Podskalie (okres Považská Bystrica)

Prístup na vrcholovú plošinu

Foto lokality

Spona z neskorej doby laténskej (hore)
Šidlo/ocieľka zo sťahovania národov (dole)

Terasovité útvary na svahoch

Miesto výskumu: Podskalie,
okr. Považská Bystrica

Veľké skaly nad obcou Podskalie (pohľad z juhu)

Výsledky výskumu

Polykultúrne nálezisko sa dostalo do pozornosti v súvislosti s informáciami o
nelegálnych
aktivitách a výnimočných nálezoch z doby halštatskej. Prvotným
Poloha: Veľké skaly/Roháč
prieskumom v roku 2016 v severnej časti exponovanej polohy Veľké skaly s najvyšším
vrcholom Roháč (720 m n. m.) nebola doložená prítomnosť archeologických nálezov či
Realizácia výskumu:
stopy po dávnej ľudskej činnosti v teréne. Až prieskumom v roku 2018, realizovaným v
Lucia Benediková
južnej časti Veľkých skál, čiže od ich južného úpätia na okraji obce Podskalie smerom na
severovýchod, sa podarilo overiť archeologické nálezisko. Nálezy získané prieskumom
Rok výskumu: 2016, 2018
detektorom kovov potvrdili osídlenie v neskorej dobe laténskej, a poskytli informácie o
ďalších, doteraz nedoložených fázach osídlenia lokality v období sťahovania národov,
Druh výskumu: výskum na vedecké
a dokumentačné účely (APVV-15-0491) vo včasnom stredoveku (8. stor. n. l.) a v novoveku. Využívanie lokality v dobe bronzovej,
halštatskej a včasnej dobe rímskej sa naším prieskumom priamo nepotvrdilo, ale na
mieste
amatérskeho nálezu predmetov z doby halštatskej sa podarilo zachytiť malé
Druh náleziska: hradisko?/výšinné
fragmenty pochádzajúce z tohto súboru. Osídlenie v týchto obdobiach praveku sa dá
sídlisko?/kultový areál?
zrejme považovať za reálne. Zatiaľ však nie je možné určiť, o aký druh náleziska ide,
pretože
jednak neboli doložené stopy opevnenia, jednak osídlenie pochádza z viacerých
Datovanie: doba bronzová mladšia
až neskorá; doba halštatská mladšia; období (s najväčšou intenzitou pravdepodobne v neskorej dobe laténskej až včasnej
dobe rímskej) a zväčša sú k dispozícii kovové predmety, ktorých podstatná časť sa dá
doba halštatská neskorá až doba
považovať za nie úplne bežne používané artefakty.
laténska včasná; doba laténska
neskorá až doba rímska včasná;
stredovek (včasný, vrcholný); novovek
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