká obranná línia. In Archaeologia historica, 2005, 30: 251 – 252.

155

v mieste vrchu len strohú značku naznačujúci lesný porast, názov Kramarski vrch
a okolité lesné cesty. Uvedené mapovania a katastrálne mapy teda ani v náznakoch
zvyšky stavby na severnom vrchole Kramárskeho vrchu nezachytávajú. Aj z týchto
poznatkov možno predbežne vylúčiť, že by mohlo ísť o stavbu mladšieho datovania.
Miestne obyvateľstvo však o existencií zvyškov stavby vedelo a malo ich uchovanú
v povedomí.

Vyznačenie Kramárskeho vrchu a kopca Warta (dnes Stráž) neďaleko Jabloňoviec na I. vojenskom
mapovaní (r. 1782 – 1785). Zdroj: <https://mapire.eu/en/map/europe-18century-firstsurvey/>.

ZHODNOTENIE VÝZNAMU
Vartovky predstavujú špecifický druh fortifikačnej architektúry, ktorá sa na území
Slovenska spája s tureckým ohrozením v období 16. a 17. storočia. Michal Šimkovic podobu vartoviek a strážnych veží charakterizoval ako zväčša samostatne stojace vežové
stavby, často doplnené jednoduchšou formou zemného opevnenia (valom, priekopou).
Za charakteristický a azda najčastejší typ označil príklad dodnes stojacej vartovky
v Krupine. Na pozorovanie však slúžili aj stavebne upravené a novopostavené veže
starších sakrálnych stavieb (Bzovík, Pukanec), často s vysadenými murovanými ochodzami (Banská Belá, Zvolen).46 So stavebným typom vartovky, resp. hlásky v podobe
jednoduchého vyvýšeného murovaného pódia, ktorý by mohla reprezentovať stavba
na Kramárskom vrchu, sa však v literatúre zatiaľ nestretávame. Ako však ukazuje nie
46
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tak vzdialený príklad z Bohuníc (okr. Levice), jeho výskyt nemusel byť ojedinelý.
Stavebné zvyšky pravdepodobnej protitureckej hlásky – vartovky v Bohuniciach,
sa nachádzajú vo vrcholovej časti kopca Hrádok (338 m n. m.), ktorý sa vypína nad
východným okrajom intravilánu obce a dominuje nielen jej panoráme, ale aj širokému
okoliu. Vrchol kopca je upravený do nepravidelného pozdĺžneho tvaru plató, ktoré
klesá pozvoľna smerom na juh. Tesne pod jeho najvyšším bodom na severe, sa približne v strede jeho šírky nachádzajú obrysy štvorcového objektu približných rozmerov
2,5 x 2,7 m, tvoreného pravdepodobne nasucho kladenými lomovými kameňmi.
Tieto stavebné zvyšky boli historikom Petrom Kerestešom stotožnené s protitureckou
vartovkou.47 Vrcholová časť kopca však mohla byť upravená pre obranné a pozorovacie účely už v období stredoveku, či raného novoveku. Naznačuje to umelo a do
pozdĺžneho tvaru vytvarovaná vrcholová časť kopca s pritesanými skalnými stenami.
V lokalite Hrádok je navyše osídlenie potvrdené archeologický nálezmi už do obdobia
neskorej doby kamennej.48 Súčasný prieskum lokality sťažujú mladšie terénne zásahy,
ktoré súvisia s rozsiahlou terasovitou úpravou svahov kopca pre vinohradnícke účely
realizovanou v období 18. až začiatku 20. storočia. Snahy datovať nasucho kladené
kamenné múriky už do obdobia stredoveku49, sa ukazujú ako neopodstatnené a ich
pôvod treba rozhodne datovať do už spomenutého mladšieho časového horizontu. Bez
sondážneho archeologického výskumu však zostáva definitívne potvrdenie existencie
a stavebnej podoby vartovky, či jej prípadného, možno i staršieho hospodárskeho
zázemia s opevnením naďalej otázne.
Viaceré zo strategických strážnych pozícií v okolí Kramárskeho vrchu (napríklad
vrch Varta v k.ú. Devičany) sú však v krajine tak dominantné, že tieto vrcholové
polohy ani nemuseli vyžadovať výstavbu murovaného objektu zabezpečujúceho lepší
rozhľad do krajiny.
Za pozoruhodnú skutočnosť v prípade stavby na Kramárskom vrchu treba rozhodne považovať jej možné zaradenie do mimoriadne hustej siete protitureckých
signalizačných bodov zistených alebo predpokladaných nielen v Bátovskej kotline,
ale aj v okolí Levíc, Sitna a Banskej Štiavnice. Bátovská kotlina sa teda preukázateľne
radí do oblastí s hustým výskytom nielen signalizačných, ale aj vojenských oporných
bodov protitureckej obrannej línie stredoslovenských banských miest, do akej spadalo
údolie Hrona od Slovenskej brány až po Zvolen, samotné okolie Zvolena, Krupiny,
Banskej Bystrice a Ľubietovej, ale najmä už spomenutej Banskej Štiavnice. S ohľadom na súčasný stav poznania protitureckých vartoviek možno povedať, že stavba na
Kramárskom vrchu môže reprezentovať doposiaľ najucelenejšie zachovaný príklad
hlásky – vartovky v podobe vyvýšeného murovaného pódia s prístupovým schodiskom umiestneným v hĺbke stavby. Tento stavebný typ predstavoval zrejme miestnymi
staviteľmi narýchlo realizovanú variantu, ktorú stavali v rámci obranných opatrení
47
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ako dôsledok dlhotrvajúcich náhlych tureckých výpadov v 60. rokoch 16. storočia,
uskutočňovaných v uvedenom období najmä v okolí Pukanca.
ZÁVER
Krátky stavebno-historický prieskum zvyškov stavby na Kramárskom vrchu
naznačil, že jej primárnu funkciu možno predbežne stotožniť s protitureckou signalizačnou hláskou – vartovkou. Toto tvrdenie môže potvrdzovať vzhľad stavby, ale
v neposlednom rade aj jej situovanie na ťažko dostupnom a z hľadiska viditeľnosti
strategickom mieste. Hláska by tak nadväzovala na protitureckú fortifikačnú obrannú
líniu v Tekove a Honte budovanú postupne od 1. polovice 16. storočia na obranu
banských miest Pukanca, Banskej Štiavnice, Novej Bane a ich okolia. Jej výstavbu
v provizórnej a jednoduchej podobe by bolo možné s ohľadom na nateraz zistené
súvislosti datovať do obdobia tesne pred rok 1564, prípadne do uvedeného roku. Toto
datovanie však môže potvrdiť iba budúci archeologický prieskum okolia stavby. Iniciovanie výstavby by sme tak mohli dať do kontextu s opatreniami prijatými Štefanom
Dobóm v rámci vtedy ním spravovaného územia levického a vígľašského panstva.
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