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   Leština a Závada boli malé dediny, patriace k panstvu Plaveč, ktoré zanikli v 

priebehu 19. stor. Geodetické, topografické prieskumy a geofyzikálne merania potvrdili 
existenciu pamiatok na kamenné budovy v areáli zaniknutej obce Leštiny. V Závade sú 
zachované iba relikty terénu v podobe umelých terás. 

Úvod 

V posledných rokoch narastá záujem o geodeticko-topografické prieskumy v 
krajine. Súvisí to s vyčerpaním možností realizácie systematických plošných 
archeologických výskumov. Väčšina terénnych aktivít má „záchranný“ charakter a je 
obmedzená iba na rozsah plánovaných stavieb. Geodeticko-topografický prieskum ako 
nedeštruktívna metóda, má obrovský potenciál, nakoľko dokáže identifikovať relikty 
objektov na veľkých plochách bez ich poškodenia, a to v relatívne krátkom čase. 
Väčšinou sú zachované v horskom prostredí, ktoré bolo v minulosti menej využívané v 
poľnohospodárstve. Druhým faktom, ktorý podmienil rozvoj geodeticko-topografických 
prieskumov v našom prostredí, bolo publikovanie prvého podrobného mapovania zo 
záveru 18. stor. (Az első katonai felmérés 2004; Klein 2003). Na mapových listoch 1. 
vojenského mapovania (tzv. jozefínskeho) môžeme sledovať množstvo dnes už 
zaniknutých objektov a stavieb. Mapovanie je takisto hojne využívané pri rekonštrukcii 
neskoro stredovekej a novovekej cestnej siete, prípadne pri rekonštrukcii riečnej siete. 

Impulzom pre vznik predloženej práce bolo získanie mapových podkladov 1. 
vojenského mapovania a následne objavenie zaniknutých dedín Leština a Závada 
autormi práce. Krátko nato bol v okolí Plavča uskutočnený prieskum, pri ktorom boli 
dediny identifikované v teréne. Začiatkom apríla 2013 sme sa na lokality opakovane 
vrátili a podrobili ich geodeticko-topografickému a geofyzikálnemu prieskumu. 

Ciele a metodika 

Cieľom  práce je sumarizácia výsledkov historického a nedeštruktívneho 
archeologického výskumu zaniknutých novovekých dedín Leština a Závada v 
katastroch dnešného Hromoša a Ďurkovej v okrese Stará Ľubovňa. Vyplývajúc zo 
stanoveného cieľa bola metodika práce rozdelená do 5 základných krokov: 

1.  A nalýza kartografických prameňov 
2.  A nalýza historických prameňov 
3.  T erénny prieskum a identifikácia zaniknutých dedín v teréne 
4.  G eofyzikálny prieskum v Leštine 
5.  V yhodnotenie 
 



 
Prírodné podmienky 

Geomorfológia 

Študované lokality sa nachádzajú na Ľubotínskej pahorkatine, v rámci podcelku 
Spišsko-šarišského medzihoria, v Podhôlno-magurskej oblasti vo Vonkajších 
Západných  Karpatoch (obr. 1). Širšie okolie pozostáva z výrazne členitého terénu, 
ktorému dominujú kopce ako Ľubotínska hora (576 m n. m.), Jakubov vrch (585 m n. m.), 
Skalka (625 m n. m.), Biela hlina (639 m n. m.), Grapa (695 m n. m.) a Lysá (854 m n. m.). 
Zaniknutá dedina Leština leží v nadmorskej výške v rozpätí cca 631–638 m, v sedle 
medzi bezmennými kopcami v polohách Roveň a Lazy. Závada  je situovaná v 
intervale nadmorských výšok 521–535 m, na východnom úpätí kopca Jakubov vrch. 
Rozprestiera sa na ostro ohraničenej terénnej depresii, ktorá je oproti okolitému terénu 
znížená o niekoľko metrov. 

