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Mohyla zo staršej železnej doby – Kalenderberskej kultúry
z 8. – 5. stor. p. n. l. – KÉP DOMB

Nachádzate sa pri archeologickom nálezisku – Mohyla zo staršej železnej doby – kalenderberskej kultúry
z 8. – 5. stor. p. n. l., nazývaná podľa podkladov Krajského pamiatkového úradu v Trnave KÉP DOMB. V našom
kraji je to jediná mohyla zachovaná v intraviláne obce. Na podnet Obce Veľká Paka bola Mohyla vyhlásená
v roku 2017 za Národnú kultúrnu pamiatku. Mohyla predstavuje historický doklad o pochovávaní v praveku
a v stredoveku v podobe zachovaných archeologických nálezov a archeologických situácií nachádzajúcich
sa v hmote mohyly, a v jej bezprostrednom okolí. Mohyla taktiež predstavuje doklad o využití tohto územia
v uvedených dobách a taktiež historický doklad o budovaní pravekých mohýl a osadzovania exteriérových
architektonických solitérov súvisiacich s vierovyznaním obyvateľstva. Do mohyly sa pochovávalo aj v stredoveku
a v jej mieste bol pravdepodobne prvý cintorín v Čukárskej Pake. Historická hodnota vyplýva aj z hľadiska
veľkej miery zachovanosti objektu. Mohyla je jedna z mála zachovaných pravekých mohýl nad úrovňou terénu
na nížinatých územiach Slovenska. Pod povrchom sú pravdepodobne zvyšky hrobovej komory zo staršej
Železnej doby a v plášti mohyly a v priľahlom okolí stredoveký cintorín. Reštaurovanie pomníka na mohyle
prebehlo pod dozorom KPÚ v Trnave v roku 2022. Reštaurátorské práce vykonal Mgr. et. Mgr. art. Jakub
Klech. Vďaka patrí aj p. Hubertovi Pavlíkovi za reštaurovanie kríža a rodine Horváthovej z Čukárskej Paky,
ktorá aktívne spolupracovala pri reštaurovaní pomníka.

Domb a kései vaskorszak Kalenderberg kultúrájából,
i.sz.e. 8 – 5 század – KÉP DOMB

Ez a domb, egy régészeti lelőhely a kései vaskorszak, i.sz.e. 8 – 5. századi Kalenderberg kultúrából, a
Nagyszombati Megyei Műemlékhivatal irattári bejegyzése szerint a KÉP DOMB elnevezést kapta. Környékünkön
ez az egyetlen ilyen domb, amely községi belterületen maradt fenn. Nagypaka község kezdeményezésére a
Kép Dombot 2017 – ben nemzeti kulturális műemlékké nyilvánították. A domb egyben történelmi bizonyítékot
szolgáltat az őskori és középkori temetkezési szokásokról a domb tömbjében és közvetlen közelében fellelt
régészeti leletek és régészeti helyzetek alapján. A domb egyben bizonyíték arra, hogy már ebben a kora
történelmi időszakban ismert volt ez a terület, mint ahogyan az őskori dombok építése és különálló vallási
építészeti szimbólumok építése is. Az objektum történelmi értékét növeli kitűnő konzervált állapota. Ez a
domb, egyike azon ritka, a föld felszíne felett épségben megmaradt domboknak, Szlovákia síkvidéki részén.
A felszín alatt valószínűleg egy kései vaskori sírkamra maradványai vannak, köpenyében és környékén pedig
vélhetőleg egy középkori temető.
A Kép domb műemlék helyreállítása a nagyszombati RMH felügyelete alatt zajlott 2022-ben. A helyreállítást
Jakub Klech művészettörténész végezte. Köszönet illeti Pavlík Hubertet is aki a keresztet újította fel, valamint
a csukárpakai Horváth családot, akik aktívan közreműködtek a műemlék helyreállításánál.

Mound from the Early Iron Age - Kalenderberg culture
from the 8th - 5th century BC

You are at the archaeological site - Mound from the early Iron Age – Kalenderberg culture from the 8th - 5th
century BC called according to the documents of the Regional Monuments Office in Trnava.
In our region, this is the only mound preserved in the rural area. At the initiative of the Municipality of Veľká Paka
the Mound was declared a National Cultural Monument in 2017. The Mound represents the historic evidence
of burial in prehistoric and medieval times in the form of preserved archaeological finds, and archaeological
situations located inside the mound, and in its immediate vicinity. The mound also represents a document on
the use of this area at the stated times and a historical document on the construction of prehistoric mounds
and the installation of exterior architectural solitaires related to the religion of the population. The historical
value also results in terms of a high degree of preservation object. The mound is one of the few preserved
prehistoric mounds above the ground level on the lowland territories of Slovakia. Below the surface are
probably the remains of a grave chamber from the older Iron Age and in the mantle of the mound and in the
vicinity a medieval cemetery.
Restoration of the monument on the mound took place under the supervision of the Regional Monuments
Office in Trnava in 2022. Restoration work was performed by Mgr. et. Mgr. art. Jakub Klech. Thanks also
belong to Mr. Hubert Pavlík for restoring the cross and to the Horváth family from Čukárská Paka, who actively
cooperated in the restoration of the monument.
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