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1. Základné údaje o archeologickom nálezisku. 

 

 Kraj:    Prešovský 

 Okres:    Prešov 

 Obec:    Brestov 

 Miestna časť:   - 

 Katastrálne územie:  Brestov 

 Parcelné číslo: 

 sídlisko:   KN-C  411/2 

 územie s ojedinelými  

nálezmi:    KN-C 290/1, 290/37, 290/38, 290/39, 290/40,  

    290/41, 290/42, 290/43, 290/44, 290/45, 290/46, 290/47,  

    290/48, 290/49, 290/50, 290/51, 290/52, 290/53, 355/1,  

    355/6, 355/7, 355/8, 355/9, 355/10, 355/11  

 Poloha:   Severne od historického jadra obce, južne od polohy  

    Podorešné 

 Pamiatkové územie:  - 

 Národná kultúrna pamiatka: - 

 Druh náleziska:  polykultúrne sídlisko (západnejšia poloha) 

    miesto s ojedinelými nálezmi (východnejšia poloha) 

 Datovanie náleziska:  pravek, včasný stredovek 

    novovek v sekundárnych polohách 

 

 

2. Základné údaje o zadaní dokumentácie. 

 

 Číslo rozhodnutia:  - 

 Druh výskumu:  dokumentácia archeologického nálezu 

 Názov stavby:   - 

 Vlastník:   veľký počet vlastníkov 

 Spracovateľ dokumentácie: Pamiatkový úrad SR Bratislava, KPÚ Prešov 

 Personálne obsadenie: Mgr. M. Uličný, PhD. - KPÚ Prešov 

    Mgr. Mária Hudáková – KPÚ Prešov (terénna časť) 

 

 

3. Údaje o metóde, spracovaní a organizácii dokumentácii nálezov. 

 

 Vo väzbe na navrhované rozšírenie plôch pre individuálnu bytovú výstavbu uskutočnil 

Krajský pamiatkový úrad Prešov ohliadku plôch vo väzbe  na severný okraj zastavaného 

územia obce, južne od polohy Podorešné. Na poľnohospodársky obrábaných poliach SV od 

bezmenného toku – pravostranného prítoku Brestovského potoka bolo zachytené polykultúrne 

sídlisko. Na oráčine bola doložená väčšia koncentrácia úlomkov hlinených nádob, mazanice, 

miestami aj trosky, ojedinele prítomná bola aj kamenná štiepaná industria. Väčší počet 

nálezov jednoznačne dokladá existenciu polykultúrneho sídliska. 

 

 Zberom boli doložené ojedinelé úlomky keramiky aj JZ od bezmenného potoka na 

jednom z oraných políčok. Povrchovú prospekciu tohto územia bolo možné realizovať len 

v obmedzenej miere, nakoľko ide o zatrávnené pozemky, ktoré sa pripravujú pre výstavbu. 
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 Archeologické nálezisko okrem povrchovej prospekcie dosiaľ nebolo skúmané 

deštrukčnými výskumnými metódami. 

 

4. Topografický opis náleziska, jeho geologický a pedologický opis. 

 

Obec Brestov leží v Prešovskom samosprávnom kraji, v okrese Prešov, v južnej časti 

historického regiónu Šariša, juhovýchodne od krajského mesta Prešov.  

Sídlo sa rozprestiera na severnom okraji Košickej kotliny, jej podcelku Toryskej 

pahorkatiny. Základnou komunikačnou osou spájajúcou mikroregión centrálneho Šariša 

s Karpatskou kotlinou na juhu je údolie rieky Torysa tečúcej zo severu na juh. Toryská 

pahorkatina ako súčasť severného okraja Košickej kotliny je vymedzená zo západu 

vyvýšenými zalesnenými masívmi Šarišskej vrchoviny, zo severu izolovaným sopečným 

masívom Stráže Spišsko-šarišského medzihoria, z východu vysunutým masívom Zobranej – 

súčasti Slanských vrchov. Okrem hlavného údolia Torysy je pahorkatina na východe 

formovaná aj ďalšími údoliami tokov s pramennou oblasťou zväčša v Slanských vrchoch. 