Geológia 

Z geologického hľadiska leží Závada na bradlovom pásme, ktoré je prekryté vrstvou 
kvartérnych sutín a svahovín. V blízkom okolí vystupuje bradlové pásmo na povrch v 
podobe skalnatých tvrdošov alebo výraznejších kopcovitých útvarov v úzkom, asi 1 km 
páse v smere severozápad–juhovýchod. Medzi najstaršie horniny bradlového pásma 
patria tmavošedé až čierne bridličnaté ílovce zo začiatku jury, ktoré na povrch vystupujú 
spolu s hrubozrnnými vápnitými pieskovcami. Najmocnejšie sú však usadeniny 
krinoidových vápencov, ktoré sú prevrstvené hľuznantými vápencami a amonitmi. Južne 
od bradlového pásma sa rozprestiera vnútrokarpatský paleogén, ktorý je v mieste 
zaniknutej dediny Leština prekrytý kvartérnymi sutinami a svahovinami. Na povrch tu 
vystupujú aj jemnozrnné pieskovce a ílovce. 

Pedológia 

Podľa mapy pôdnych typov SR prevládajú na území Leštiny a v jej bližšom okolí 
modálne kambizeme a kultizemné nasýtené až kyslé pôdy so sprievodnými rankrami a 
pseudoglejovými kambizeminami, zo stredne ťažkých až ľahších skalnatých zvetralín 
nekarbonátových hornín. Závada a jej okolie sa nachádzajú na pseudoglejových 
nasýtených kambizemiach, so sprievodnými modálnymi pseudoglejmi a kultizemnými 
pôdami, spolu s lokálnymi glejmi zo zvetralín rôznych hornín (Atlas krajiny SR 2002). 

Hydrológia 

Plocha zaniknutej dediny Leština je v súčasnosti odvodňovaná potokom Dedinská 
voda, ktorý sa vlieva do potoka Ľubotínka a následne do rieky Poprad (obr. 1). Ako 
vyplýva z 1. vojenského mapovania, bola situácia počas existencie dediny rovnaká (obr. 
3: 1). Hydrologické  pomery počas existencie Závady boli oproti súčasnému stavu 
mierne odlišné. V súčasnosti je celá plocha lokality odvodňovaná jedným bezmenným 
potokom, ktorý sa vlieva do potoka Ľubotínka, ktorá ústí do rieky Poprad (obr. 1). 
Podľa 1. vojenského mapovania bola Závada odvodňovaná tromi potokmi, ktoré 
rozdeľovali dedinu na tri časti. Prechod medzi nimi mali zabezpečiť drevené lávky (obr. 
4: 3, 4). 

Vegetácia 

Podľa mapy potenciálnej prirodzenej vegetácie SR sa v okolí Leštiny rozkladali 
bukové a bukovo-jedľové lesy. V súčasnosti sa Leština nachádza na lúke, niekoľko 
desiatok metrov od ihličnatého lesa, ktorého okraj je identický s okrajom lesa na 1. 
vojenskom mapovaní (obr. 3: 1). Potenciálna prirodzená vegetácia v Závade pozostáva z 
dubovo-hrabových lesov, dnes sa však nachádza v trávnatom a zarastenom poraste 
(Atlas krajiny SR 2002). 

 

 



 

Klimatické podmienky 

Skúmaný mikroregión patrí z klimatického hľadiska do mierne teplej oblasti, s 
priemernými ročnými teplotami v intervale 4 až 7 ˚C. Priemerný ročný úhrn zrážok sa 
pohybuje v rozmedzí 600–800 mm. Užšie vegetačné obdobie, s priemernými dennými 
teplotami 10 ˚C,  trvá 125–150 dní v roku (Petrovič 1972, obr. 68). 

