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Pec s predpecnou jamou
v priestore stavebného objektu SO 06

Pec s predpecnou jamou
v priestore stavebného objektu SO 03

Pohľad na sústavu viacerých sídliskových objektov v SV. rohu stavebného objektu SO 05
(„superpozícia 3“) na úrovni zachytenia, pohľad z JZ (A) a po preskúmaní, pohľad z JV (B).

Pohľad na zisťovaciu sondu
v priestore stavebného objektu SO 05

Výsledky výskumu

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Na jar v roku 2018 sa pokračovalo v I. a II. etape záchranného archeologického výskumu
na stavbe „Bytové domy “. Postup nadviazal na minuloročné práce. VRezidencia Pri kaštieli

priestore stavebných objektov SO 03, SO 05 a SO 06 sa realizovali vždy štyri zisťovacie
sondy v každom z nich. Sondy boli orientované pozdĺžnou osou v smere S-J. Následne sa
sondy strojovo rozšírili v miestach nálezov predpokladaných sídliskových objektov.

Počas pokračovania predstihového archeologického výskumu boli na stavebných
objektoch SO 03, SO 05 a SO 06 preskúmané ďalšie objekty už identifikovaného
rozsiahlejšieho sídliska z obdobia vrcholného stredoveku (11.–13. stor.). Funkcia niektorých
objektov bola jednoznačne určená. Preskúmali sa dve pece s predpecnými jamami, pričom
obe pece interpretujeme ako chlebové pece. V rámci sústavy viacerých sídliskových
objektov v JZ. časti SO 05 („superpozícia 2“) a v SV. časti SO 05 („superpozícia 3“) boli
identifikované aj zásobné jamy. Zvyšné časti objektov vzhľadom na svoj pomerne nevýrazný
zásyp s menším obsahom archeologického materiálu môžeme považovať pravdepodobne
za ťažobné jamy určené k ťažbe hliny. V doposiaľ preskúmanej časti sídliska sa nepodarilo
určiť objekty obytnej funkcie. V zistených objektoch sa zachytili fragmenty keramiky,
zvieracie kosti, mazanica a drobné predmety (železné nožíky, praslen). V priestore
stavebných objektov sa identifikovala kultúrna vrstva v podobe tmavohnedej hlinitej vrstvy s
ojedinelým výskytom archeologického materiálu z vrcholného stredoveku.
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