Bíňa – výskum pri vale 2.
P. Bednár – Z. Poláková – M. Ruttkay (Archeologický ústav SAV Nitra) – J. Henning (J.-W.
Gothe Universität vo Frankfurte nad Mohanom)
Archeologický výskum v Bíni je súčasťou projektu „Hradiská ...“, ktorý realizuje
Archeologický ústav SAV v Nitre v spolupráci s J.-W. Gothe Universität vo Frankfurte nad
Mohanom. Nadviazal na predchádzajúce výskumy dr. A. Habovštiaka v šesťdesiatych rokoch
a dr. Š. Holčíka v roku 1978. Vykonával sa pri vnútornom vale (val 2) v dvoch polohách –
v severozápadnej časti obce v areáli PD Agroavar a priľahlej záhrade p. Kviteka a v strede
obce. Súčasne s ním sa v okolí vonkajšieho valu (val 1) vykonával geofyzikálny prieskum.
Hlavným cieľom bolo doplnenie poznatkov o konštrukcii a priebehu opevnenia a získanie
nálezov, ktoré by umožnili spresnenie jeho datovania.
Výskum v strednej časti obce nadviazal na práce v roku 2006, kedy sa urobil rez valom 2.
V roku 2008 sa preskúmalo 5 sond na vnútornej strane valu. Val tu križuje prirodzenú terénnu
depresiu. Južne od tejto depresie sa zistili nevýrazné stopy včasnostredovekého osídlenia
z obdobia pred výstavbou valu. Potvrdilo sa, že val nemal vnútornú armatúru a jedinou
opornou konštrukciou bola pravdepodobne košatinová stena na vnútornej strane. Po zániku
valu bolo do jeho telesa, resp. do deštrukcie valu vyhĺbených 5 hrobov. V jednom z nich sa
pri nohách zosnulého našla nádoba a v jednom hrobe sklenený korálik.
Odlišná situácia sa zistila v severozápadnej časti opevneného areálu. Na mieste dnes už
zničeného valu a na jeho vnútornej strane sa odkrylo spolu 13 hrobov. Z preskúmaných
hrobov dva žiarové pochádzajú zo staršej doby bronzovej, z obdobia hatvanskej kultúry. Šesť
hrobov ležalo pod zničeným valom. Napriek tomu, že sa tu opevnenie nezachovalo, z polohy
a rozmerov hrobových jám je zrejme, že hroby sú staršie ako val. V dvoch z nich sa našli
bronzové náušnice a v jednom náhrdelník zo sklenených korálikov. Do obdobia pred
výstavbou opevnenia môžeme zaradiť aj zahĺbenú časť domu so zachovanou časťou
zrubových stien a kamennou pecou v severozápadnom rohu.