Vyvýšený zalesnený masív Zobranej a Kalejovej oddeľuje mikroregión Brestova od 

východnejšie ležiaceho údolia Oľšavy.  Pod Zobranou je aj pramenná oblasť potoka Brestov, 

v údolí ktorého leží rovnomenná obec. Brestovský potok je ľavostranným prítokom potoka 

Balka. Údolie potoka Balka tvorí otvorenú, zväčša poľnohospodársky obrábanú krajinu, 

v povodí ktorej ležia obce Abranovce, Žehňa, Mirkovce, Brestov a Šarišské Bohdanovce. 

Balka tečie zo severu na juh, pričom južne od Šarišských Bohdanoviec sa vlieva do Torysy. 

Poloha sídliska s vyššou koncentráciou archeologických nálezov je poľnohospodársky 

obrábaným pozemkom, západnejším smerom v polohe ojedinelých nálezov sú záhrady. Obe 

polohy oddeľuje bezmenný potok – pravostranný prítok Brestova. Miesta výskytu 

archeologických nálezov susedia so severným okraja terajšieho zastavaného územia obce. 

 V pôdnom kryte v priestore Brestova prevládajú hnedé pôdy nasýtené a nenasýtené, 

sprievodné rankre, lokálne hnedé pôdy oglejené na stredne ťažkých a ľahších skeletnatých 

zvetralinách rôznych hornín, na Zobranej sú hnedé pôdy nenasýtené (kyslé), lokálne rankre na 

stredne ťažkých a ľahkých zvetralinách. Prevládajúcim pôdnym druhom je hlinitá pôda 

s hlinito-ílovitým podorničím, Na Zobranej sa nachádza ílovito-hlinitá pôda. 

  

 

5. História výskumu archeologického náleziska. 

 

Katastrálne územie obce Brestov leží na území s hustou koncentráciou evidovaných 

archeologických nálezov a nálezísk. Väčšina z nich bola zachytená povrchovou prospekciou. 

 

 

Súpis archeologických nálezísk: 

1. historické jadro obce – územie s evidovanými archeologickými nálezmi 

 pri úprave kostola nález 3 stredovekých? podkov 

2. Poloha východne od jadra obce – sídlisko z praveku a včasného stredoveku, ojedinelé nálezy z 

novoveku 

3. poloha Zámčisko – stredoveký hrádok – NKP, evidovaná v ÚZPF pod č. 4268/1 

4. poloha Kalejová – výšinné sídlisko z neskorej doby kamennej (badenská kultúra) 

5. poloha Koscelec, severne od obce na úpätí Zobranej (kóta 609,9) – výšinné sídlisko z mladšej 

doby kamennej?, doby bronzovej a včasného stredoveku? (evidencia AÚ SAV) 
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Bližšie nelokalizované nálezy: 

7. depot z mladšej doby bronzovej 

8. v polohe Pod kameňolomom – nálezy z praveku a stredoveku? (evidencia AÚ SAV) 

 

Nemožno úplne vylúčiť, že teraz zachytené archeologické nálezisko je totožné 

s lokalitou Pod kameňolomom. Bližšia lokalizácia náleziska Pod kameňolomom nám toho 

času nie je známa. Podľa evidencie Archeologického ústavu SAV bolo zachytené prospekciou 

v roku 1975 Jurajom Macákom, aktívnym archeologickým spolupracovníkom AÚ SAV na 

východnom Slovensku. 

 

6. Lokalizácia archeologického náleziska. 

 

Archeologické nálezy boli vyzdvihnuté z poľnohospodársky obrábaného pozemku 

p. č. KN-C 411/2 k. ú. Brestov. Ostatné vyššie uvedené pozemky súvisia so západnejšou 

polohou s ojedinelými nálezmi. 

 

Na situovanie náleziska boli použité výseky základnej mapy 38- 11 - 21, ako aj kópia 

aktuálnej katastrálnej mapy. Súčasťou mapových podkladov tvoriacich Prílohu 1,  sú aj 

výseky z 2. vojenského mapovania, ako aj ortofotomapa. 

