
Foto lokality

Kostrový hrob 2 po začistení
v JZ. pätke podporného bodu (st. 33)

Kostrový hrob 5 po začistení
v JZ. pätke podporného bodu (st. 33)

Pohľad na situovanie výkopov pätiek podporných bodov stožiaru 32 (A),
nálezová situácia (hrotitá priekopa) v JV. pätke na úrovni zachytenia (B) a po vybratí (C)

Miestni nadšenci pri obhliadke haldy
JZ. pätky podporného bodu (st. 33)

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 (okr. Trnava) až po
Bystričany (okr. Prievidza) bolo v Trnavskom kraji doložených 6 archeologických lokalít.

Severne od obce Dvorníky-Posádka, v blízkosti miestneho cintorína na výraznej
ostrožnej polohe, sa v roku 2020 doložila archeologická lokalita v priestore stožiaru 32.
Archeologické situácie boli s výnimkou SV. pätky zistené vo všetkých výkopoch. V JZ. a JV. pätke
podporných bodov stožiaru sa preskúmala časť hrotitej priekopy, s maximálnou šírkou 2,35 m. Na
predpokladanej vnútornej strane priekopy sa zdokumentovali sídliskové objekty zo staršej doby
bronzovej – maďarovská kultúra. Pochádza z nich bohatý črepový materiál, dokonca celé nádoby,
mazanice a hlinené koliesko. Na svojej vonkajšej strane porušila priekopa starší sídliskový objekt,
doposiaľ bližšie nedatovaný. Prítomnosť priekopy naznačuje, že sa tu nachádza výšinné
opevnené sídlisko pravdepodobne zo staršej doby bronzovej (maďarovská kultúra).

Na severnom svahu cca 235 m východne od stožiaru 32, sa v JZ. pätke podporného bodu
stožiaru 33 zistili archeologické situácie. V nej bolo preskúmaných 5 kostrových hrobov a jeden
sídliskový objekt. Jedinci v hroboch boli uložení vo výrazne skrčenej polohe. Obrysy hrobových
jám boli ťažko rozpoznateľné. Hroby boli bez nálezov. Rádiokarbónovou analýzou článku prstu
jedinca v hrobe 5 boli datované do staršej doby bronzovej. Predpokladáme, že zachytené
pohrebisko a časť sídliska by mohli súvisieť s opevnenou osadou zistenou na ploche stožiaru 32.

(tel:. +421-902-925620)

DVORNÍKY-POSÁDKA – Nad Váhom

Viac informácií na našej webovej stránke:

Kontakt:

www.archeol.sav.sk

nrauzpol@savba.sk, nraumkop@savba.sk

Lokalita: Dvorníky-Posádka

Poloha: Nad Váhom (st. 32, 33)

Realizácia: Monika Gabulová
Zuzana Poláková

Rok výskumu: 2019-2020

Druh výskumu: záchranný

Druh náleziska: pohrebisko,
sídlisko, opevnené sídlisko

Datovanie:
staršia doba bronzová
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