Dejiny bádania nálezísk a mikroregiónu 

Na skúmaných lokalitách doposiaľ nebol realizovaný archeologický výskum, neboli 
rozpoznané ani v rámci početných terénnych prieskumov a neevidujeme ani žiadne 
archeologické nálezy. Zo širšieho okolia evidujeme nálezy zo staršej doby kamennej, 
stredoveku a novoveku. Najstaršie doklady paleolitického osídlenia boli na základe 
ojedinelých kusov štiepanej kamennej industrie zistené v bývalej tehelni v Plavči a v jej 
bezprostrednom okolí (Bánesz 1959; Kaminská 2010). Problematické sa javia nálezy 
kamenných artefaktov z Údola, ktoré kvôli ich nevýraznosti F. Javorský (1990, 145) a P. 
Roth (1994, 91) rámcovo zaradili do paleolitu až eneolitu. Po dlhšom časovom hiáte bol 
sledovaný mikroregión osídlený až v stredoveku. U ž do mladšieho obdobia 
vrcholného stredoveku by podľa P. Rotha (1996, 79) mohli byť zaradené nálezy z polôh 
Ľubotín-Hartľová a Šarišské Jastrabie-Hartľová II.  

Samotný názov obce Ľubotín súvisí podľa niektorých historikov so slovanským 
osídlením, nakoľko je odvodený od slova Ľubota, pochádzajúce z roku okolo 1100 až z 
konca 12. stor. (Roth 1996, 79). S týmto obdobím pravdepodobne súvisí aj vznik osady 
Plavcov, v dnešnom Plavči. Približne od roku 1100 tu mali vykonávať vojensko-
strážnu službu uhorského pohraničia, ako aj priľahlej časti krajinskej cesty vedúcej do 
Poľska (Uličný 1990, 239). Staršie osídlenie Plavča predpokladá na základe nálezov 
keramického materiálu P. Roth (1996, 79) v polohe Pod Kozím chrbtom I. O dôležitosti 
skúmaného regiónu nepochybne hovorí aj existencia hradu Plaveč, ktorý od 13. stor. 
strážil križovatku ciest údolia Popradu a Torysy (Plaček 2007, 238). Počas 
archeologického výskumu v rokoch 1991, 1998–2001 (Roth 1992; 1999; 2002; Roth/Mišenko 
2000; 2001), neboli potvrdené predpoklady o staršom osídlení hradného kopca, kde 
údajne mohla stáť drevená strážna veža (Roth 2009, 27). Mladšie stredoveké, ako aj 
novoveké nálezy sa v širšom okolí skúmaných zaniknutých dedín vyskytujú pomerne 
často. Za  zmienku stoja najmä nálezy z povrchových zberov P. Rotha (1996), 
predovšetkým z polôh Ďurková-Skalka, Ľubotín-Dlhý kopec, Plaveč-Hradný vrch, 
Plaveč-Ľubotínska hora, Plaveč-Pod kopou, Šarišské Jastrabie-Dlhý kopec a Šarišské 
Jastrabie-Nad  mlynom. 

Analýza kartografických prameňov 

So zaniknutými dedinami Leština a Závada sa v kartografických prameňoch 
stretávame od 18. stor. Viaceré mapy v posledných rokoch zverejnil na internete 
Maďarský národný archív (www.mol.arcanum.hu/térképtár), prípadne vyšli na 
multimediálnych DVD (Széchényi 2002). Mapy poňaté do analýzy (tabela 1) môžeme na 
základe rozlíšenia rozdeliť na mapy stredných mierok (mapy 1, 3, 4) a na mapy veľkých 
mierok (mapy 2, 5, 6). Je len na škodu veci, že posledná z máp (mapa 7) sa 
nezachovala. V Maďarskom národnom archíve ostal iba jej opis. Pri chronologickom 
zoradení máp môžeme sledovať vývoj názvov skúmaných dedín a zároveň určiť 
približnú dobu ich zániku. Obidve lokality sú vo forme dedín vyobrazené na všetkých 
dostupných mapách z 18. stor. Na dostupných mapových dielach z 19. stor. môžeme 
stále pozorovať Závadu ako dedinu. Leština sa však na mapách ako dedina 
nevyskytuje. Na jej mieste však ostalo miestne pomenovanie Lisciny Bg., resp. Liszia B. 
Pri porovnaní so situáciou zakreslenou na novodobých mapových listoch sa v blízkosti 
zaniknutej dediny nachádza viacero zaujímavých pomiestnych názvov (Lazy, Roveň, 
Zámok). Minimálne názov Lazy poukazuje na lokalizáciu zaniknutej dediny. 

