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Obr. 1. Poloha skúmaného priestoru v kontexte Slovenska
(červený bod na mape), výrez mapy M 1:25 000
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ARCHEOLOGICKOM NÁLEZISKU
Okres

Číslo nál. správy

Číslo výskumu

Fiľakovo

Lučenec

3/2017

HMF 3/2017

Adresa

Kraj

Prílohy

Mesto

Námestie padlých hrdinov č. 5 Banskobystrický
Číslo parcely

Poloha

KN-C 2808/1, 2811
k.ú. Fiľakovo

intravilán

Vlastník NKP

Č. ÚZPF

SR

440

mapy
denník výskumu
nálezové listy
fotodokumentácia náleziska
fotodokumentácia nálezov
grafická dokumentácia
agenda
Druh náleziska

neurčené

súradnice zemepisné:
48°16'14.9"N
19°49'30.6"E

Datovanie/kultúra

48°16'14.3"N
19°49'30.7"E

Druh nálezu

pravek - eneolit, badenská kult.,
stredovek, novovek.

keramika, kosti,
recentný odpad
Literatúra

Uloženie

Uvedená v kapitole:

HMF

POUŽITÉ PODKLADY, PRAMENE A LITERATÚRA

Číslo inv.

Názov stavby

Č. rozhodnutia PÚ

„Prístavba k budove a
rekonštrukcia kanalizácie“

KPUBB-2017/10920-2/35766/BRE zo dňa
11.05.2017

Investor

Spracovateľ arch. výskumu:

Ing. Tibor Szentiványi
Strážna 18
945 04 Komárno – Nová Stráž

Hradné múzeum vo Fiľakove
Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo
Vedúci výskumu a vyhotoviteľ výskumnej dokumentácie

Mgr. Viktória Tittonová, PhD. ( č. osvedčenia 146)
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Druh výskumu

Doba trvania terénnych prác:

Záchranný, archeologický

06.06.2017-16.06.2017
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B. ZADANIE, METÓDA, SPRACOVANIE A ORGANIZÁCIA VÝSKUMU
Záchranný archeologický výskum vykonaný Hradným múzeom vo Fiľakove na základe
rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici (KPUBB-2017/10920-2/35766/BRE
zo dňa 11.05.2017) sa usku točnil v dňoch 06.06.2017-16.06.2017
v intraviláne mesta, na adrese Námestie padlých hrdinov č. 5, na pozemkoch s parc. č. KN-C 2808/1,
2811 v k.ú. Fiľakovo. Výskum predpísaný k stavbe s názvom „Prístavba k budove a
rekonštrukcia kanalizácie“ financoval investor Ing. Tibor Szentiványi, Strážna 18, 945 04 Komárno –
Nová Stráž.
Výskum viedla riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove Mgr. Viktória Tittonová, PhD. (č.
osvedčenia 146). Geodetické zameranie pracovnej plochy sa neuskutočnilo, nakoľko sa počas
zemných prác neobjavili súvislé neporušené kultúrne vrstvy, archeologické objekty, ani stopy po
architektúre historického pôvodu. Výskumnú dokumentáciu vypracovala Mgr. Viktória Tittonová,
PhD.
Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou sondáže v mieste základov
prístavby k budove. Po rozhodnutí investora sa pri rekonštrukcii kanalizácie nevyhĺbila nová ryha,
kanalizačné potrubie sa vložilo do výkopu pre základy prístavby, tesne k základovému múru. Ryha Sonda I mala severnú (4x0,5x1 m) a západnú (16x0,5x1 m) časť.
Označovanie nálezových kontextov sa v dokumentačnej agende uskutočnilo na základe
alfanumerických kódov, pričom skratka U značí uloženinu, arabská číslica značí prírastkové číslo
stratigrafickej jednotky. Situácie sa dokumentovali fotograficky mobilným telefónom značky Apple
Iphone 5S a graficky v mierke 1:50.
Počas záchranného výskumu sa neevidovali žiadne súvislé neporušené kultúrne vrstvy,
archeologické objekty, ani stopy po architektúre historického pôvodu, archeologický materiál
pochádzajúci z premiešaných nánosových vrstiev je datovaný od praveku - eneolit, badenská kultúra-,
cez stredovek - biela keramika z 13.-15. stor., po raný novovek - keramika glazovaná a habánska zo 16.
- 17. stor-, až novovek - recentný odpad.

