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zahĺbený objekt

Výsledky výskumu

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

    Revízny archeologický výskum bol na lokalite realizovaný presne na 70. výročie výskumu F. Prošeka z roku 
1949. Nového výskumu sa zúčastnil medzinárodný interdisciplinárny tím, zložený z odborníkov z viacerých 
vedných odborov a inštitúcií (AÚ SAV, CNRS UMR 7055 Préhistoire & Technologie a ŠGÚDŠ). Jeho cieľom 
bola identifikácia zachovalých kultúrnych vrstiev, ktoré by bolo možné zdokumentovať modernými metódami, 
získať relevantný materiál na datovanie, prípadne reinterpretovať niektoré staršie údaje.
   Vyhĺbená bola 20 m dlhá a 0,5 m široká zisťovacia sonda, ktorá bola situovaná v juhovýchodnej časti 
sprašového chrbta. Už v prvý deň bola rozpoznaná antropogénna vrstva so zvyškami archeologického 
objektu. Išlo o zahĺbený objekt, pravdepodobne jamu, s viacerými fázami výplne popola, fragmentov kostí, 
uhlíkov  a  centrálnym  zahĺbením,  vyplneným  silne  prepálenými  horninami,  silicitmi,  kostenými  uhlíkmi  
a farbivom (okrom). Takýto objekt zatiaľ nemá preukázateľné paralely v regióne západného Slovenska a jeho 
interpretácia  si  vyžaduje  sériu  ďalších  analýz. Nálezový materiál pozostáva  z  kolekcie štiepanej industrie 
z patinovaného silicitu a rádiolaritu, vrátane hrotu s vrubom, ďalej dentália a zvyškov zvieracích kostí, napr. 
soba. Odobratých  bolo  množstvo  vzoriek,  určených  na  absolútne datovanie,  určenie typov hornín, ako aj
na ďalšie prírodovedné analýzy. 
   Výskum preukázal, že napriek rôznym mechanickým porušeniam kultúrnych vrstiev sa na časti lokality 
stále nachádzajú vrstvy v relatívne zachovalom stave. Budúci výskum má preto veľký potenciál, dokonca aj 
vo forme rozsiahlejšieho systematického plošného výskumu, ktorým by sa mohlo obnoviť budovanie 
povedomia a ochrany paleolitických lokalít v okolí Piešťan, ako to začali ešte prví bádatelia začiatkom 
minulého storočia.
   Výskum  bol  realizovaný  s  podporou  projektu VEGA  2/0101/19  a  vedeckej  spolupráce  medzi  AÚ SAV 
a  CNRS  UMR  7055  PréTech.
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