Prieskum povodia Radošinky, Hlavinky a Perkovského potoka.
Číslo výskumu: 179/09

Vedúci výskumu: PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.
Sledované územie sa nachádza v katastroch troch obcí a to: Malé Ripňany, Veľké Ripňany
a Čermany (okres Topoľčany). Vo všetkých prípadoch išlo o polohy známe už v minulosti,
kde bolo zberovou činnosťou potvrdené osídlenie od doby kamennej po stredovek. Našou
snahou bolo predovšetkým zistiť súčasný stav uvedených lokalít, ich geodetické zameranie
GPS-kou, ako aj následné vynesenie získaných nameraných bodov na mapové podklady.
Uloženie nálezov: Archeologický ústav SAV Nitra.
Obce sú situované v centrálnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Prieskum bol
zameraný na sledovanie osídlenia potokov Radošinka, Hlavinky a Perkovského potoka. Dva z
nich Perkovský potok a Radošinka sa priamo vlievajú do rieky Nitry.
Územie je ohraničené dvoma pohoriami a to Tribeč a Považský Inovec. Nadmorské výšky
jednotlivých polôh sa pohybujú v rozpätí od 171 do 208 m. V celom priestore sa zatiaľ robili
iba zberové akcie. Výskum sa realizoval iba jeden a na to na polohe Dlhé Nízke v katastri
Veľkých Ripnian. Obce, v ktorých sa uskutočnil náš prieskum, majú bohatú históriu a je tu
veľký predpoklad, že pri zemných prácach dôjde k narušeniu archeologických objektov.
Geodetické zameranie sme robili pri jednotlivých polohách prístrojom GPS. Následne tieto
namerané body vyhodnotil a vyniesol na mapové podklady Matej Bartík. V obci Malé
Ripňany, je to poloha Vráta. Mierna vyvýšenina so sklonom k potoku Radošinka. Zistené
osídlenie od mladšej doby kamennej, v dobe laténskej, rímskej až po stredovek. Našli sa
hlavne zlomky nádob, štiepaná industria a časť kamennej hladenej sekerky. Ako ďalšia je
poloha Od obsolovského), povodie potoka Hlavinka. Mierna vyvýšenina so sklonom
k potoku. Zberom potvrdené osídlenie od mladšej doby kamennej, v dobe laténskej a v
stredoveku. V katastri obci Veľké Ripňany bola zameraná poloha Dlhé Nízke, na ktorej bol
robený v minulosti archeologický výskum (J. Pavlík v r. 1977-79). Datovanie lokality do
mladšej doby bronzovej. Podrobnejšie sme prešli hlavne časti v katastri obce Čermany. Išlo
o vyzbieranie materiálu a zameranie polôh: Sekera; vyvýšenina na ktorej je postavený kostol
s opevnením; miesta kde stál v minulosti kaštieľ; polohu starého cintorína, kde je
v súčasnosti pamätný kríž a výkopy pri dome v intraviláne obce, kde sa našiel črepový
materiál datovaný do stredoveku.
Robila sa podrobná dokomuntácia jednotlivých prejdených polôh. Každá poloha je zachytená
bodovo – GPS-kou, ako aj fotograficky. Nálezy sa evidovali v prírastkovom katalógu, ktorý je
súčasťou nálezovej správy.

Obr. 1. Polohy sledované a zamerané v povodí Radošinky, Hlavinky a Perkovského potoka.

Obr. 2. Neúplná kamenná sekera z polohy Vráta z Malých Ripnian (4000 r. pred Kr.).

Obr. 3. Fragmenty stredovekých nádob z Čermán (14.-15. stor.).

Obr. 4. Účastníci archeologického prieskumu.

