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ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM V CENTRE MESTA ŽILINA
MÁRIO BIELICH – TERÉZIA VANGĽOVÁ – BARBARA ZAJACOVÁ

Keywords: the town centre of Žilina, development of settlement, settlement object, pottery from the 14th-15th
century
Abstract: Archaeological excavations in the town centre of Žilina. This paper analyses the archaeological
excavation in the centre of Žilina city in 2011. During the excavation there were found settlement pits from the 14th15th century connected with the town formation. Small range of the excavation in comparison with older excavations
explains the origin of the town. On the basis of the pottery it deﬁnes the main ceramic types that are characteristic in
the area of the northwestern Slovakia in that period.

Na jar v roku 2011 boli zahájené zemné a stavebné práce na polyfunkčnom objekte na Štúrovej ulici č. 6 v Žiline.
V prednej časti parcely bola asanovaná staršia jednopodlažná budova, na ktorej mieste došlo k výstavbe nového
objektu. Na základe rozhodnutia KPÚ v Žiline vykonal v apríli 2011 Archeologický ústav SAV v Nitre na dotknutej ploche archeologický výskum. Vzájomná kooperácia so stavebnou činnosťou (obmedzená mobilita, bezpečnostné a statické hľadisko; šírka nezastavanej parcely bola 6 metrov) determinovala metodiku archeologického
výskumu. Archeologické sondy boli umiestnené v priestore budúcich pätiek stavby a stredom parciel č. 237 a 238
bol vykopaný jeden rez.
V posledných rokoch sa na území mesta Žilina uskutočnilo niekoľko archeologických výskumov (Moravčík
1972, 2004; Hoššo 2008; Bednár/Poláková 2009, 2011a,b; Kos 2009), ktoré do určitej miery pomáhajú objasniť
stavebný a historický vývoj Žiliny. Predkladaný príspevok sa snaží prezentovať malý záchranný výskum v centre
Žiliny, ktorý na parcele prestavovanej v období novoveku priniesol prekvapivé výsledky.
Parcely č. 237 a 238 sa nachádzajú v historickom jadre Žiliny na území mestskej pamiatkovej rezervácie.
Situované sú v juhozápadnej časti stredovekého mesta (obr. 1) na dnešnej Štúrovej ulici. Ulica kopíruje historickú komunikačnú líniu smerujúcu z Mariánskeho námestia na juh. Okolité ulice Vurumovu (Bednár/Poláková
2009)a Makovického pri prekládke kanalizácie skúmal v rokoch 2008 a 2009
P. Bednár (Bednár/Poláková 2011b).
Dispozičné riešenie skúmaného jednopodlažného podpivničeného meštianskeho domu pozostáva z hlavného trojtraktového objektu a úzkej prechodnej
chodby z južnej strany. Súčasťou tohto
domu je aj samostatne stojaci dvorový
objekt. Celková situácia dotknutého územia je zachytená na historických mapách
a plánoch z 18. storočia, hlavne na tzv.
Ruttkayovej mape z roku 1747 (obr. 2)
a na mape z roku 1775 .
História Žiliny

Obr. 1 Historické centrum Žiliny s vyznačeným miestom výskumu.
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Praveké, protohistorické a slovanské
osídlenie v katastri Žiliny poznáme z lokalít Šefranica, Brodno, Turie (Moravčík
1991), Frambor, Strážov, Závodie, atď.
Predchodcom mesta sa zdá byť kumulácia slovanských osád datovaných do obdobia 10. – 13. storočia, ktoré sú archeologicky doložené na jej území. Zrejme