Zo  súboru dostupných kartografických prameňov má najväčšiu vypovedaciu 
hodnotu 1. vojenské mapovanie. Veľkorysá mierka a podrobné výtvarné spracovanie 
diela nám umožňuje identifikovať rozmiestnenie stavieb v rámci zaniknutých dedín. 

http://www.mol.arca-/


Leština (obr. 4: 1, 2) 

Na mapovom liste collone 21, sectio 02 sa zachovali pozostatky viacerých murovaných 
stavieb, ktoré sa sústredili do kruhu. Zoskupenie  kamenných, resp. murovaných 
stavieb sa zhlukujú po tri objekty v tvare písmena U. Nachádzajú sa tu štyri takéto 
zoskupenia a niekoľko osamotených stavieb. Stredom dediny prechádzala cesta, ktorá sa 
južne od nej rozvetvovala. Šrafovanou čiarou sú pravdepodobne naznačené hradenia 
jednotlivých dvorov. 

Závada (obr. 4: 3, 4) 

Na tom istom mapovom liste sú tiež zreteľné viaceré objekty. Z vyobrazenej situácie nie 
je celkom jasné, či ide o kamenné, resp. murované stavby. Červená farba, označujúca 
takéto stavby, je tu naznačená veľmi nejasne. Na mape sú vyobrazené štyri zoskupenia 
stavieb, ktoré sa nachádzajú v svahovitom teréne. Zoskupenia sú ohraničené šrafovanou 
čiarou, ktorá predstavuje hradenie dvorov. Zo svahu pravdepodobne vyvierali viaceré 
menšie potôčiky v priestoroch pod jednotlivými dvormi. Popod dvory v južnej časti 
prechádzala cesta, ktorá tieto vodné zdroje križovala. Na dvoch miestach sú naznačené 
drevené lávky. 

Analýza historických prameňov 

Leština 

Zaniknutá dedina Leština sa v stredovekom listinnom materiáli nevyskytuje. Prvú 
zmienku o sídle s názvom „Leseina“ evidujeme v rámci urbárneho súpisu z roku 1710. 
V heslovitej správe sa v chotári Plavča spomína ako zemepanské alódium s 
hospodárskymi budovami, ornou pôdou, poľami a stádom oviec 
(www.mol.arcanum.hu/urbarium/Urbaria et Conscriptiones 36:94). 

Významným písomným prameňom pre skúmanie novovekého osídlenia Uhorska sú 
vojenské opisy krajiny, ktoré boli vyhotovené ako príloha k 1. vojenskému mapovaniu 
(Klein 2003, 19). Opisy v heslovitej forme podávajú strategické informácie dôležité pre 
pohyb vojska v krajine (1 lokalizácia sídla do príslušnej stolice; 2 vzdialenosť do susedných 
vzdialenejších sídiel v hodinách; 3 pevné stavby; 4 vodstvo; 5 lesy; 6 lúky a močiare; 7 cesty; 8 
okolité vrchy; 9 poznámky). Tieto údaje však nie sú pre každú obec vyplnené úplne. Všetky 
kolónky sa vypĺňali iba pri väčších sídlach. Pri dedine Leština sa dozvedáme, že leží na 
hrebeni zalesneného kopca a dominuje okolitej krajine. Viedla odtiaľ cesta do Plavča, 
ktorá bola v čase dažďov veľmi ťažko schodná (Az első katonai felmérés 2004). 

