
Foto lokality

Foto z výskumu
alebo
foto nálezu (bez pozadia)

Južný okraj evanjelického cintorína
zo 17.-18. stor.

Sídliskový objekt zo 16. stor.
v subpozícii s novovekou cestou

Pohľad na časť zachyteného cintorína v severnej časti ulice, v priestore cesty - plocha I/1 (A) a
zistené pozostatky po novovekej ceste v južnej časti ulice - plocha II/1-2 (B).

Pohľad na časť tehlovej stavby
vybiehajúcej zo súčasnej uličnej čiary

Výsledky výskumu

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Záchranný archeologický výskum na parc. č. 8813/1 a 8812/1 v kat. úz. Trnava bol vyvolaný
rekonštrukciou Šrobárovej ulice a realizoval sa v štyroch etapách. Výskum priniesol dôležité
poznatky o osídlení priestoru ulice v starších obdobiach ako aj jej vývoji v historickom kontexte.
Najstaršie doložené osídlenie v podobe niekoľkých objektov poznáme z doby rímskej. Neskôr je
priestor osídlený až na prelome neskorého stredoveku a včasného novoveku (rámcovo 16. stor.).
Predpokladáme, že preskúmané objekty mali zásobnú funkciu (pôvodné obilné jamy ?) a v jednom
prípade ide pravdepodobne o zvyšky spáleného drevozemného objektu s obytnou alebo
hospodárskou funkciou. Ďalšiu etapu osídlenia predstavujú nálezové situácie zo 17.–18. stor.
V severnej časti ulice sa zachytila časť evanjelikov. Preskúmané hroby obsahovali lencintorína
ojedinelé súčasti odevu - gombíky, dvojdielne spínadlá (tzv. babka-dedko) ako aj špendlíky. Do
obdobia existencie cintorína kladieme aj pozostatky kameňom spevnených „koľají“ po novovekej
ceste. Zistené boli v celom priebehu južnej polovice Šrobárovej ulice (cesta II/1), ako aj
pravdepodobne v krátkom úseku v JV. časti (cesta III/1). Vznik cesty môžeme datovať najskôr až do
začiatku 17. stor. Zvyšné nálezové situácie radíme do záveru 18. a začiatku 19. až prvej tretiny 20.
stor. Ide o pozostatky novovekej zástavby (tehlové murivá M I/2, M II/1, M II/2, M II/3, M II/4),
pôvodného mlynského náhonu a jeho neskoršie tehlové prekrytie (M III/1), architektúr súvisiac sich
činnosťou cukrovaru (murivo M I/1, M I/3, M I/4, M IV/1) ako aj bližšie neurčené murivá (M III/2, M
IV/3 a M IV/4). Zároveň boli v tomto priestore dokumentované historické nivelety terénu, ktoré
spájame prevažne s obdobím 19. stor. (dlažby III/1, III/2, IV/2 a otázne datovanie u cesty / dlažby ?
IV/1).
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