C. TOPOGRAFICKÝ, GEOLOGICKÝ A PEDOLOGICKÝ OPIS ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZISKA
Provincia
Západné
Karpaty

Subprovincia
Vnútorné
západné Karpaty

Oblasť
Matransko-slanská
oblasť

Celok
Cerová
vrchovina

Podcelok
Fiľakovská
brázda

Fiľakovo leží na okraji Cerovej vrchoviny, v severnom vyústení podcelku Fiľakovská brázda, v
nadmorskej výške okolo 192 m n.m. Mesto obklopujú pahorky Cerovej a Mučínskej vrchoviny, leží na
dne pomerne úzkej doliny, orientovanej severojužným smerom, nad ktorou sa na východe týči pahorok
Kohúti vrch (Kakashegy, 276,5 m n.m.), Šarkan (340,7 m n.m.) a na západe Vyhliadka (Látóhegy,
223,6 m n.m.) a Chrastie (350,1 m n.m.). Areálu mesta dominuje hradný kopec (234 m n.m.), ktorý sa
nachádza v centrálnej časti dnešného intravilánu, a Červený vrch (Vöröshegy, 249 m n. m.) na jeho
severnom okraji. Východnou časťou intravilánu preteká riečka Belina, prítok Ipľa, ktorá v meste, 360
m na juhovýchod od hradného kopca, z prava priberá Čamovský potok, pritekajúci zo Šurickej brázdy.
V mestskom katastri vyúsťujú severojužná Fiľakovská brázda a východzápadná Šurická
brázda, ktorá sa napája na brázdu Hostickú a vyúsťuje do Rimavskej kotliny; mesto tak leží v strategic7
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ky exponovanom území, ktorým vedú komunikácie z uhorských nížin do vnútrozemia a kotlín
Západokarpatského oblúka a v minulosti najmä do oblasti banských miest Stredoslovenského
stredohoria.
Poloha Fiľakovský hrad sa nachádza na 65 m vysokom čadičovom brale, zvyšku čadičovej
tabule (Encyklopédia 1977, 311), ktoré, ako už bolo spomenuté, dominuje priestoru. Ide o západný
výbežok Cerovej vrchoviny do depresie Fiľakovskej brázdy. Kopec má transformovaný povrch, z
juhozápadnej strany pomerne mierne sklonený svah, na severnej strane však strmo padá do belianskej
nivy. Bradlo budujú tufy a lapilové tufy alkalických bazaltov, ktoré patria cerovým bazaltovým
formáciám z pliocénu až staršieho kvartéru (http://mapserver.geology.sk); povrch pôvodne pokrývali
sprašové a polygenetické hliny, z ktorých sa vytvorili hnedozeme pseudoglejové a pseudogleje
(http://www.podnemapy.sk); v súčasnosti ich však nahrádzajú antrozeme či kultizeme. Výskum sa
realizoval juhovýchodne od hradného kopca, v nánosmi upravenom teréne.
Mesto patrí do teplej, mierne suchej až mierne vlhkej oblasti. Priemerná ročná teplota je 9°C,
priemerný ročný úhrn zrážok je 600-700 mm.

