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Výskum uvedenej parcely začal už koncom roka 2005. Pokračovalo sa v roku 2006, ihneď 
ako to poveternostné podmienky dovoľovali. Úplne doskúmaná bola až pred začatím stavby 
na jar r. 2008. Celková plocha ohraničená pre výskum mala rozmery 13x30 m. Terén je 
preskúmaný do hĺbky 370 cm od pôvodnej úrovne.  
 
Preskúmané objekty: Odkryli sa múry novovekých stavieb, ktoré v tejto časti boli postavené 
po zasypaní Nitričky koncom 19. a začiatkom 20. storočia. V hĺbke 220 cm so sklonom na 
sever k riečke Nitričke a k mostu cez ňu, bola pravdepodobne odkrytá časť cesty. Jej hĺbka v 
severnej časti plochy bola 350 cm. Na niektorých miestach je možné pozorovať koľaje od 
vozov a  kočov. Na ceste medzi kameňmi sa našla minca s rokom 1704, ktorá umožňuje 
datovať túto komunikáciu do 17. a 18. storočia. Povrch komunikácie bol dláždený rôzne 
veľkými riečnymi okruhliakmi uloženými do vrstvy hliny premiešanej s drvenou tehlou a 
drobnými kamienkami. Pri okraji cesty boli osadené väčšie balvany, lemujúce žľab 
odvádzajúci dažďovú vodu. Preskúmaný úsek komunikácie je dlhý 25 m. Na jej povrchu sa 
nachádzal bohatý archeobotanický materiál, ako aj množstvo kovových predmetov. Objavená 
cesta je tak najstaršou preskúmanou komunikáciou takejto konštrukcie v „Dolnom meste“.  V 
porušenej časti cesty sa našli dva kostrové hroby a jeden bol priamo pod kamennou cestou pri 
východnej stene plochy. Celkove bolo preskúmaných 6 objektov. Sú to jamy a zvyšky 
deštrukcii pecí. Tri vápenné jamy z 19.-20. storočia, ako aj zvyšky murovaných budov do 
počtu preskúmaných objektov nezahŕňame.  
Nálezy: V zásypoch objektov sa nachádzal okrem novovekých predmetov aj črepový materiál 
z doby bronzovej, neskorej doby laténskej a stredoveku. K luxusnému tovaru patria nádoby 
zdobené jemným kolkovaním a ozubeným kolieskom. Bohaté je i zastúpenie 
vrcholnostredovekej keramiky. Ide o veľké kusy zásobníc s vysokým obsahom grafitu v 
keramickej hmote. Tieto zásobnice majú moravský pôvod a sú datované do 11. až prvej 
polovice 13. stor.  Desať mincí predstavuje kolekciu nálezov s datovaním od 14. do 19. 
storočia. 
Výsledky: Sídliskové objekty, ako aj hrobové celky dotvárajú obraz o osídlení tejto časti 
mesta. Zároveň objav kamennej cesty patrí k dôležitým z hľadiska fungovania komunikácií 
v 17.-18. storočí v meste a podhradí. 
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