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Záchranný archeologický výskum sa začal na podnet spoločnosti ADLEN, s.r.o. Prešov, v súvislosti 

s realizáciou stavby „Prešov, CHMEĽOVÉ – TICHÁ DOLINA, súbor rodinných domov“. Skúmaná 

lokalita sa nachádza na nezastavanej ostrožnej polohe s chotárnym názvom CHMEĽOVÉ v južnom 

extraviláne Prešova, časti Solivar. Archeologický výskum prebiehal na ploche s rozlohu cca 7 927,67 

m2 v trasách príjazdovej komunikácie a inžinierskych sietí. Realizoval sa v mesiacoch apríl – október 

2009. Prvá etapa výskumu pozostávala z identifikovania, preskúmania a zdokumentovania 25 

polykultúrnych sídliskových objektov datovaných do obdobia neolitu, eneolitu, mladšej doby 

bronzovej a mladšej doby rímskej. Druhá etapa výskumu bola zameraná na preskúmanie objektu 10 

(obrannej priekopy badenskej kultúry), a to len v mieste jeho zásahu do stavebného objektu 

príjazdovej komunikácie. Počas skúmania objektu 10 a jeho najbližšieho okolia sme identifikovali 

ďalších 8 objektov badenskej kultúry. Jednotlivé stavebné prvky obrannej priekopy boli 

archeologickými metódami preskúmané v dĺžke 32 m, rezmi 1 - 6. Výplň priekopy tvorila deštrukcia 

prepáleného hlineného valu spevneného kamennými okruhliakmi. Na základe získaných výsledkov 

geofyzikálneho merania je zrejmé, že opevnenie malo pôvodne oválny pôdorys so zameranými 

rozmermi 80 x 60 m, pričom z najprístupnejšej juhovýchodnej strany bolo umelo prerušené vstupom 

do osady. Pozdĺž vonkajšieho obvodu priekopy sa v pravidelných odstupoch nachádzali samostatné 

prepálené plochy oválneho pôdorysu s rozmermi každej z nich cca 0,40 x 1 m  (s hrúbkou prepálenia 

5 cm). Sídliskové objekty badenskej kultúry (spolu 23 objektov) boli mimoriadne bohaté na 

archeologický materiál – celé nádoby a ich fragmenty, črepy, brúsenú a štiepanú industria. 

Z kultúrnej vrstvy pochádza aj zlomok medeného predmetu.   

Obr. 1.: Prešov, Chmeľové – Tichá dolina. Pohľad na západnú časť skúmanej plochy.  

Obr. 2.: Prešov, Chmeľové – Tichá dolina. Pohľad na východnú časť skúmanej plochy.   

Obr. 3.: Prešov, Chmeľové – Tichá dolina. Pohľad na výplň priekopy a nálezovú situáciu v objekte  26. 

Obr. 4.: Prešov, Chmeľové – Tichá dolina. Pohľad na výplň priekopy a nálezovú situáciu v objekte  27. 

Obr. 5.: Prešov, Chmeľové – Tichá dolina. Pohľad na profil sídliskovej jamy č. 14 (badenská kultúra). 

Obr. 6.: Prešov, Chmeľové – Tichá dolina. Pohľad na detail nálezovej situácie v sídliskovej jame č. 14. 
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