D. HISTÓRIA A POZNATKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH VÝSKUMOV
Skúmaná plocha sa nachádza v ochrannom pásme NKP Fiľakovský hrad a nachádza sa tesne
pod hradným kopcom, t. j. v úseku predhradia. Samotný Fiľakovský hrad je jedným z najstarších hradov na
Slovensku, dal ho postaviť pravdepodobne rod Kačičovcov ešte pred tatárskym vpádom. Prvá písomná zmienka
však pochádza až z roku 1242. V liste adresovanom pápežovi zo Székesfehérváru sa Fiľakovský hrad spomína
medzi sedemnástimi hradmi, ktoré odolali nájazdom Tatárov (Makkai/Mezei 1960, 153—155). Z roku 1246
pochádza listina o odobraní hradu lúpežnému rytierovi Fulkovi kráľom Belom IV. a jeho darovaní synovi
hlavného pohárnika Móricovi (Kalmár 1959, 1). V prameňoch z roku 1255 sa spomína aj podhradie
Fiľakovského hradu ako osada s právom mýta (Alberty 1989, 139), ktorá sa však vyvinula zo staršieho sídliska.
V 14. stor. boli majiteľmi hradu majster Egídius z rodu Monosló, Mikuláš z rodu Aba a Matúš Čák Trenčiansky. Následne sa stal hrad majetkom kráľa, hoci ho koncom storočia dostal do zálohy rod z Jelšavy. Kráľ
neskôr daroval hrad kráľovnej Barbore, ktorá ho dala roku 1435 do zálohy Bebekovcom. O tri roky neskôr už
patril Jánovi Perényimu. Štefan Perényi sa roku 1471 v záujme poľského Kazimíra zúčastnil odboja proti kráľovi
Matejovi, preto bol hrad dvakrát obliehaný a dobytý roku 1483 Ondrejom Lábatlanom (Drenko 1992, 12—13;
Plaček/Bóna 2007, 115—116; Šimkovic/Agócs 2011, 8).
Štefan Perényi počas bojov ušiel a hrad sa tak načas dostal späť do kráľovských rúk. Jeho správou bol
poverený budínsky kapitán Blažej Rasskay, ktorý ho o dva roky neskôr získal do vlastníctva od kráľa Vladislava
(Alberty 1989, 149). V prvej polovici 16. stor. patril hrad Bebekovcom, keď ho od Rasskayovcov vyženil
František Bebek. Vzhľadom na turecké nebezpečenstvo po smrti uhorského vzdorokráľa Jána Zápoľského
vyvstala potreba opevniť aj Fiľakovský hrad. Roku 1540 sa previedli úpravy podľa plánov fortifikačného
staviteľa Alessandra da Vedano a roku 1541 pribudli ďalšie inovácie (Drenko 1992, 16). Turci však hrad roku
1554 obsadili a zriadili tu sídlo nového správneho obvodu – sandžaku. Turecká okupácia trvala takmer štyridsať
rokov, až kým hrad roku 1593 nezískal naspäť Mikuláš Pálffy (Drenko 1992, 16—18; Plaček/Bóna 2007, 116).
Roku 1605 hrad obsadil Štefan Bocskay, avšak na základe viedenského mieru sa Fiľakovo roku 1606
vrátilo cisárovi. Hradným kapitánom sa stal Tomáš Bošňák, po ňom nasledoval František Wesselényi, ktorý roku
1644 ubránil Fiľakovo proti povstaleckým vojskám Juraja Rákocziho I. Roku 1657 bol za kapitána menovaný
Štefan Koháry I. a roku 1664 jeho syn Štefan Koháry II., ktorý vzdoroval poslednému tureckému obliehaniu
hradu roku 1682. Turci hrad obsadili a zbúrali. Obnovený už nebol. (Drenko 1992, 19—23; Kalmár 1959, 2;
Šimkovic/Agócs 2011, 11—14).
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Hrad stojí na 65 m vysokom, na severnej strane strmo stúpajúcom vulkanickom kuželi (www.varak.hu).
Člení sa na dolný, stredný a horný hrad. Pôvodne drevozemnú pevnosť vystriedal kamenný hrad už v prvej
polovici 13. stor. (Drenko 1992, 12), zatiaľ čo mladšie predhradie, resp. dolný hrad, postavili až v 17. stor. s
využitím upravených stupňovite klesajúcich terás skalného brala (Plaček/ Bóna 2007, 115).
Stavitelia hradu využili zvislé steny skalného vrchu na severnej strane tak, že ich pritesali do tvaru
hradby, ktorú miestami doplnili a neskôr v nej vylomili delové komory. Južný okraj skalnej plošiny však už bolo
potrebné zabezpečiť hradbami v spodnej časti murovanými do riadkov z opracovaných kvádrov. Podobne bola
vyhotovená štíhla hranolová veža (5,5 x 6,7 m) stojaca na západnej strane. Odtiaľ stúpala trasa prístupovej cesty
k vstupnej bráne, ktorá bola v počiatkoch zrejme vo veži, v súčasnosti zachovanej len v základoch. Neskôr došlo
k jej dvojnásobnému spevneniu (12,5 x 13, 5 m). Zabudovanie drevených výstuží do vonkajšieho plášťa
