Archeologické výskumy v roku 2010 v Košiciach
Rastislav Rusnák
AÚ SAV – VPS Košice

Košice, Alžbetina 36
Sondážny archeologický výskum dvorovej časti mestskej domovej parcely prebiehal v dňoch
23.3. - 31.5. 2010. Bola zachytená časť neskorostredovekého objektu z nasucho kladenou
kamennou podmurovkou a pozostatkom spodného venca drevenej rámovej konštrukcie
i s menšími fragmentmi dosák. Pod asanovanou mladšou prístavbou dvorového krídla bol
odkrytý precízne vymurovaný a omietnutý tehlový objekt, z tehál dlaždicového formátu
goticko – renesančného charakteru, rámcovo datovateľný do obdobia staršieho novoveku.
Interpretácia objektu je zatiaľ otvorená.
Košice, Mäsiarska 6 (Kláštor Dominikánov)
5. sezóna archeologického výskumu v areáli dominikánskeho kláštora prebehla v dňoch 2.6. –
13.7. 2010. Dotkla sa suterénov budovy súčasného kina, jedna sonda bola realizovaná
i v exteriéri. Výskumom došlo k odkrytiu celého radu stredovekých kamenných architektúr,
patriacich ku gotickej stavebnej fáze kláštora, najmä v priestore južného a západného krídla
krížovej chodby. Pozostatky západného krídla gotického kláštora boli odkryté vôbec po prvý
krát. Tieto objavy opäť pomohli doplniť obraz o rozsahu a dispozícii pôvodného stredovekého
kláštora.
Košice, Hlavná 108
Archeologický výskum menšieho rozsahu zachytil vo dvore domu časť priebehu najstaršieho
vnútorného opevnenia. Na murive je dobre rozpoznateľná hranica základového
a nadzákladového muriva.
Košice, Mäsiarska 57/A
Archeologický výskum začal 13.10. a mal by pokračovať do konca novembra 2010. Výskum
mestskej domovej parcely nadviazal vo fáze stavby na minuloročný predstihový výskum tejto
p oloh y. Zameran ý bol najmä na tie časti ploch y, k ot ré v minulom roku nebolo možné
preskúmať zo statických dôvodov. Výskum potvrdil a výrazne doplnil minuloročné výsledky.
Stredoveký vývoj reprezentuje iba niekoľko jamových objektov. Bohatý vývoj zaznamenal
priestor najmä v 16. a 17. storočí. Okrem pozostatkov meštianskeho domu bola v zadnej časti
parcely zachytená ešte jedna väčšia kamenná architektúra a pri nej dva drevozemné objekty so
zachovanou zrubovou konštrukciou. Vďaka kompletnému odkryvu parcely sa podarilo získať
dobrý obraz o rozmiestnení jednotlivých objektov na parcele v období staršieho novoveku.

Košice - Alžbetina 36 - tehlový objekt

Košice - Alžbetina 36 - časť stredovekého obj. s rámovou konštrukciou

Košice - Alžbetina 36 - staršie kamenné murivo

Košice - Mäsiarska 6_2010 - nadzákladové murivo

Košice - Mäsiarska 6_2010 - situácia v suteréne

Košice - Mäsiarska 6_2010 - sonda 1

Košice - Hlavná 108 - sonda 1 - S profil - vnútorná hradba

Košice - Mäsiarska 57 - celkový pohľad

Košice - Mäsiarska 57 - Obj. 1_2009

Košice - Mäsiarska 57 - Obj.7

