Archeologické výskumy v roku 2009 v Košiciach
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Košice, Mäsiarska 57A
Archeologický výskum z 9.3. – 13.5. 2009 pomohol objasniť vývoj mestskej domovej parcely
od obdobia stredoveku až po mladší novovek. Parcela bola pravdepodobne až do konca 15.
stor. iba súčasťou domovej parcely s domom na Hlavnej 100, ako jej zadná dvorová časť.
Stredoveký vývoj na parcele reprezentujú fragmenty dlažby, niekoľko menších jám a jeden
väčší zahĺbený objekt. V období staršieho novoveku v 16.-17. storočí zaznamenávame na
parcele už samostatný vývoj, zachytili sa stopy po kamennej meštianskej architektúre
a viacerých hospodárskych stavbách vrátane dvoch chladníc. Z nich sa získal i hodnotný
súbor keramiky a skla z obdobia druhej polovice 17. stor. V období mladšieho novoveku
možno konštatovať zánik murovanej meštianskej architektúry i celkový ústup stavebnej
aktivity na parcele. Tá bola opäť pričlenená k objektu Hlavnej 100 ako záhrada tamojšej
vojenskej nemocnice.
Košice, Mäsiarska 6 (Kláštor Dominikánov)
V dňoch 11.-25. 6. a 21.-23. 10. 2009 prebehla ďalšia etapa archeologického výskumu
v areáli dominikánskeho kláštora na Mäsiarskej ulici. Bola realizovaná jedna sonda
v priestore rajského dvora, ktorá odhalila časť omietnutého múra a časť interiéru dláždeného
keramickou dlažbou pochádzajúce ešte z gotickej fázy kláštora. Tento objav pomohol aspoň
čiastočne rekonštruovať dispozíciu stredovekej fázy dominikánskeho kláštora, ktorá
predchádzala súčasnej barokovej budove.
Košice, Hlavná 110 (nádvorie Ústavného súdu)
V dňoch 6.7. – 28.8. 2009 sa uskutočnil archeologický výskum na parcele 622/2, na Hlavnej
110 v Košiciach (nádvorie Ústavného súdu). Výskum zachytil úsek priebehu vodného žľabu,
či stoky. Primárnu funkciu vodného koryta nepoznáme, archeologický výskum zaznamenal už
stav jeho postupného zanesenia. Odkrytý materiál datuje objekt rámcovo do obdobia záveru
15. a do 16. storočia. Ďalší vývoj skúmanej plochy reprezentujú dva menšie drevozemné
zahĺbené objekty, rámcovo datované do obdobia 17. – prvej polovice 18. stor. a mladší
kamenný objekt, ktorého výstavbu možno na základe dostupných kartografických prameňov
zaradiť medzi roky 1781-1807.
Košice, Dominikánske nám. 11
Výskum v suteréne meštianskeho domu prebiehal v dňoch od 9.11. do 7.12. 2009.
Realizované boli tri menšie sondy. Výskumom sa podarilo získať unikátny nález celej formy
na výrobu kachlíc s figurálnym motívom sv. Petra. Nález je zatiaľ rámcovo datovaný do
obdobia druhej polovice 15. až prvej polovice 16. stor.
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Košice - Mäsiarska 57 - celkový pohľad

Košice - Mäsiarska 57 - chladnica 1
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Košice - Mäsiarska 57 - zahĺbený stredoveký objekt

Košice - Mäsiarska 6_2009 - sonda 1 - celkový pohľad
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Košice - Mäsiarska 6_2009 - sonda 1 - hrob 1

Košice - Mäsiarska 6_2009 - sonda 1 - rozložený sled vrstiev pod dlažbou - detail
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Košice - Hlavná 110 - koryto žľabu

Košice - Hlavná 110 - drevozemný objekt

5

Košice - Hlavná 110 – celkový pohľad

Košice - Dominikánske nám. 11 - celková situácia
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Košice - Dominikánske nám. 11 - forma na kachlice
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