nasvedčuje súčasnému vyhotoveniu so stavbou päťbokej bránovej veže stredného hradu. V hornom nádvorí sa
pred vchodom do veže nachádza v podloží vylámaná hlboká jama štvorcového prierezu – cisterna alebo vlčia
jama (Plaček/Bóna 2007, 117) .
Pôvodný palác stál pri južnej hradbe a bol mnohokrát prestavovaný. Jeho terajšie delenie na päť priestorov je výsledkom ranorenesančných úprav. Z renesancie pochádza pravdepodobne aj chodba pozdĺž paláca,
ktorej stopy sú pozorovateľné na nádvorí. Vrcholnej gotike možno pripísať spevnenie južného múru horného
hradu opornými piliermi a vybudovanie nového vstupu. V neskorogotickom období upravili starú vežu hrubou
obmurovkou a obohnali stredný hrad – pôvodné predhradie s ustajnenými koňmi a vozmi – kamennou hradbou.
Predhradie bolo zastavané drevenými budovami, avšak stavby nadväzujúce na Bebekovu vežu boli kamenné
(Plaček/Bóna 2007, 117). František Bebek v polovici 16. stor. opevnil predhradie päťposchodovou batériovou
vežou a rovnako tvarovanou päťbokou bránovou vežou. Na fiľakovskom opevnení sa projekčne podieľal
staviteľ talianskeho pôvodu Antonio da Vedano, ktorého účasť pri stavbe podobných polygonálnych bášt v
Šarišskom Potoku a Jágri je bezpečne doložená (Drenko 1992, 16, Plaček/Bóna 2007, 118—119).
Územie dolného hradu bránila hlboká priekopa a moderné novoitalské bašty. Tu stáli aj hospodárske
budovy stráže, ich sklady a stajne. Pozostatky týchto budov v súčasnosti už nie sú viditeľné, nakoľko obliehanie
hradu a odstrely v roku 1682 zničili predovšetkým dolný hrad, ktorého zrútené kamene poodnášalo miestne
obyvateľstvo na výstavbu príbytkov a ciest (www.varak.hu).
V katastri mesta evidujeme viaceré archeologické lokality, a to v polohe Szentfali–teheľňa
neskorohalštatské a laténske sídlisko a pohrebisko zo 6.—7. storočia (Hrubec 1957, 98—99; VS 42/52, VS
41/52), v polohe železničná stanica a v polohe Cintorínik/Kistemető vrcholnostredoveké až ranonovoveké
sídliskové nálezy a cintorín (VS 370/60; VS 42/52), 150 m na západ od kultúrneho domu (Školská ulica)
sídliskové nálezy stredoveké (VS 4742/69), v polohe Kovosmalt sídliskové a pohrebiskové nálezy
vrcholnostredoveké a včasnonovoveké (VS 1182/62). V literatúre sa uvádzajú aj nálezy badenskej kultúry
(Súpis 1967, 359).
Na polohe Fiľakovský hrad sa realizovalo viacero archeologických výskumov; zo staršieho obdobia
treba spomenúť činnosť J. Kalmára počas II. svetovej vojny, kedy bola otvorená veľká časť horného a stredného
hradu. Záchranný archeologický výskum na hrade pokračoval až o šesťdesiat rokov neskôr, tieto terénne práce sa
realizovali pod záštitou Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici a súkromnej archeologickej
spoločnosti Ithaka BB, s.r.o. (2004 – 2010). Zisťovacie sondy sa otvorili v interiéri Perényiho bašty a v kazemate
č. IV na strednom hrade, čistila sa vlčia jama pred vstupnou bránou na stredný hrad a otvorila sa sonda na
juhozápadnej strane hradného kopca (dolný hrad). Systematický archeologický výskum dolného hradu
prebiehal v spolupráci Archeologického ústavu SAV a Hradného múzea vo Fiľakove (2011 – 2015), počas
ktorého sa preskúmali štyri zisťovacie sondy na úpätí hradného kopca. V sonde I/11, ktorá v celej šírke prerezala
renesančné opevnenie dolného hradu, sa odkryli kultúrne vrstvy až po podložie, pričom sa evidujú, nálezy od
obdobia eneolitu (neskorobadenská skupina Ózd) až po raný novovek (Malček/Tittonová 2015, 266 – 284).
Stredný hrad sa skúmal v r. 2016, kedy sa čistili kazamaty južného hradbového múru a plánoval odvodňovací
systém hradného nádvoria (Malček/Tittonová 2016).
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Priamo na skúmanej ploche sa doposiaľ nekonal žiadny archeologický výskum. Stavba „Prístavba k
budove a rekonštrukcia kanalizácie“ sa však nachádza na území, kde sa predpokladá situovanie hradnej
priekopy, resp. už stredovekého mestečka Fiľakovo vyvíjajúceho sa v podhradí. Z uvedeného dôvodu bol
nevyhnutný záchranný archeologický výskum, ktorý mal zdokumentovať stopy osídlenia v 17. - 18. storočí.

