
Trenèín - Sládkovièova ul. (V podchod Dolnej brány)
a) poh¾ad na S profil, b) S profil - 

kultúrna vrstva 16./17. stor., kamenná dlažba 

Trenèín - Palackého ul. - S profil (pred domom 91)
 - na dne kultúrna vrstva a 

nad òou kamenná cesta (novovek)

Trenèín - Štúrovo nám. - poh¾ad na južnú ryhu
 a zalomenie k západnej ryhe (po obvode námestia)

Trenèín - Štúrovo nám. - J ryha (S profil)-
kultúrna vrstva 17.-18. Stor., kamenná cesta (?)

18.-19. stor

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

V rokoch 2016 - 2017 sa uskutoènil záchranný archeologický výskum v súvislosti s rekonštrukciou 
plynovodov v centre mesta Trenèín. Išlo o Štúrovo nám., ulice: Sládkovièova, Hviezdoslavova, 
Vajanského, Palackého, Matúšova a Hradná. Výkopy prechádzali južným a severozápadným 
predmestím, areálom opevnené mesta a v predbrání hradu. Pozitívne výsledky výskumu sa 
zaznamenali v priestore  južného predmestia, ktoré sa postupne formovalo od 15. storoèia. Na 
Štefánikovej ulici  sa odkryli èasti muriva barbakanu Dolnej brány z pol. 16. storoèia. V jej 
východnom podchode sa zistila okrúhliakova dlažba a pod òou kultúrna vrstva zo 16./17. storoèia. V 
priestore Štúrovho  nám. a Vajanského ulici sa od 13./14. storoèia do 16. storoèia nachádzal 
kláštorný komplex (johaniti, neskôr františkáni, kostol sv. Ducha).  V 17.-18. storoèí  tu existoval 
predmestský cintorín. Zároveò sa tu v priebehu 16. - 17. storoèia postupne formuje zástavba 
predmestia. Takmer po celom obvode Štúrovho nám. sa výskumom zachytila kultúrna vrstva zo 17.-
18. storoèia, v ktorej sa vyskytovali drobné úlomky kostí a novovekej keramiky. Nad touto 
vrstvou sa  v severozápadnej a severnej èasti námestia objavila kamenná cesta, resp. spevnená 
plocha, datovaná do 18.-19. storoèia.  Palackého ulica predstavovala severozápadné predmestie. 
Nachádzala sa tu komunikácia z jednej strany mestským opevnením a z druhej strany 
zástavbou datovanou od 16. storoèia. Výskum potvrdil existenciu staršej kamennej cesty, ktorá viac-
menej kopíruje líniu súèasnej ulice. V podhradí mesta boli výsledky výskumu negatívne (Matúšova 
ul.). Pod súèasnou spevnenou plochou vystupuje ílovité podložie. Pôvodný historický terén tu 
chýba. Na Hradnej ulici sa vyhåbili štyri prepojovacie šachty. V jednej z nich,  umiestnenej medzi 
baštami dolného predránia,  sa odkryl základ západnej bašty. Z celej záchrannej aktivity pochádza 
len nieko¾ko keramických zlomkov, ktoré sa našli  na Štúrovom nám. a Sládkovièovej ulici. Ostatné 
úseky boli na archeologický materiál negatívne. 
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