TRNAVA - HALENÁRSKA ULICA

Bytový dom v MPR Trnava bývalý paulínsky kláštor

Foto lokality
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A
Základové murivo z neskorého
stredoveku (15. stor.)

C

B
Priestor plánovanej prístavby
severného krídla kláštora

Miesto výskumu: Trnava
Poloha: Halenárska ulica
Realizácia: Zuzana Poláková
Rok výskumu: 2018
Druh výskumu: záchranný
Druh náleziska: mesto
Datovanie: neskorý stredovek
(15.–16. stor.), novovek
(16., 17., 18., 19., 20. stor.)
GP VEGA 02/0175/16 a 02/0143/18

Priestor plánovanej prístavby východného krídla kláštora s dodatočne pristavaným schodiskom do pivničného
priestoru (A), vynášacie oblúky severnej steny južného krídla (B) a murovaný objekt z neskorého stredoveku (C).

Výsledky výskumu
Na jar a v lete roku 2018 sa uskutočnil záchranný archeologický výskum na stavbe
„Obnova bytového domu ulica Halenárska č. 34 – 37“. Bytový dom sa nachádza v MPR
Trnava a v minulosti bol paulínskym kláštorom, postaveným začiatkom 18. storočia.
V I. etape výskumu boli realizované tri zisťovacie sondy s rozmermi cca 1,5 x 1,5 m po
vnútornom obvode stavby v priestore dvora. V II. etape sa pristúpilo k dohľadu nad výkopom
vlhkostnej sanácie v dvorovej časti stavby, pozdĺž severnej a západnej fasády západného
krídla (ulica A. Malatinského). Počas záchranného archeologického výskumu sa
zdokumentovali architektonické prvky pôvodného kláštora, doložil sa zámer o dobudovanie
východného a severného krídla budovy, čím sa mala dosiahnuť uzavretá dispozícia s
vnútorným dvorom, k čomu nikdy nedošlo. Zistilo sa staršie osídlenie na parcele v podobe
stredovekých murovaných objektov a kultúrnych vrstiev, ktoré môžeme rámcovo predbežne
datovať do 15. storočia. Zároveň sme identifikovali úrovne terénu pred a po výstavbe
kláštornej budovy a zdokumentovali pôvodné klesanie terénu západným smerom (k toku
Trnávky) pred výstavbou budovy kláštora. Získaný archeologický materiál obsahuje
predovšetkým fragmenty keramiky. Okrem nich sa našli zvieracie kosti, kachlice, tehly a ich
fragmenty ako aj drobné predmety. Z drobných predmetov možno spomenúť nález
striebornej mince z 15. storočia, hrací žetón z 18. storočia a hlinené fajky (19. storočie).
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