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Kostol sv. Martina, poh¾ad z JV

Tohtoroèná etapa statického zabezpeèenia NKP “Kostola sv. Martina” si vyžadovala uskutoèni
geologicko-inžiniersky výskum, ktorého súèasou bola sondáž realizovaná metódami
archeologického výskumu a architektonicko-historický výskum odkrytých architektúr (M.
Bóna, M. Matejka). Celkovo bolo vytýèených devä sond. Štyri sondy boli umiestnené v lodi
kostola, tri v presbytériu a dve sondy v exteriéri.V interiéri kostola sa nám podarilo odkry èas
lode a apsidy zaniknutého románskeho kostola z konca 12. až 13. storoèia. Išlo hlavne o zvyšky
základov a jeden nadzákladový riadok v apside, ktorý pozostával z opracovaných tufových
kvádrov. Loï románskeho kostola bola dlhá 7, 5 m a široká 4, 1 m (vonkajšie rozmery), vnútorná
šírka apsidy bola 4 m. V interiéri románskej apsidy sa zistili dve úrovne podláh. Druhá z nich
súvisí pravdepodobne s prestavbou románskeho kostola v zmysle dostavby južnej prístavby. Ide
o zvyšky základu severo-južného smerovania pristavaného ku juhovýchodnému nárožiu
románskeho kostola v dåžke 3, 25 cm. V období 14. až 1. polovici 15. storoèia dochádza k
prestavbe kostola na vrcholnogotickú stavbu. Z nej pochádza súèasná obvodová stena lode a dva
piliere empory odkryté na západnom konci kostola vzdialené od seba 2 m. K tejto stavebnej
etape patria ïalšie dve zistené úrovne podláh otlaèené na nadzemnom murive zaniknutého
južného gotického piliera. V exteriérových sondách sme narazili na hroby zaniknutého cintorína
Narušenie hrobov základom južnej mladšej prístavby románskeho kostola a základom
vrcholnogotickej lode kostola naznaèuje, že cintorín sa rozkladal už okolo pôvodného
románskeho kostola.
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