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    Hrob dieťaťa, staršia doba bronzová

Moment z odbornej komisie Výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej

Drevené podlahy domov,
únětická kultúra

Výsledky výskumu:

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Výskum sa sústredil na centrálnu časť opevneného sídliska a na západnú časť pohrebiska priliehajúceho k sídlisku. 

Najdôležitejším výsledkom výskumu sídliska bolo odkrytie drevených podláh v dvoch domoch únětickej kultúry. Podlahy 

2sa zachovali v súvislej podobe na ploche viac ako 20 m . Podľa predbežných analýz boli z jelšového dreva. Unikátne a 

netypické je, že sa drevené podlahy zachovali v spraši, pretože drevo sa obvykle zakonzervuje vo vlhkom a vodnom 

prostredí. Ďalší významný nález je z pohrebiska. Odkryl sa tam neporušený hrob dieťaťa, 6-8 ročného dievčatka, ktoré 

bolo "na druhý svet" mimoriadne bohato vybavené. Okrem rôznych ozdôb sa za dolnými končatinami nachádzala malá 

dvojuchá nádoba z hliny. Toto dieťa evidentne patrilo rodine najvyššej spoločenskej elity.

Zvlášť významná je správa z prestížneho nemeckého Paleogenetického laboratória Univerzity Johannesa Gutenberga, 

Mainz. Zo správy Prof. Dr. J. Burgera sme sa dozvedeli, že jeden mužský jedinec z pohrebiska vo Vrábľoch sa nenarodil 

a ani nevyrástol na Fidvári, ani na území dnešného Slovenska či v strednej Európe, ale ďaleko vo východnej Európe, v 

oblasti severného Kaukazu (dnešné Rusko), ktorá je vzdialená od lokality vyše 2000 km! Do oblasti horného Požitavia 

teda prišiel z ďaleka, nejaký čas tu žil a následne zomrel. Táto informácia je mimoriadne dôležitá a prispieva k 

vysvetleniu, prečo na Fidvári máme najstarší doklad protourbánnej zástavby v strednej Európe.

Výskum bol podporený grantom VEGA č. 1/0411/16 a projektom APVV-14-0550.
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