
Obr.4. Zemnica (obj.41), zásobná jama 
(obj.41A) - pravek 

Obr.3. Zemnica (obj.40) a pec (obj.40A) -
laténska doba  

Obr. 1. Hliník (obj.16) a dve pece (obj.17, 20-21) na jeho okraji - eneolit 

Obr.2. Zemnica (obj.29) a jej inventár - 
laténska doba

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Archeologický výskum vyvolaný výstavbou križovatky Šindolka prebiehal v rokoch 2020-2021. Išlo o 
rozsiahlu stavbu, umiestnenú v severozápadnom extraviláne Nitry (k.ú. Zobor). Pozostávala z 
výstavby novej cesty v smere od Dražoviec (po zrušení starej cesty I/64), samotnej mimoúrovňovej 
križovatky s mostom, prestavby Prvosienkovej ulice, výstavby kruhového objazdu a ulice Slnečná 
dolina. 
Archeologická lokalita bola zachytená na ľavobrežnej, mierne klesajúcej terase vodného toku 
Dobrotka,  južne od cesty I/64. Odkrylo sa tu spolu 42  sídliskových objektov. Datované boli do 
rôznych časových období od eneolitu až po dobu laténsku, hlavne na základe keramických nálezov. 
Nálezy z niektorých objektov boli natoľko atypické a fragmentárne, že ich bolo možné zaradiť len 
rámcovo do obdobia praveku. Patrí k nim napr. zemnica (obj.41), ktorá porušila staršiu zásobnú jamu 
(obj. 41A, obr. 4). Najviac objektov bolo datovaných do obdobia eneolitu. Ide o šesť zásobných jám, 
veľký hliník (obj.16) a dve pece (obj. 17, obj.20-21, obr. 1), ako aj sedem bližšie neurčených 
sídliskových objektov. Niektoré z nich môžeme datovať presnejšie do  badenskej kultúry. 
Do mladšej až neskorej doby bronzovej boli zaradené dva objekty (43, 44). V obidvoch prípadoch išlo 
o sídliskové jamy s bližšie neurčenou funkciou. Do doby laténskej patria tri zemnice, pec a dve bližšie 
neurčené sídliskové jamy. Dve zemnice sa podarilo odkryť kompletne (obj. 29, 40). Prvá z nich mala 
typický pôdorys so zaoblenými rohmi a dvojkolovou nosnou konštrukciou (obr. 2). Našla sa v nej 
amfora s bohatou plastickou výzdobou, dokladajúca kontakty s južnou Európou. Druhá zemnica s 
pôdorysom v tvare obdĺžnika a dvojkolovou nosnou konštrukciou porušila staršiu laténsku pec 
(obr.3). Išlo o jednokomorovú pec s náznakom nižšej hlinenej kupoly, s dnom vyloženým fragmentmi 
keramiky. Zaujímavosťou bol aj nález lineárneho žľabu v dĺžke 25 m, ktorý porušil niekoľko 
eneolitických objektov a zároveň bol v subpozícii k dvom laténskym zemniciam. 
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E. Fottová, B.Milová,

Obr.5. JV bastión, severný okraj.
klenba východnej kazematy, 

mladšia klenba nad nimi. (13/A/2020)
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