
Zisťovací archeologický výskum v Tvrdošovciach  

Od roku 2015 prebieha systematická archeologická prospekcia v katastri obce Tvrdošovce (okr. Nové 

Zámky), ktorá doložila osídlenie od doby bronzovej po stredovek . Najväčšia intenzita nálezov až 80 

percent súvisí s intenzívnym osídlením v dobe rímskej (0-375 n.l.). Na základe jej výsledkov 

a satelitných snímok sme vytypovali plochu, na ktorej sme realizovali geofyzikálny prieskum 

magnetometrom (Ing. Igor Murín). Geofyzikálny prieskum na ploche 137 x 100 m potvrdil výskyt 

archeologických objektov, ktoré sa na satelitnej snímke prejavovali ako tmavé plochy. Na výstupe 

z geofyzikálneho merania sa prejavovali ako svetlé, alebo tmavé body. 

 

Na základe výsledkov geofyzikálneho prieskumu a satelitného snímkovania sme vytypovali na výskum 

dva predpokladané archeologické objekty s cieľom overiť ich funkciu a datovanie. Objekty sa 

nachádzajú na výraznej vyvýšenine, situovanej nad zvyškom pôvodného riečneho meandra. 

Západnejšie položený objekt je súčasťou radu objektov rovnakej veľkosti a orientácie – 

pravdepodobne chát.  

 



Aby sme získali čo najviac informácii, sondy v priestoroch objektoch boli vykopané ručne bez použitia 

mechanizmov.  Každá vrstva v zásype objektu bola kontrolovaná detektormi kovov. Pásovou sondou 

sme overili datovanie druhého objektu,  v ktorom sme zistili kumuláciu črepov nádob a 

zvieracích kostí z doby rímskej. Z kostených nástrojov sme našli šidlo a „korčulu“.  Výskum objektu je 

plánovaný v nasledujúcej sezóne. 

.  

Prekvapenie priniesol objekt, vzdialený 65 m sevezápadne od objektu z doby rímskej. Na  základe 

úlomkov keramiky do datujeme do strednej doby laténskej (2. stor. pred. Kr.). Nálezy z tohto obdobia 

sa prieskume našli len sporadicky. Ukázalo sa, že ide po zahĺbenú chatu obdĺžnikovitého pôdorysu 

o rozmeroch 4,7 x 2,7 m. Dve kolové jamy zistené v stredoch kratších strán ukazujú na typický keltský 

príbytok, ktorého sedlovú strechu niesli dva oporné koly. Keďže chata je na leteckej snímke 

umiestnená v rade objektov rovnakého tvaru a pôdorysu podarilo sa nám zistiť časť sídliskovej 

štruktúry keltskej osady zo strednej doby laténskej. 

 

 

Poznámka: Výskum bol podporený s projektu APPV -15-041 


