
Foto lokality

Zvyšky stavby hospodárskej funkcie
z 19. stor. v profile príjazdovej cesty

Stredoveký sídliskový objekt porušený
základovou pätkou stavby z 19. stor.

Sústava niekoľkých sídliskových jám a pece s predpecnou jamou po vybratí (A), zahĺbená
kupolová pec so schodovito upravenou predpecnou jamou počas vyberania (B) a po vybratí (C)

Sídlisková jama so stredovým kužeľom
neprekopanej podložnej spraše

Výsledky výskumu

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

V roku 2020 sa pokračovalo v záchrannom archeologickom výskume na stavbe „Bytové
domy Pri kaštieli" v obci Nitra-Kynek, ktorý sa s prestávkami realizuje od roku 2017. V tomto roku sa
pristúpilo k budovaniu ciest, parkovísk a dokončeniu inžinierskych sietí. Zemné výkopové práce pokryli
celý areál stavby. Záchranný výskum spočíval v obhliadke stavebných prác, vyhľadávaní
archeologických objektov a situácií, ich následnom preskúmaní archeologickými metódami a
dokumentácii. Spolu bolo v tomto roku počas uvedených prác preskúmaných 24 objektov z obdobia
vrcholného stredoveku (11.–13. stor.) a 21 kontextov z 19.–20. stor., z ktorých veľká časť súvisela s
existenciou kaštieľa rodiny Užovičovcov. Z objektov zaniknutého vrcholnostredovekého sídliska
môžeme spomenúť tie, ktorých funkciu vieme určiť. Dva objekty interpretujeme ako pece. Jedna z nich
predstavovala zahĺbenú kupolovú pec so schodovito upravenou predpecnou jamou. Druhá bola
jednoduchším variantom pece s predpecnou jamou. Vo výkope pre polopodzemné kontajnery sa
dokumentoval pravdepodobne žľab, ktorého funkciou bolo niečo vymedzovať/ohradzovať alebo
predeľovať. Výnimočné postavenie má kruhová jama so zachovaným stredovým kužeľom
neprekopaného sprašového podložia. Jej interpretácia je zatiaľ problematická, musela však slúžiť
niečomu špecifickému. Funkciu ostatných objektov nevieme jednoznačne určiť. Môžeme
predpokladať ich hospodárske a odpadové využitie. Ani v tejto výskumnej sezóne sa nepodarilo
zachytiť objekty obytnej funkcie. Je možné predpokladať, že doposiaľ preskúmané situácie tvoria
hospodárske zázemie stredovekého sídliska. Sídliskové objekty boli bohaté predovšetkým na
fragmenty keramiky. Vo veľkej miere sa tiež vyskytovali zvieracie kosti a mazanica. Z drobných
predmetov možno spomenúť fragmenty železných nožov a kovový prsteň.
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