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Kostený predmet na úpravu keramiky

Revízna kanalizačná šachta
(severný profil)

Nitra-Priemyselná ulica, pohľad na stavebné výkopy (vpravo hore a dole - sídliskové súvrstvie)

Časť rekonštruovateľnej nádoby

Výsledky výskumu

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

V roku 2015 a 2016 sa realizovali dve etapy záchranného archeologického výskumu na parc. č. 3972/2,
3972/3 a 3972/7 (Priemyselná ulica) v kat. úz. Nitra. Výskum priniesol fragmentárne poznatky o osídlení
daného priestoru v staršej dobe bronzovej. Vo výkopoch stavby (pätky haly, kanalizácia, vodovod, pätky
pre osadenie oplotenia) sa pod povrchovou úpravou terénu a recentnými navážkami súvisiacimi s
výstavbou budovy terajšieho Colného úradu a ďalšej stavebnej činnosti v minulých desaťročiach (škola
a jej areál) zistila pomerne jednoliata vrstva, ktorú na základe jej charakteru a výskytu vo všetkých
výkopoch interpretujeme ako naplavenú vrstvu / naplaveninu. Naplavená vrstva súvisí s meniacim sa
vodným režimom rieky Nitra a s jej prípadným vylievaním sa. Materiál, ktorý z vrstvy pochádza
(prevažne črepy), má jednotný charakter. Aj napriek tomu, že ide o značne fragmentárny materiál a
atypické nálezy môžeme ich zaradiť do staršej doby bronzovej – maďarovská kultúra. V JV. časti
skúmaného priestoru sme zachytili väčšiu koncentráciu archeologického materiálu. Z tohto priestoru
sme získali časť rekonštruovateľnej nádoby, ako aj kostený predmet, ktorý slúžil na povrchovú úpravu
keramiky (hladítko). Priame poznatky o osídlení priestoru však priniesol až výkop revíznej kanalizačnej
šachty, situovaný v JV. časti skúmanej plochy. Výkop pre šachtu dosahoval hĺbku približne 2,80 m (max.
do 3 m). Vo východnom profile sa približne 1 m nad dnom (cca 1,8 m od úrovne súčasného terénu)
zachytávalo v profile rozdielne zvrstvenie, ktoré sa oddeľovalo pod jednoliatou tmavohnedou vrstvou. Z
vrstiev sa získal obdobný archeologický materiál ako z okolitých výkopov (pravek – doba bronzová,
maďarovská kultúra). Na základe zistenej situácie a jeho výrazného prekrytia jednoliatou tmavohnedou
hlinitou vrstvou sa domnievame, že sme vo výkope revíznej šachty narazili na pôvodný terén –
sídliskové vrstvy zo staršej doby bronzovej (maďarovská kultúra).
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