
Foto lokality

Rez v JV. pätky podporného bodu
(st. 156) - naplavená vrstva

Vypreparovaná vrstva v sídliskovej
jame v SZ. pätke (st. 157)

Lokalizácia výkopov pätiek podporných bodov stožiaru 157 v polohe Diely do kruhu (pohľad z JV),
v pozadí pás stromov indikujúci tok Solčianskeho potoka

Nálezová situácia v SV. pätke (st. 157)
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.

V katastri obce Solčany v polohe Diely do kruhu sa preskúmali dve lokality, ktoré
pravdepodobne spolu súvisia. Obe lokality sú situované severne od obce, na ľavej strane
Solčianskeho potoka v jeho inundačnom pásme. V priestore stožiaru 157 sa doložila
polykultúrna lokalita. Vo výkopoch bola identifikovaná kultúrna vrstva s mocnosťou cca
0,30 m obsahujúca archeologický materiál (črepy, mazanica). Po jej znížení sa
rozpoznalo desať sídliskových objektov. Ide o hlínik, zásobné jamy, kolové jamy, časť
žľabu a mazanicovú deštrukciu. Z ich výplne pochádza črepový materiál, mazanica,
zvieracie kosti, hlinené závažia, zlomky bronzového predmetu a troska. Zachytené
sídliskové objekty datujeme do neskorej doby bronzovej až včasnej doby železnej
(lužická kultúra) a do mladšej doby železnej.

Západne, cca 318 m, od uvedenej lokality sa v priestore stožiaru 156 zistila
mohutná naplavená vrstva. Obsahovala početné kúsky mazanice ako aj črepový
materiál. Po jej prerezaní však neboli rozlíšené archeologické objekty. Archeologický
materiál v naplavenej vrstve súvisí s osídlením identifikovaným na stožiaroch 153 alebo
157. Nálezy z vrstvy datujeme do mladšej doby železnej.

(tel:. +421-902-925620)

SOLČANY – Diely do kruhu

Kontakt:

www.archeol.sav.sk

nrauzpol@savba.sk, nraumkop@savba.sk

Lokalita: Solčany

Poloha: Diely do kruhu
(st. 156, st. 157)

Realizácia: Monika Gabulová
Zuzana Poláková

Rok výskumu: 2019-2020

Datovanie:
neskorá doba bronzová
včasná doba železná
mladšia doba železná

B C

A

Druh výskumu: záchranný

Druh náleziska: sídlisko,
naplavená vrstva

Viac informácií na našej webovej stránke:
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