E. VÝŠKOPISNÉ A POLOHOPISNÉ ZAMERANIE PLOCHY
Geodetické zameranie pracovnej plochy sa neuskutočnilo, nakoľko sa počas zemných prác
neobjavili súvislé neporušené kultúrne vrstvy, archeologické objekty, ani stopy po architektúre
historického pôvodu. V prílohe č. 2 viď. situovanie Sondy I. vo výreze katastrálnej mapy.

F. TECHNICKÝ DENNÍK A NÁLEZOVÉ LISTY
F1. TECHNICKÝ DENNÍK
Denník výskumu bol vedený samostatne a tvorí samostatnú prílohu výskumnej správy (viď.
prílohu č. 7). Obsahuje údaje spojené s organizáciou archeologického výskumu (2 listy).
F2. NÁLEZOVÉ LISTY
Nálezové listy stratigrafických jednotiek boli vedené samostatne a tvoria samostatnú prílohu
výskumnej správy (viď. prílohu č. 8). Obsahujú podrobný popis jednotlivých uloženín (3 listy).

G. FOTOGRAFICKÁ A KRESBOVÁ DOKUMENTÁCIA
G1. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA
Fotografická dokumentácia sa vyhotovila v priebehu archeologického výskumu a zachytáva
všetky potrebné terénne situácie; fotozábery sú napálené na CD, ktoré je súčasťou tejto výskumnej
správy. (Výber fotografií viď. v prílohe č. 3.)
G2. KRESBOVÁ DOKUMENTÁCIA
Kresbová dokumentácia sa vyhotovila v mierke 1:50 (viď. Výkres č. 001 v prílohe č. 4).

H. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA VYBRANÝCH HNUTEĽNÝCH NÁLEZOV
Viď prílohu č. 5.

I. PRÍRASTKOVÉ KATALÓGY
Viď prílohu č. 6.
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J. POUŽITÁ LITERATÚRA A VÝSKUMNÉ SPRÁVY K VÝSKUMOM FIĽAKOVSKÉHO HRADU
Z ROKOV 2004 - 2016
Literatúra
Agócs 2009 – A. Agócs: A füleki vár évszázadai. Fülek 2014.
Alberty 1989 – J. Alberty: Obdobie feudalizmu. In: Novohrad 2/1. Dejiny. Martin 1989.
Drenko 1962 – J. Drenko: Výskumná správa č. 1182/62 v archíve AÚ SAV.
Drenko 1969 – J. Drenko: Fiľakovo. Výskumná správa č. 4742/69. v archíve AÚ SAV.
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K. OPIS PRIEBEHU KONZERVOVANIA A REŠTAUROVANIA NÁLEZOV, POUŽITÉ PRÍPRAVKY A
METÓDY
Nálezový materiál (keramika)sa umyl čistou chlórovanou vodou. Priebeh umývania sa
nedokumentoval.
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L. ADMINISTRATÍVA VÝSKUMU
Administratíva výskumu zahŕňa rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Banskej
Bystrici, hlásenia o začatí a ukončení výskumu a zápisnicu zo záverečnej komisie na archeologickom
výskume. Kópie týchto dokumentov sa nachádzajú v prílohe č. 1.

M. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU
Záchranný archeologický výskum sa v intenciách rozhodnutia KPÚ BB realizoval formou
sledovanie výkopových prác v dňoch 6.6.2017 - 16.6.2017 v intraviláne mesta, na adrese Námestie
padlých hrdinov č. 5, na pozemkoch s parc. č. KN-C 2808/1, 2811 v k.ú. Fiľakovo na stavbe s názvom
„Prístavba k budove a rekonštrukcia kanalizácie“. Na základe predošlých archeologických výskumov
a prieskumov sa predpokladalo, že plánovaná stavba - ryha základového múru prístavby a
kanalizačného potrubia - naruší kultúrne vrstvy osídlenia zo 16.- 17. storočia. Nachádza sa totiž v
ochrannom pásme NKP „Fiľakovský hrad“, evidovanej pod č. 440.
Základová ryha - Sonda I - mala severnú časť kratšiu (4x0,5x1 m) a západnú (16x0,5x1 m) časť
dlhšiu. Počas vyhĺbenia ryhy sa neevidovali žiadne súvislé neporušené kultúrne vrstvy, archeologické
objekty, ani stopy po architektúre historického pôvodu, preto sa upustilo od geodetického zamerania
sondy. Archeologický materiál pochádzajúci z premiešaných nánosových vrstiev je datovaný od
praveku - eneolit, badenská kultúra-, cez stredovek - biela keramika z 13.-15. stor., po raný novovek keramika glazovaná a habánska zo 16. - 17. stor-, až novovek - recentný odpad. Jednotlivé vrstvy (U1 U5) sa identifikovali ako nánosové, sekundárne navozené na pozemok. Týmto nánosom za zrejme
vyrovnal terén pred výstavbou existujúcich budo, ktoré nahradili staršie budovy/budovu. Pozostatky
kamenného základu staršej budovy sa identifikovali v severnej (kratšej) časti sondy. Budova
pochádzala zrejme z konca 19. - polovice 20. stor., nakoľko kamene spájal pevný betón.
Po vyhĺbení ryhy malým mechanizmom sa profily sondy zarovnali ručne, následne sa
východný profil západnej (dlhšej) časti sondy zdokumentoval graficky aj fotograficky. Archeologický
materiál sa očistil v chlórovej vode, triedil a sprírastkoval. V súčasnosti je deponovaný v Hradnom
múzeu vo Fiľakove.

N. NÁVRH REŽIMU OCHRANY A MOŽNEJ PREZENTÁCIE NÁLEZISKA
Z dôvodu horeuvedeného je návrh režimu ochrany a možnej prezentácie náleziska
bezpredmetný.
Vypracovala:
Dňa: 28.10.2016
..............................................
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
riaditeľka HMF
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O2. SITUOVANIE SONDY I.

Obr. 2. Situovanie skúmanej plochy vo výreze z katastrálnej mapy
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Popis
záberu

Tittonová

Digitálne foto

Apple Iph. 5S

Skúmaná plocha pred začatím zemných prác
Východný profil dlhšej časti sondy s jednotlivými
uloženinami - nánosmi

Formát
negatívu

Fotograf

Strat.
jednotka

Sonda I.

Typ
fotoaparátu

F1-2

Sektor

Plocha

Č. fotky

O3. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA SKÚMANEJ PLOCHY

F 3 - 12

Sonda I.

0 – 16 m U1 – U5

Tittonová

Digitálne foto

Apple Iph. 5S

F 13

Sonda I.

