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Staršia fáza valu. Mohutná kamenná konštrukcia

Výsledky výskumu.
Revízny výskum sa uskutočnil v juhozápadnom segmente neskorolaténskeho valu na Havránku, ktorý
sa skúmal v rokoch 1965 – 1966 v rámci sondy III (K. Pieta; predbežná publikácia p. Archeologické
rozhledy XIX, 1967, 618 – 620, 624 – 631). Cieľom bolo overenie stratigrafie a vyzdvihnutie vzoriek z
vrstvy zuhoľnatených rastlinných makrozvyškov, ktorá mala podľa pôvodnej interpretácie patriť
najstaršiemu horizontu osídlenia na lokalite (tzv. vrstva pod valom; p. aj K. Pieta 1982: Die Púchov
Kultur. Nitra, Taf. XXVII: 13-27), pre potreby datovania C14.
Výskum sa realizoval v rámci projektu APVV-14-0842 ako jedna z viacerých analogicky zameraných
terénnych aktivít v regióne Liptova v roku 2015 (p. aj lokality Demänovská Dolina, Závažná Poruba),
ktorých spoločným cieľom bolo získanie dostatočného množstva prameňov dôležitých pre poznanie
neskorohalštatského až stredolaténskeho osídlenia Liptova.
Na Havránku sa podarilo sa doložiť dve fázy existencie valu (obidve pravdepodobne s prestavbami) –
hornú neskorolaténsku (podľa keramiky skôr z druhej polovice neskorej doby laténskej, spodnú zatiaľ
nedatovanú, so zvyškami mohutnej kamennej konštrukcie z veľkých pieskovcových platní, ktorú
čiastočne prekrývala a čiastočne sa nachádzala v jej vnútri zreteľná a pomerne hrubá vrstva
prepálených rastlinných makrozvyškov (miestami s mocnosťou okolo 40 cm). Keramika z tejto fázy valu
je, žiaľ, atypická, preto sa bude dať pri chronológii opierať výlučne o výsledky C14 analýz.
Už zo stratigrafických pozorovaní je zrejmé, že mohutná vrstva zuhoľnatených rastlinných
makrozvyškov sa nenachádza pod valom, ako to bolo prezentované po výskume v rokoch 1965 – 1966. V
zhode s pôvodnom interpretáciou však zrejme predstavuje súčasť najstaršieho horizontu
archeologických prameňov na tomto mieste Havránka, t. j. staršej fázy juhozápadnej časti valového
opevnenia. Kľúčové výsledky výskumu – fakty pre absolútnu chronológiu doby laténskej – prinesú až v
najbližšej budúcnosti plánované C14 analýzy získaného materiálu.
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