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    Profil priekopy v sonde 33

Profil zásobnej jamy v sonde 31. Foto: Peter Tóth

Zvyšok interiéru obydlia v sonde 32

Výsledky výskumu:

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

V roku 2017 bola realizovaná posledná výskumná sezóna na opevnenom sídlisku zo staršej 
doby bronzovej. Výskum sa zameral na dve miesta lokality. Vo východnom segmente 
opevneného sídliska bola sondou 31 doskúmaná zásobná jama. V jej výplni sa našlo viacero 
väčších fragmentov nádob (napr. kónická misa, dve šálky). Sondou 32 bol preskúmaný 
interiér obydlia. Išlo o priestor vymedzený väčšími či menšími kusmi kameňov, vo vnútri 
ktorého sa nachádzala zvýšená koncentrácia nálezov keramiky, mazanice a zvieracích kostí. 
Neďaleko neho bol objavený fragment bronzovej drôtenej špirálky.
Ťažisko výskumu spočívalo v 43 m dlhej sonde 33, primkýnajúcej sa k priečneho valu, 
oddeľujúceho opevnený areál od hospodárskej časti sídliska. Sonda smerovala na 
juhovýchod, pričom sčasti prerezala konštrukciu priečneho valu, priekopu i kultúrnej vrstvy, 
nachádzajúcej sa v hospodárskom zázemí. Teleso valu bolo spevnené viacerými masívnymi 
kolovými jamami, ktorých šírka sa pohybovala v rozmedzí od 30 do 70 cm. Na východnej 
stene valu sa pôvodne nachádzala čelná kamenná plenta, ktorá deštruovala do priekopy. 
Priekopa bola situovaná cca 3 m východne od valu. Jej zachytená šírka bola 8,6 m a max. 
hĺbka 1,8 m od súčasného povrchu. V jej výplni sa nachádzala keramika zo staršej i neskorej 
doby bronzovej. Pozoruhodným je fragment kamenného sekeromlatu s čepcovitým tylom, 
nájdený na dne priekopy. Podobné sekeromlaty sú v kultúre lievikovitých pohárov.

Výskum bol podporený grantom VEGA č. 1/0411/16 a APVV-14-0550.
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Rybník
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Rok výskumu: 2017

Druh výskumu: na vedecké
a dokumentačné účely

Druh náleziska: sídlisko opevnené

Datovanie: staršia doba bronzová

Profil kolovej jamy v telese 
priečneho valu v sonde 33
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