Závada 

Dedina Závada (Závadka) bola zahrnutá do doposiaľ najpodrobnejšej korpusovej 
práce týkajúcej sa dejín osídlenia Šarišskej župy, avšak jej lokalizácia bola neznáma 
(Uličný 1990, 366–367). Podľa Uličného súpisu kráľ Ferdinand I. v roku 1540 poveril 
Spišskú kapitulu, aby uviedla Ladislava Horvátha z Plavča do záložnej držby majetku 
Fridricha z Brezovice v Závadke. Podľa správ o ďalších zálohovaniach tohto majetku v 
rokoch 1542 a 1560 sídlisko nejestvovalo. Nové sídlisko vybudovali noví usadlíci v 
poslednej štvrtine 16. stor. V roku 1600 v ňom stálo už jedenásť obývaných 
poddanských domov. Obnovená Závada patrila šľachticom Horváthovcom ako 
majetková súčasť panstva Plaveč. Koncom 16. stor. bola Závada malou, resp. stredne 
veľkou dedinou s temer výlučne poddanským obyvateľstvom. 

V urbárnom súpise z roku 1710 je stručná zmienka o dedine Závada. Spomína sa tu 
jeden želiar a jedna opustená želiarska usadlosť (www.mol.arcanum.hu/urbarium/Urbaria et 
Conscriptiones 87:34). 

Formuláre vojenských opisov krajiny nie sú ani pri tejto dedine vyplnené komplexne. 
Dôležitá je správa o tom, že dedina pozostáva z roztrúsených chalúp na svahu kopca. 
Ďalší údaj hovorí, že od chalúp vedie k hlavnej ceste iba nekvalitný vyšliapaný chodník a 
okolitý terén je zarastený náletovým porastom. 

 

http://www.mol.arcanum.hu/urbarium/Urbaria
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Terénny a geofyzikálny prieskum 

Leština 

Terénny prieskum (obr. 5; 7) 

Zaniknutá dedina Leština bola objavená počas prieskumu v máji 2007 autormi 
príspevku. Išlo o verifikáciu dát získaných z 1. vojenského mapovania. Geodeticko-
topografický prieskum a geofyzikálne zameranie náleziska sa uskutočnili v apríli 2013. 
Jednotlivé relikty (tabela 2) sme po vizuálnom zhodnotení zamerali podrobnou sieťou 
bodov umiestnených na hranách terénnych nerovností. Meranie prebiehalo 
prostredníctvom prístroja GPS Leica 900. Namerané údaje sme vyhodnotili v prostredí 
Microstation, Surfer a ArcGis. 

Koncentrácia terénnych reliktov mala obdĺžnikový tvar s rozmermi 53 x 44 m. všetky 
zachované relikty majú charakter vyvýšeniny. V šiestich prípadoch ide o kopy prevažne 
oválneho pôdorysu s rôznymi rozmermi. Prevýšenie od okolitého terénu sa pohybovalo 
v rozpätí 40–130 cm. V jednom prípade (relikt 4) sa zachovali dve krátke línie, ktoré sa 
lichobežníkovo zbiehali. Relikt terasovej cesty (relikt 4) bol zarezaný do ostrého svahu 
severozápadne od ostatných objektov (obr. 7: 1). 

Geofyzikálny prieskum 

     Na lokalite bol vykonaný georadarový nedeštruktívny prieskum. Podarilo sa nám 
zachytiť viacero anomálií, ktoré pravdepodobne predstavujú zvyšky architektúr. Ide o 
rôzne lineárne tvary, anomálie v tvare “L”, ba dokonca takmer obdĺžnikového pôdorysu. 
Vo väčšine prípadov priestorovo korešpondujú aj so zistenými terénnymi reliktami na 
povrchu (obr. 9; 10). 