0–4m

M1

Tittonová

Digitálne foto

Apple Iph. 5S

Pôdorys zvyšku múru M1 v kratšej časti sondy

F 14

Sonda I.

0–4m

M1

Tittonová

Digitálne foto

Apple Iph. 5S

F 15

Sonda I.

0 – 16 m U1 – U5

Tittonová

Digitálne foto

Apple Iph. 5S

Prierez múrom M1 v západnom profile kratšej časti
sondy
Severný pohľad na Sondu I.

F 16

Sonda I.

0 – 16 m U1 – U5

Tittonová

Digitálne foto

Apple Iph. 5S

Južný pohľad na nánosové vrstvy v Sonde I.
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3
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O4. GRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA

Výkres č.001
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O5. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA VYBRANÝCH HNUTEĽNÝCH NÁLEZOV

3

2

1

4

5

6
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TAB. I: Archeologické nálezy zo Sondy I: 1 - 4 praveká keramika;
5, 6 - keramika glazovaná 16. - 17. stor.
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O6. PRÍRASTKOVÝ ZOZNAM NÁLEZOV
PRÍRASTKOVÝ KATALÓG – KERAMIKA
Mesto: Fiľakovo
Okres: Lučenec
Stavba: „Prístavba k budove a rekonštrukcia kanalizácie"

Druh lokality: intravilán mesta
Č. výskumu: HMF 3/2017
Vedúci výskumu: Tittonová
Zapísal: Tittonová

Poznámka

Uloženie

Datovanie

Dátum získania

Spôsob získania

Vrstva

Druh objektu

Úsek v metroch

Sonda/sektor

Surovina

Názov predmetu

Prírastkové číslo

Druh nálezu

Číslo výskumu

Rok: 2017

HMF 3/2017 ČR

1 kera m. hl i na I/17 0-16

vrs tva U1 - U5

výs kum

14.6.2017 pra v.,13-14. HMF z premi eš a ných vrs ti ev
s t., 15-17.
s t., 20. s t.

HMF 3/2017 ČR

2 kera m. hl i na I/17 0-16

vrs tva U1 - U5

výs kum

14.6.2017 pra v.,13-14. HMF z premi eš a ných vrs ti ev
s t., 15-17.
s t., 20. s t.

HMF 3/2017 SM

2 š kri dl e hl i na I/17 0-16

vrs tva U1 - U5

výs kum

14.6.2017 20. s t.

HMF z premi eš a ných vrs ti ev
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O7. TECHNICKÝ DENNÍK VÝSKUMU
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MIESTO

Mesto

PRIESTOR VÝSKUM

O8. NÁLEZOVÉ LISTY
Kataster

Okres

Poloha

Fiľakovo

Fiľakovo

Lučenec

intravilán, mesto

Č. výskumu

Rok výskumu

Vedúci výskumu

Charakteristika prostredia

Druh náleziska

HMF 3/2017

2017

Tittonová

zastavaná plocha

-

Plocha

Sonda

Štvorec

Časť štvorca

-

Č. katastra

Sonda I

0-16 m

západná ryha

Stratigrafická jednotka

Skúmané

Interpretácia

U1

čiastočne

vrchná vrstva - makadám, recentný odpad
-

Farba (svetlosť, odtieň, farba)

Konzistencia
Súdržná

Nesúdržná

Prevládajúca zložka

Prímesi

Typ frakcií

Veľkosť frakcií

Hrúbka v cm

10-40 cm

Sklon

rôzny

Horná hranica

jasná (0,005—0,025 m)

Spodná hranica

jasná (0,005—0,025 m)

ULOžENINA

Orientácia
Iné pozorovania/ďalší popis

Vrstva U1 je vrchná vrstva - asfalt - makadám - recentný odpad

Stav

Pôvod

Spôsob odoberania

mechanicky

STRATIGRAFIA

Max. horná niveleta

súčasné

nad
totožné
pod

Hĺbka od povrchu v cm

Max. spodná niveleta

narušené

U2, U3

narúša

Fotodokumentácia - čísla negatívov:
Inventár – črepy

Hmotnosť v gr spolu

Inventár – mazanica

Hmotnosť v gr spolu

Inventár – DP

Datovanie uloženiny
Zapísal
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Inventár – kosti

novovek, 20. stor.
Tittonová

Inventár - iné

Inventár – botanika
Datovanie nálezov
Dňa

25.7.2017
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Mesto
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Kataster

