
Keramika z výskumu: 1-3 - púchovská kultúra, 
4 - stredovek. Kresba: J. Gajdošíková.

Pohľad na dnešný vstup do hrádku poľnou cestou, ktorá 
vedie priestorom predpokladanej pôvodnej brány. 
V profile terénu vpravo od cesty viditeľná kamenná 
deštrukcia (foto: L. Benediková).

Streženice, Skala. Sonda I, skalné podložie po odstránení kultúrnej vrstvy, a pohľad z hrádku 
na severovýchod na údolie Váhu a južný okraj Púchova (foto: L. Benediková).

Sonda I pri závere krížovej cesty. Kultúrna 
vrstva a v južnom rohu vystupujúce skalné 
podložie (foto: L. Benediková).

Výsledky výskumu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Potreba vykonať výskum na lokalite vyplynula z rozhodnutia vydaného KPÚ Trenčín (č. 
KPUTN-2017/6845-2/23947) v súvislosti s výstavbou kalvárie na území „NKP Hrádok-
Štepnická skala“ (č. 2231/1 v ÚZPF). Na lokalite boli vytýčené dve sondy, situované čo 
najbližšie k miestam zemných prác pri stavbe krížovej cesty. Sonda I s rozmermi 2 x 2 m 
bolo skúmaná v SV časti vrcholovej plošiny pri závere krížovej cesty a sonda II s 
rozmermi 1 x 2 m na južnom úpätí polohy Skala pri XII. zastavení. Zameranie lokality a jej 
južného úpätia vrátane stojacich stavieb, sond a v teréne rozpoznateľných 
archeologických reálií uskutočnila geodetická skupina, ktorú zabezpečil investor.
V sonde I boli v tenkej kultúrnej vrstve (skalné podložie v hĺbke 12 – 48 cm, vrstva 
kopírovala sklon svahu) objavené artefakty (keramika, zvieracie kosti, ojedinelé 
kovové predmety) potvrdzujúce už známe osídlenie vrcholu hrádku na Skale v čase 
púchovskej kultúry v neskorej dobe laténskej a včasnej dobe rímskej, ktorému zrejme 
patria aj zvyšky v teréne rozpoznateľného opevnenia. Objavili sa aj doklady využitia 
polohy v stredoveku (13. stor.) a, prirodzene, v nedávnej minulosti a v súčasnosti (20. – 
21. stor.). Doklady pravekého osídlenia sú nejednoznačné. 
Sonda II nepriniesla žiadny materiál ani žiadne známky antropogénnych aktivít, je teda 
– na základe známych faktov a zatiaľ – možné tvrdiť, že ľudské aktivity sa sústreďovali 
predovšetkým na strategicky výhodnú plochu vrcholovej plošiny Skaly.
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