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Sídliskový objekt 7 po vybratí
v priestore SO 01

Sídliskový objekt 10
počas znižovania v severnej časti

Pohľad na sústavu viacerých sídliskových objektov identifikovaných v priestore SO 01 (A),
detail chlebovej pece v JV. časti po vybratí (B) a detail hlineného hrnca nájdeného v SZ. časti (C).

Sídliskový objekt 3 po vybratí
v priestore SO 02

Výsledky výskumu

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Počas obhliadky stavebných prác, vo forme búracích prác existujúcich stavebných objektov, sa v
juhovýchodnej časti stavby identifikovala časť objektu s obsahom keramiky z vrcholného stredoveku.
Na základe dohody odbornej komisie sa pristúpilo k predstihovej sondáži s následným rozšírením
sondy v mieste nálezu predpokladaných sídliskových objektov a ich ručnom doskúmaní. Sídliskové
objekty zistené na budúcich stavebných objektoch SO 01 a SO 02 v severovýchodnej a východnej časti
stavby a objekty zachytené v priestore SO 07 v severozápadnej časti nám dovoľujú predpokladať, že
preskúmané objekty pochádzajú z toho istého časového obdobia a predstavujú jedno rozsiahlejšie
sídlisko z vrcholného stredoveku (11.–13. stor.), ktoré v predĺženej línii pretína celý severný priestor
stavby. Funkcia niektorých z objektov bola jednoznačne určená. Objekt 10 bol na základe
charakteristického tvaru interpretovaný ako zásobná jama, objekty 6 a 17 ako pece s predpecnými
jamami určenými na pečenie chleba (chlebové pece). Funkciu ostatných objektov nevieme
jednoznačne určiť. Môžeme predpokladať zásobnú, odpadovú a hospodársku funkciu. Preskúmané
objekty boli bohaté predovšetkým na nálezy keramiky. Ďalej sa vo veľkej miere zachytili zvieracie kosti a
mazanica. Z drobných predmetov možno spomenúť fragmenty železných nožíkov, časti konského
postroja (železné zubadlá), železný kľúč, železný hrot šípu a hlinený praslen. Najvýnimočnejším
nálezom je hlinené vajíčko zdobené glazúrou a hlinkou z objektu 15, tzv. písanka z 11.–12. stor. V
priestore dotknutých stavebných objektov SO 01, SO 02 a SO 07 bola zachytávaná kultúrna vrstva v
podobe tmavohnedej hlinitej vrstvy s ojedinelým výskytom archeologického materiálu z vrcholného
stredoveku. V hĺbke cca 0,80–1 m sa dosahovalo rozhranie kultúrnej vrstvy a žltého sprašového
podložia. Kultúrna vrstva mala mocnosť cca 0,40 m.
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