
V júli 2015 sa uskutočnil systematický

výskum opevnených sídlisk badenskej

a hatvanskej kultúry na cintorínskom vrchu

v Šahách, ktorého rôzne časti sa

v súčasnosti označujú názvami Strážny vrch

a Na vŕšku. Výskum realizovala Katedra

archeológie Filozofickej fakulty Univerzity

Komenského v Bratislave v spolupráci

s Hontianskym múzeom a Galériou

Ľudovíta Simonyiho v Šahách

a spoločnosťou Grampus Heritage and

Training Limited z Veľkej Británie.

Výskumom bola odkrytá vstupná

časť zatiaľ najstaršieho známeho

opevneného sídliska badenskej kultúry

na území Slovenska. Sídlisko bolo

obohnané priekopou kruhovitého tvaru

s maximálnym priemerom približne 70 m.

Podľa súčasného stavu bádania

opevnenie pozostávalo z priekopy

a palisády, ktoré obtáčali vrch

cintorínskeho kopca zo severnej,

východnej a južnej strany. Tento areál bol

od západu chránený stržou, hlbokou

približne 40 m. Palisádové opevnenia

spravidla tvorili drevené stĺpy alebo koly,

medzi ktorými boli medzery vypletené

prútím. Výskumom sa zistil rad týchto

drevených kolov na vnútornom okraji

priekopy. Stopy po koloch sa v podloží

rysovali v podobe kolových jám s výplňou,

ktorá sa dala jasne odlíšiť od okolitej pôdy.

V priekope sa našli zvyšky kamenných

nástrojov a črepy z pravekých hlinených

nádob, ako aj kusy mazanice (hrudy

vypálenej hliny s odtlačkami prútia).

Mazanica mohla pochádzať z výmazu

prútených stien domov, ale aj z palisády.

V priekope na okolí "brány" sa našli aj

zvyšky kamennej konštrukcie. Vstupný

areál bol umiestnený dômyselne: areál

prístupu je od západu ohraničený stržou,

a tým sa zúžil manévrovací priestor

prípadného nepriateľa.

Nevieme, za akých okolností a kedy

zaniklo hradisko z neskorej doby kamennej.

Výskum ale dokázal, že na tom istom

mieste vybudovali nový opevnený areál

v staršej dobe bronzovej nositelia

hatvanskej kultúry. Areál, vymedzený

masívnou priekopou (šírka cca. 7 m

a hĺbka približne 3 m), má tvar kruhu

s priemerom približne o 20 m širším, ako je

priemer jeho predchodcu z neskorej doby
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Pohľad na lokalitu v polohe "Strážny vrch".

Vnútorná priekopa patriaca badenskej kultúre.

Rad drevených kolov na vnútornom okraji priekopy
badenskej kultúry.



kamennej. Je možné, že tunajší príslušníci

hatvanskej kultúry ešte v teréne videli

zvyšky tej predchádzajúcej priekopy,

keďže ich opevnenie koncentricky,

v pravidelnom odstupe, obiehalo zvonka

líniu o vyše 1000 rokov staršieho opevnenia.

Mimo opevneného areálu, vo vzdialenosti

niekoľko desiatok metrov severozápadným

smerom od neho sa nachádzala ďalšia

časť osady hatvanskej kultúry. Podľa

svedectva nálezového materiálu to bol

okrsok, kde sa odohrávali kultové obrady.

Dokladajú to na polovice rozlomené

hlinené modely kamenných sekier, či

poškodené hlinené sošky zvierat. Tunajšie

nálezy (suroviny, polotovary a hotové

výrobky, ohniská, vrstva popola, atď.)

naznačujú, že tu mohlo ísť zároveň aj

o remeselnícky areál, oddelený od hlavnej

časti osídlenia kvôli požiarnej bezpečnosti.

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe

zmluvy č. APVV140550

Výskum objektu kultového charakteru patriaceho
hatvanskej kultúre.