Závada 

Terénny prieskum (obr. 6; 8) 

Zaniknutá Z ávada sa nachádza zhruba 3,5 km severovýchodne od Leštiny (obr. 1). 
Podobne ako pri predchádzajúcej lokalite, aj na tejto sa uskutočnil v roku 2013 
geodeticko-topograický a geofyzikálny prieskum. Zachovalosť reliktov tu bola odlišná 
(tabela 3). Samotná dedina sa nachádzala v pomerne exponovanom svahu, čo bolo 
príčinou toho, že sa zachovali iba relikty vo forme umelo vytvorených terás. V priestore 
upravených plôch neboli zistené žiadne stopy po konkávnych, resp. konvexných 
antropogénnych reliktoch. Jednotlivé terasy sme po vizuálnom zhodnotení zamerali 
podrobnou sieťou bodov umiestnených na hranách terénnych nerovností. Spolu sme 
identifikovali 6 zaniknutých reliktov. V štyroch prípadoch ide o terasy na svahu 
orientovaných v osi V-Z. Prvé tri majú obdĺžnikový pôdorys. Štvrtá, najvyššie položená 
terasa je v teréne menej zreteľná. Ďalšie dva neurčiteľné relikty sú vedľa seba orientované 
v osi S-J. Ich rozmer sa nedá presne určiť. Posledný relikt tvorí líniový, zvlnený násyp v 
južnej časti lokality (obr. 8: 1). 

Vyhodnotenie 

     Analýzou  historických a kartografických prameňov sa nám podarilo ohraničiť 
obdobie existencie a približného zániku skúmaných dedín. Prvé správy o Leština  
máme v urbári z roku 1 7 10 (Leseina) a na mape z roku 1730/1740 (Listinye). Posledná 
zmienka sa nachádza na mape z roku 1793 (Lestina). V niektorých prameňoch sa 
spomína ako alódium prislúchajúce k Plavču a v niektorých ako samostatná dedina. 
Terénnym prieskumom sa nám podarilo identifikovať sedem nadzemných reliktov a 
pozostatok fosílnej terasovej cesty. Interpretácia vyvýšenín je pomerne jasná. Relikty s 
najväčšou pravdepodobnosťou predstavujú deštrukcie kamenných budov, na čo 
poukázali aj výsledky geofyzikálneho merania. 

 

 



Prvá písomná správa o Závade pochádza z roku 1540 (Zawathka). N a 
kartografických prameňoch je prvý krát zobrazená na mape z roku 1730/1740 (Zavad). 
Posledná správa je na mape z roku 1860 (Zavada). Poddanská dedina s prevažne 
želiarskym obyvateľstvom prislúchala k plavečskému panstvu. V teréne sa zachovalo 6 
zaniknutých terás, ktoré tvorili základňu pre nadzemné objekty. Relikty nadzemných 
stavieb neboli zistené. 

Pri vyhodnotení prieskumu sa vynorila základná otázka, do akej miery korešponduje 
rozmiestnenie stavieb vyobrazených na mapových listoch 1. vojenského mapovania so 
stavom zaniknutých reliktov. Tento problém je evidentný predovšetkým v prípade 
zaniknutej dediny Leština. Terénny prieskum a následné geofyzikálne zameranie 
náleziska bolo podkladom pre vytvorenie plánu, ktorý nekorešponduje so stavom na 
kartografických prameňoch. Jedna z možných príčin je transformácia objektov po ich 
zániku, resp. neskoršia prestavba dediny, ktorá bola na základe iného urbanistického 
plánu. V Závade je situácia podobne nejasná. V teréne sa zachovali pozostatky umelo 
upravených terás jednotlivých dvorov. V rámci nich však neboli zistené stopy po 
reliktoch jednotlivých stavieb. Objekty mohli byť vybudované z dreva, ktoré sa vo 
všeobecnosti nezachovávajú v takom rozsahu ako kamenné štruktúry. 

