
Foto lokality

Situovanie výkopov pätiek
podporných bodov (pohľad z východu)

Sídliskové objekty
počas vyberania v SV. pätke

Kostrový hrob (hrob 2) z mladšej doby železnej po začistení a staršie osídlenie z neskorej doby
kamennej a mladšej doby bronzovej vo výkope JV. pätky podporného bodu stožiaru 91

Nálezová situácia v JV. pätke
na úrovni zachytenia

Výsledky výskumu

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Záchranný výskum v rokoch 2019-2020 na trase „Vedenie 2x400 kV Križovany
Bystričany“ potvrdil existenciu archeologických lokalít na viacerých polohách.

Juhozápadne od obce Kapince, na ľavostrannej terase Trhovištského potoka, sa
preskúmala polykultúrna lokalita. Poloha je umiestnená na rozhraní mierneho západného svahu a
rovinatého terénu. V troch pätkách podporných bodov stožiaru 91 bola preskúmaná časť osady a
hroby. Staršie osídlenie predstavujú objekty z neskorej doby kamennej (badenská kultúra) a
mladšej doby bronzovej (čakanská kultúra). Porušené boli hrobmi z mladšej doby železnej. Vo
výkope JV. pätky sa zistili dva kostrové hroby, ktorých časť zasahovala mimo stavebné práce. Po
vzájomnej dohode so stavebníkom nám bolo umožnené rozšíriť výkop v mieste hrobov s cieľom
ich kompletného odokrytia. Jedinci v hroboch boli uložení v natiahnutej polohe s orientáciou JV-
SZ. Inventár v hroboch odzrkadľuje pohrebné zvyky danej doby. Súčasťou hrobovej výbavy
jedinca v hrobe 1 bol železný opasok, prsteň a fragmenty spony. Bohatší inventár obsahoval hrob
2. Okrem železných nožníc, sekáča, kamenného brúsika, dvoch železných spôn mu v rámci
osobnej výbavy do hrobu uložili po jeho pravej strane malého psa. Do hrobu mu tiež priložili zvyšky
menšieho prasaťa ako aj bližšie neurčenú potravu v dvoch keramických nádobách. O
sprievodných pohrebných zvykoch svedčia aj ďalšie zvieracie kosti nerovnomerne rozmiestnené
v rámci hrobu. Vyššiemu statusu zodpovedá väčší rozmer hrobovej jamy v pomere k veľkosti
pochovaného. Význam lokality podčiarkuje jej geografické umiestnenie. Doposiaľ ide o jedno z
najsevernejších zistených keltských pohrebísk z územia Slovenska.
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