 

 

7. Opis materiálu. 

  

Vzhľadom k tomu, že súčasťou dokumentačných prác nebol terénny výskum, 

dokumentácia neobsahuje denník výskumu ani nálezové listy. V nižšie podanom texte 

podávame len opis  predmetov, uložených v depozitári KPÚ Prešov: 

 

 

Opis predmetov: 

Včasný až vrcholný stredovek? (Obr. 5): 

 

- úlomok dna hrnca, farba hnedočervená 

- úlomok z tela nádoby, výzdoba jednoduchými ryhami, farba hnedočervená 

- úlomky z tiel nádob, farba červenohnedá 21 ks 

- úlomky z tiel nádob, farba sivá až sivočierna 5 ks 

 

Všeobecná charakteristika - stredne tvrdo vypálená hmota, silná prímes kamienkov vrátane 

sľudy, stopy obtáčania na kruhu 

 

Včasný stredovek až novovek (Obr. 6): 

 

- železná troska 2 ks 

- 2 tenkostenné úlomky z nádob vyrobených na hrnčiarskom kruhu, materiál jemne 

plavený, farba sivá 2 ks 

- vonku ovalený okraj z misy, na vnútornej strane rebierko, farba okrovohnedá, včasný 
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novovek 

 

Pravek (Obr. 7) 

 

- črep z tela nádoby s plastickým výčnelkom, farba červenohnedá 

- črepy z tela nádoby, farba sivá 

- črepy z tiel nádob, farba červenohnedá 2 ks 

- jednoduchý okraj z nádoby, farba červenohnedá 

- úlomky mazanice 2 ks 

- kamenný úštep, farba okrovobiela s hnedočervenými žilkami 

- úlomok kamennej čepieľky, farba okrovobiela s hnedočervenými žilkami 

 

Všeobecná charakteristika keramiky – úlomky z nádob vyrobených v ruke, mäkký výpal 

 

Včasný stredovek? – ojedinelé úlomky zo západnej polohy: 

 

- črepy z tela farba červenohnedá 2 ks 

- črep z tela farba hnedosivá 

 

Všeobecná charakteristika - stredne tvrdo vypálená hmota, silná prímes kamienkov vrátane 

sľudy, stopy obtáčania na kruhu 

 

 

8. Fotografická dokumentácia. 

 

Fotografická dokumentácia tvorí samostatnú Prílohu 2 dokumentácie. Pozostáva zo 4 

záberov na lokalitu, ako aj ďalších 4 záberov dokumentácie vyzdvihnutých hnuteľných 

nálezov. 

 

 

9. Použité podklady a literatúra. 

 

Blahuta, F.: Archeologický profil Šariša. In: Nové obzory 2, 1960, 95-119. 

Budinský-Krička, V.: Archeologické prieskumy a nálezy na východnom Slovensku v roku 

1975. AVANS v roku 1975, Nitra 1976, 46-54. 

Derfiňák, P. – Vizdal, M.: Výšinné hradisko badenskej kultúry v Brestove. In: AVANS v roku 

2005, Nitra 2007, 66. 

Roth, P.: Podkovy z východného Slovenska. In: AVANS v roku 1991, Nitra 1992, 101-102. 

Slivka, M.: Opevnené sídla drobnej stredovekej šľachty v oblasti stredného Šariša. In: Nové 

obzory 21, 1979, 113-146. 

Slivka, M. – Vallašek, A.: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice 1991, 100. 

Uličný, F.: Vznik hradov v Šariši. In: Nové obzory 24, 1982, 95-111. 

Uličný, M.: BRESTOV. Archeologické nálezisko východne od jadra obce. Dokumentácia 

archeologického nálezu v roku 2016. PÚ SR Bratislava 1/2017. 

 

 

10.  Administratívna agenda. 

 

Administratívna agenda tvorí Prílohu 3 dokumentácie. Tvorí ju scan záznamu 

z ohliadky zo dňa 16. apríla 2019. 
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11. Vyhodnotenie zachytenej situácie a nálezov. 

 

Povrchové prieskumy realizované v katastri Obce Brestov naznačujú dôležitý význam 

najmä výšinných polôh Zobranej a Kalejovej, a to vo viacerých úsekoch praveku až včasnej 

dobe dejinnej. Aj v stredoveku strategickú polohu využili na vybudovanie hrádku v polohe 

Zámčisko. 

 

Je zrejmé, že v zázemí týchto výšinných polôh sa nachádzali  viaceré nížinné sídliská. 