Záver 

     Publikovanie a ľahká dostupnosť podrobných kartografických prác z 18. a 19. stor. sa 
stáva dôležitým prameňom pri vyhľadávaní doposiaľ neznámych archeologických 
objektov v krajine, prípadne pri interpretovaní zistených situácií v teréne. V predloženej 
štúdii sme sa pokúsili načrtnúť možný metodický postup pri vyhľadávaní, verifikácií a 
následnej interpretácii zaniknutých dedín. Poukázali sme to na príklade Leštiny a 
Závady, ktoré sú vyobrazené na 1. vojenskom mapovaní, na mapovom liste (collone 21, 
sectio 02). Analýzou  kartografických prameňov sa nám podarilo doložiť existenciu 
dedín v 18. stor. a ich zánik v priebehu 19. stor. Geodeticko-topografický prieskum a 
geofyzikálne meranie potvrdili prítomnosť reliktov kamenných stavieb v priestore 
zaniknutej Leštiny. V Závade sa dochovali iba relikty vo forme umelo vytvorených terás. 
Keď berieme do úvahy fakt, že iba na jednom mapovom liste boli zistené až dve doposiaľ 
neznáme zaniknuté dediny a možnosti ďalšieho prieskumu na podklade tohto 
významného kartografického diela sú viac než sľubné. 
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Tabela. 1. historické mapy zobrazujúce zaniknuté dediny Leština a Závada. 

č.mapy názov mapového diela rok vydania mierka názvy dedín 

1 (obr. 2: 1) Mapa comitatus Sárosiensis 1730/1740 1:370 000 Listinye, Zavad 

2 (obr. 2: 2) Novissima comitatus Sárosiensis tabula 1793 1:175 000 Lestina, Zavada 

3 (obr. 2: 3) Comitat Sáros 1860 1:288 000 Liszia B., Zavada 

4 (obr. 2: 4) Sáros vármegye 19. stor. neznáma Závada 

5 (obr. 3: 1) 1. vojenské mapovanie 1763–1785 1:28 800 Lechtina, Zawada 

6 (obr. 3: 2) 2. vojenské mapovanie 1806–1869 1:28 800 Lisciny Bg. 

7 Palocza, Kozelec és Liscini puszták Gyurkow 1787 neznáma mapa sa nezachovala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Lokalizácia zaniknutých dedín. 1 – Leština; 2 – Závada. 



 

Obr. 2. Zaniknuté dediny na historických mapách. 1 – Mapa comitatus sárosiensis (1730/1740) TK 396; 2 – 
novissima comitatus sárosiensis tabula (1793) TK 356; 3 – comitat sáros (1860) identifikátor S 12 Div XII No 0017; 
4 – sáros vármegye (19. stor.) identifikátor S 12 Div XII N o  0018 (1, 2 – podľa: Széchényi 2002; 3, 4 – podľa: 
www.mol.arcanum.hu/térképtár). 

 

http://www.mol.arcanum.hu/térképtár


 

Obr. 3. Zaniknuté  dediny na historických mapách. 1 – prvé vojenské mapovanie 1763–1785;  2 – druhé 
vojenské ma povanie 1806–1869  (podľa Az első katonai felméres 2004).



 

Obr. 4. Pôdorysy dedín na Prvom vojenskom mapovaní (podľa: az első katonai felméres 2004). 1, 2 – Lestina; 3, 4 – Zá- 
vada. Legenda: a – cesta; b – dvor; c – dom; d – lávka (most), e – potok. 



 

Obr. 5. Leština. Fotografická dokumentácia zaniknutých reliktov v teréne. 1–3 – celkový pohľad na lokalitu;  4 – relikt 8;  
5 – relikty 1–3; 6 – prístupová cesta do dediny od severu.



 

Obr. 6. Závada. Fotografická dokumentácia zaniknutých reliktov v teréne. 1–3 – celkový pohľad na lokalitu; 4 – relikty 
3 a 4;  5 – relikty 2 a 3;  6 – relikty 1–3.



 

Obr. 7. Terénne relikty zaniknutej dediny Leština. 1 – terénny náčrt; 2–4 – 3d model. 

 

Obr. 8. Terénne relikty zaniknutej dediny Závada. 1 – terénny náčrt; 2–4 – 3d model 


