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Keramika polykultúrneho charakteru
z lokality Kostolnica. Foto: V. Mitáš

Praveký materiál
z lokality Šariny. Foto: V. Mitáš

Miesta s dokladmi polykultúrneho osídlenia v povodí Vyčomy
na katastrálnom území obce Klátova Nová Ves. Foto V. Mitáš

Keramika polykultúrneho charakteru
z lokality Lúky. Foto: V. Mitáš

Výsledky výskumu:

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Tento terénny prieskum nadviazal na výsledky záchranného výskumu v trase líniovej 
stavby/kanalizácie medzi obcami Bošany a Klátova Nová Ves z roku 2018. Uvedeným 
výskumom sa objavili nové archeologické náleziská v polohách Lúky a Šariny, 
geograficky patriace do povodia Vyčomy (horné Ponitrie). V roku 2019 sa doložilo 
polykultúrne osídlenie na oboch stranách Vyčomy, vrátane väčšieho náleziska v polohe 
Kostolnica. Identifikované sídliskové areály chronologicky a kultúrne charakterizujeme:
Osídlenie pravého brehu Vyčomy od Klátovej Novej Vsi po Bošany
1. poloha Lúky, neolit stredný (kultúra s lineárnou keramikou), eneolit starý (lengyelská
kultúra), doba bronzová neskorá (?), doba laténska, stredovek, novoveké intrúzie.
2. poloha Šariny, neolit stredný (kultúra s lineárnou keramikou), eneolit starý 
(lengyelská kultúra), doba bronzová neskorá (?), novoveké a recentné intrúzie.
Osídlenie ľavého brehu Vyčomy od Klátovej Novej Vsi po Bošany
3. poloha Kostolnica, pravek, doba bronzová neskorá/doba halštatská včasná (lužická 
kultúra), stredovek včasný a novoveké intrúzie.
4. poloha Pri Vyčome, pravek (?), stredovek neskorý/novovek včasný.

Vzniklo s príspevkom Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-16-0441.

(tel:. +421-902-925620)

Klátova Nová Ves

Miesto výskumu: Klátova Nová 
Ves, okres Partizánske

Poloha: Lúky, Šariny, Kostolnica,
Pri Vyčome (povodie Vyčomy)

Realizácia výskumu: 
PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.
Mgr. Pavol Bobek, PhD.
 
Rok výskumu: 2019

Druh výskumu: nedeštruktívna 
prospekcia, povrchový zber

Druh náleziska: sídliská

Datovanie: stredný neolit, starý 
eneolit, neskorá doba bronzová/
doba halštatská, doba laténska, 
včasný až neskorý stredovek
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