Stav archeologického bádania tohto mikroregiónu je však len v počiatkoch. V roku 2016 bolo 

identifikované otvorené sídlisko vo väzbe na východný okraj obce – na vyvýšenej 

ľavostrannej terase potoka Brestov. Jednoznačne preukázaná bola včasno-stredoveká fáza 

osídlenia, ďalšie úlomky keramiky svedčili o osídlení v období praveku, avšak atypickosť 

nálezov neumožňovala ich detailnejšie chronologické zaradenie. 

 

Povrchová prospekcia v roku 2019 doložila ďalšie otvorené sídlisko, tentokrát na 

vyvýšenej pravostrannej terase toku Brestov. Na pozemku p. č. KN-C 411/2 je bohatým 

nálezovým materiálom doložené polykultúrne sídlisko. Staršia časť predmetov (keramika 

a štiepaná kamenná industria) je spätá s pravekým osídlením. Opätovne málopočetnosť 

materiálu nedovoľuje jeho detailnejšie zaradenie. Rámcovo ho kladieme do neskorej doby 

kamennej až mladšej doby bronzovej. Prevažná časť hnuteľných nálezov pochádza z nádob 

obtáčaných na hrnčiarskom kruhu. Majú stredne tvrdý výpal, v hmote je silná prímes 

kamienkov, vrátane sľudy. Uvedený materiál má charakteristiky nálezov z včasného až 

počiatku vrcholného stredoveku. Bohužiaľ je doložený len jediný črep z výzdobou formou 

jednoduchých samostatných rýh. Nemožno vylúčiť, že toto novo lokalizované sídlisko môže 

byť totožné s náleziskom Pod kameňolomom zisteným J. Macákom, ktoré je rovnako 

zaradené do praveku a stredoveku. Bližšie chronologické zaradenie umožní až ďalší výskum. 

 

Ojedinelé úlomky keramiky stredovekého rázu boli zachytené aj západne od 

bezmenného potoka. Nemožno vylúčiť, že tieto nálezy môžu indikovať ďalšie sídlisko 

v bezprostrednom susedstve. Tento predpoklad však môže verifikovať až ďalší výskum. 
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Zoznam   mapových podkladov   (M. Uličný): 

 

 

1. Brestov na II. vojenskom mapovaní (1. tretina 19. storočia). 

2. Brestov na výseku základnej mapy 38- 11 - 21, v mierke 1: 10 000. 

3. Výsek ortofotomapy (zdroj Google Earth). 

4. Výsek z katastrálnej mapy (zdroj www.mapka.gku.sk.) 

5. výsek z aktuálnej katastrálnej mapy, detail východnejšieho náleziska (zdroj 

www.mapka.gku.sk) 

6. výsek z aktuálnej katastrálnej mapy, detail západnejšej polohy s ojedinelými 

nálezmi (zdroj www.mapka.gku.sk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapka.gku.sk/
http://www.mapka.gku.sk/
http://www.mapka.gku.sk/
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1. Brestov na II. vojenskom mapovaní (1. tretina 19. storočia). 

 

 

 

 
 

 

 

2. Brestov na výseku základnej mapy 38- 11 - 21, v mierke 1: 10 000. 
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3. Výsek ortofotomapy (zdroj Google Earth). 

 

 

 
 

4. výsek z aktuálnej katastrálnej mapy (zdroj www.mapka.gku.sk) 
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5. výsek z aktuálnej katastrálnej mapy, detail východnejšieho náleziska (zdroj 

www.mapka.gku.sk) 

 

 

6. výsek z aktuálnej katastrálnej mapy, detail západnejšej polohy s ojedinelými 

nálezmi (zdroj www.mapka.gku.sk) 
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Obr. č. 1. Archeologické nálezisko od juho-juhozápadu, v pozadí masív 

Zobranej. 

 

 

 

Obr. č. 2. Archeologické nálezisko od juho-juhozápadu, v pozadí masív 

Zobranej. 
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Obr. č. 3. Archeologické nálezisko od západu, v pozadí masív Zobranej. 

 

 

 

Obr. č. 4. Archeologické nálezisko od severovýchodu 
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Obr. č. 5. Úlomky z hlinených nádob 

 

 

Obr. č. 6. Keramika a železná troska 
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Obr. č. 7. Praveká keramika a kamenná industria  

 

 

Obr. č. 8. Ojedinelá keramika zo západnej polohy 
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