Okres

Poloha

Fiľakovo

Fiľakovo

Lučenec

intravilán, mesto

Č. výskumu

Rok výskumu

Vedúci výskumu

Charakteristika prostredia

Druh náleziska

HMF 3/2017

2017

Tittonová

zastavaná plocha

-

Plocha

Sonda

Štvorec

Časť štvorca

-

Č. katastra

Sonda I

0-16 m

západná ryha

Stratigrafická jednotka

Skúmané

Interpretácia

U2

čiastočne

piesková vrstva bez nálezov
-

Farba (svetlosť, odtieň, farba)

Konzistencia
Súdržná

Nesúdržná

Prevládajúca zložka

Prímesi

Typ frakcií

Veľkosť frakcií

Hrúbka v cm

20-50 cm

Sklon

rôzny

Horná hranica

jasná (0,005—0,025 m)

Spodná hranica

jasná (0,005—0,025 m)

ULOžENINA

Orientácia
Iné pozorovania/ďalší popis

Vrstva U2 je čistá piesková vrstva, objavuje sa v severnej a južnej časti profilu. Bez nálezov.

Stav

Pôvod

Spôsob odoberania

mechanicky

STRATIGRAFIA

Max. horná niveleta

nad

súčasné

U1, U3

totožné
pod

Hĺbka od povrchu v cm

Max. spodná niveleta

narušené

U4

narúša

Fotodokumentácia - čísla negatívov:
Inventár – črepy

Hmotnosť v gr spolu

Inventár – mazanica

Hmotnosť v gr spolu

Inventár – DP

Datovanie uloženiny
Zapísal

Inventár – kosti

novovek, 20. stor.
Tittonová

Inventár - iné

Inventár – botanika
Datovanie nálezov
Dňa

25.7.2017
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MIESTO

Mesto

PRIESTOR VÝSKUM
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Kataster

Okres

Poloha

Fiľakovo

Fiľakovo

Lučenec

intravilán, mesto

Č. výskumu

Rok výskumu

Vedúci výskumu

Charakteristika prostredia

Druh náleziska

HMF 3/2017

2017

Tittonová

zastavaná plocha

-

Plocha

Sonda

Štvorec

Časť štvorca

-

Č. katastra

Sonda I

0-16 m

Stratigrafická jednotka

západná ryha
Interpretácia

Skúmané

čiastočne

U3-U5

sutina premiešaná s hlinou, stavebným materiálom,
tehlami, kameňmi a pieskom v rôznom zložení
-

Farba (svetlosť, odtieň, farba)

Konzistencia
Súdržná

Nesúdržná

Prevládajúca zložka

Prímesi

Typ frakcií

Veľkosť frakcií

Hrúbka v cm

rôzne

Sklon

rôzny

Horná hranica

jasná (0,005—0,025 m)

Spodná hranica

jasná (0,005—0,025 m)

ULOžENINA

Orientácia
Iné pozorovania/ďalší popis

Vvrstvy U3 až U5 sú premiešané vrstvy

Stav

Pôvod

Spôsob odoberania

mechanicky

STRATIGRAFIA

Max. horná niveleta

nad

súčasné

U1, U3

totožné
pod

Hĺbka od povrchu v cm

Max. spodná niveleta

narušené

U4

narúša

Fotodokumentácia - čísla negatívov:
Inventár – črepy

Hmotnosť v gr spolu

Inventár – mazanica

Hmotnosť v gr spolu

Inventár – DP

Datovanie uloženiny
Zapísal
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Inventár – kosti

novovek, 20. stor.
Tittonová

Inventár - iné

Inventár – botanika
Datovanie nálezov
Dňa

25.7.2017
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