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    Sonda III

Sonda III, pohľad z juhovýchodu

Pohľad z vrcholu na východ - Iľanovská Poludnica

 Pohľad z vrcholu na sever na hradisko
                         Roháčka

Výsledky výskumu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Výskum sa realizoval formou prieskumu (aj pomocou detektora kovov) a troch sond s rozmermi 1 x 2 m 
situovaných na východnom vrcholovom plató kopca Demänovská hora. Poloha bola v 70. rokoch 
minulého storočia identifikovaná ako refúgium s nálezmi z neskorej doby halštatskej až začiatku 
staršej doby laténskej, následnými prieskumami (naposledy v roku 2004) boli doložené aj izolované 
stopy staršieho osídlenia (azda mladšia doba halštatská; p. Pieta 1981, Liptov 6, Vlastivedný zborník, 
53-66; Pieta 1983, Archeologické rozhledy XXXV, 39-49; Pieta/Benediková 2005, NS AÚ SAV 
č.15471/04). Archeologickými aktivitami v minulosti bol zistený archeologický materiál, ale aj 
zuhoľnatené rastlinné makrozvyšky a zvieracie a ľudské kosti, z ktorých je v súčasnosti k dispozícii 1 
dátum 14C (p. Pieta/Barta/Benediková v tlači, Kelten 2014, Conference Proceedings). Výskum v 
auguste 2015 bol zameraný na získanie väčšieho množstva materiálu vhodného na 14C datovanie, na 
overenie mocnosti kultúrnych vrstiev, stratigrafie lokality, ako aj na koreláciu relatívnej a absolútnej 
chronológie a realizoval sa v rámci projektu APVV-14-0842 ako jedna z viacerých analogicky 
zameraných terénnych aktivít v regióne Liptova v roku 2015 (p. aj lokality Liptovská Sielnica, Závažná 
Poruba na tomto webe). V dvoch sondách bola objavená veľmi tenká kultúrna vrstva nachádzajúca sa 
bezprostredne pod trávnym porastom, v rámci ktorej sa v jednej sonde nachádzali premiešané 
novoveké a minimum pravekých materiálov, v druhej sonde bola táto kultúrna vrstva bohatá na 
keramiku typickú práve pre zatiaľ široko datovaný horizont neskorej doby halštatskej až začiatku 
staršej doby laténskej. V sonde III na severnej hrane skúmaného východného plató sa opäť 
bezprostredne pod trávnym porastom objavilo mocnejšie súvrstvie pozostávajúce z nehomogénnej 
deštrukcie kameňov, zrejme zosypanej z vyššej časti plató, keramiky a malých fragmentov prepálenej 
mazanice, uhlíkov a čiernej zeminy. Z tejto sondy boli odobraté archeobotanické vzorky, po ktorých 
preplavení sa získajú potenciálne vzorky na C14 datovanie.
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