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Skupina troch kolových jám
v severozápadnej časti plochy

Časť tehlového ohradového muriva
v severovýchodnej časti stavby

Plocha stavby počas archeologických prác - pohľad zo severu (A) a severozápadu (B).

Pohľad na plochu stavby
pred začatím stavebných prác

Výsledky výskumu

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

V roku 2018 sa na stavbe „ “ uskutočnil záchranný archeologickýBytový dom – Paulínska ul. Trnava
výskum. V I. etape boli realizované dve zisťovacie sondy malých rozmerov (cca 1 x 2 m), v II. etape sa
pristúpilo k plošnému odkryvu priestoru stavebnej jamy. Počas výskumu sa zdokumentoval vývoj časti
mestskej parcely v historickom jadre Trnavy. Najstaršie datovateľné sídliskové aktivity v tomto priestore
môžeme klásť až do 15. storočia. Na ploche výskumu sa nad podložím (štrkové uloženiny a spraš)
zistila čierna naplavená vrstva. Prekrytá bola dvoma, terén vyrovnávajúcimi, vrstvami žltej spraše,
medzi ktorými sa nachádzala šedastá sídlisková vrstva (15. storočie). Nad vrchnou sprašovou
planírkou sa už nachádzala jednoliata hnedá hlinitá vrstva, ktorú interpretujeme ako humusovitú vrstvu
súvisiacu s funkčnou náplňou tejto časti mestskej parcely v novoveku. Uvedený priestor slúžil ako
zadná dvorová, resp. záhradná nezastavaná časť pozemku. Mocnosť vrstvy ako aj ďalšie nálezové
situácie svedčia o jej dlhodobom vytváraní. O rozsahu pôvodnej parcely svedčí priebeh ohradového
parcelného tehlového múru, ktorý sa odkryl v severovýchodnej časti plochy a vo výkope pre vodovodnú
šachtu v stredovej časti východného okraja priestoru. Na základe jeho zobrazenia na katastrálnej mape
z roku 1895 môžeme nami odkryté časti muriva datovať najneskôr do záveru 19. storočia.

Na povrchu vrchnej sprašovej planírky bolo možné rozlíšiť väčšinu dokumentovaných objektov. Ich
funkcia je vzhľadom na minimálny obsah materiálu v ich zásypoch problematická. Výraznejší materiál
obsahovala len línia niekoľkých objektov pravdepodobne až z 19. storočia. Od ostatných objektov sa
líšili svojou veľkosťou a zásypom. Zvyšné objekty interpretujeme ako kolové jamy, výkopy pre stromy
ako aj bližšie neurčiteľné výkopy. Všetky skúmané objekty sú však vzhľadom na svoje zahĺbenie do
vrstiev z 15. storočia spoľahlivo datované do novoveku, rámcovo 16., resp. 17.–19. storočia.
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