
Foto lokality

Nález zlatého vlasového krúžku
v hrobe 4

Sídliskový objekt z mladšej
doby železnej v JZ. časti plochy

Situovanie stožiaru 87 po jeho výstavbe, v smere od stožiaru 88 (A), nálezové situácie na úrovni
zachytenia v JZ. časti skúmanej plochy (B) a hrob 4 zo staršej doby bronzovej po začistení (C)

Nálezové situácie v JZ. pätke
podporného bodu po preskúmaní

Výsledky výskumu

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Záchranný výskum na trase „Vedenie 2x400 kV Križovany Bystričany“ potvrdil
existenciu archeologických lokalít na viacerých polohách. Z celkového počtu obhliadnutých
stavebných výkopov v súvislosti s výstavbou 238 stožiarov od Križovian nad Dudváhom až
po Bystričany bolo v Trnavskom kraji doložených 6 archeologických lokalít.

Severne od Trhovištského potoku, východne od usadlosti Podlakša, sa vo všetkých
štyroch pätkách podporných bodov stožiaru 87 zachytila polykultúrna lokalita - pohrebisko
zo staršej doby bronzovej (úněticko-maďarovský horizont) a sídlisko z mladšej doby
železnej. Hroby zasahovali iba čiastočne do priestoru stavby v JZ. a JV. pätke. Preskúmať
ich bolo možné len v rozsahu stavebných výkopov. Situáciu sťažovalo ich výrazné zahĺbenie
a vystupujúca spodná voda. Dodatočne nám bolo umožnené preskúmať aj časť priestoru
mimo rozsah stavby. Zámerom bolo doskúmať stavbou narušené nálezové situácie.
Celkovo sa podarilo zdokumentovať 6 hrobov, z toho u troch bolo doložené sekundárne
porušenie formou vykrádačskej šachty. Porušené hroby sú charakteristické
neanatomickým uložením kostí ako aj chýbajúcimi hrobovými nálezmi. Výnimku tvorí
neporušený hrob pravdepodobne mladej ženy, v ktorom boli nájdené honosné bronzové
šperky (nákrčník, náramok, fragmenty ihlice a tenké duté trubičky pravdepodobne z
náhrdelníka). Unikátnym nálezom je zlatý vlasový krúžok nájdený v priestore lebky,
pôvodne slúžiaci ako ozdoba účesu.
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