práve k tejto kumulácii sa viažu nálezy
keramického hrnca na ulici Horný Val
a železnej strelky pri kostole sv. Barbory (Moravčík 1972, 22-24). J. Moravčík
(2004, 25) predpokladá, že v pomyselnom strede týchto osád stála najstaršia
doložená stavebná pamiatka v meste
– kostol sv. Štefana Kráľa v mestskej časti Dolné Rudiny. Táto dedinská kumulácia snáď súvisí zo zmienkou o „terra
de Selinan“ (Žiliňany?), spomínanej v
roku 1208 (Marsina 1971, 115, č.149).
Neskôr v 2. polovici 13. storočia sa v
priestore dnešného historického jadra
formuje nový sídliskový útvar za účasti
nemeckých kolonistov zo Sliezska. Tejto
fáze má zodpovedať i výstavba nového
kostola – najstaršia doložená stavebná
fáza dnešného farského kostola Najsvätejšej Trojice (Moravčík 2004, 32, 37).
Významný podiel sliezskych Nemcov na
vzniku právneho mesta dokladá i fakt, že
sa mesto riadilo právom mesta Tešín. Už
do 13. storočia, resp. na prelom 13.-14.
Storočia, boli datované objekty interpretované ako suterény stredovekého domu
nájdeného priamo v strede Mariánskeho
námestia (Moravčík 1972, 16-22; 2004,
25). Prvá historická zmienka o meste Žilina sa viaže až k roku 1312. Novovzniknutý útvar sa neskôr, niekedy na prelome

Obr. 2 Mapa Žiliny z roku 1747.

Obr. 3 Žilina, Štúrova ulica. Plán výskumu (pätky stavby a zisťovací rez stredom parcely).
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13/14. storočia, mení na vrcholnostredoveké mesto (1321), pričom sa za bezprostredný impulz často považuje
zničenie mesta v r. 1270 (Marsina 1971, 36; Moravčík 2004, 26). Mesto počas 14. storočia nadobúdalo na význame, o čom svedčia stavebné aktivity (3. prestavba kostola) a udelenie niekoľkých privilégií zo strany anjouovských
panovníkov v rokoch 1321, 1381, 1384 (Moravčík 2004, 33). Z roku 1379 pochádza najstaršia dochovaná mestská pečať s erbom Žiliny (pôvodne z roku 1381 potom „Privilegium pro Slavis“, zrovnoprávňujúca slovanských
obyvateľov mesta s nemeckými. V tomto období vznikla aj „Žilinská mestská kniha“ (opis tzv. „Magdeburského
práva“). Na počiatku 15. storočia síce dobyli a vypálili mesto husiti, napriek tomu sa však vzmáhalo. Ekonomiku
určovala cechová výroba a obchod. V 16. storočí už existovala v meste akadémia a v druhej polovici 17. storočia vznikla kníhtlačiareň a jezuitské gymnázium. Rast významu Žiliny ako regionálneho centra pokračoval i v
novoveku a podtrhlo ho budovanie železničných tratí na konci 19. storočia, vďaka ktorému sa stalo dôležitým
dopravným uzlom.

Výsledky archeologického výskumu na Štúrovej ulici v roku 2011

Archeologický výskum sa realizoval v exteriéri a interiéri novovekého domu na Štúrovej ulici. Zameraný
bol na zisťovanie terénnej stratigraﬁe, historických niveliet terénu, overenie zástavby známej z historických máp
a plánov.
Výskum bol realizovaný v dvoch etapách. V prvej etape od 14. do 19. 4. 2011 sme urobili zisťovací rez 1
(100x100x2700 cm) stredom skúmanej plochy a 10 sond v mieste budúcich pätiek (100x100x120 cm), ktoré boli
situované tesne pozdĺž susedných budov (obr. 3). Približne v polovici rezu, ktorý viedol stredom plochy, sme zachytili sídliskový objekt zo 14.-15. storočia. Keďže sa nenachádzal v bočných pätkách a jeho preskúmaním nebola
ohrozená statika vedľajších budov, komisia KPÚ v Žiline rozhodla o doskúmaní tohto objektu.
Na základe pozitívneho nálezu z prvej etapy sme od 26. do 29.4.2011 uskutočnili druhú etapu, a to výskum
stredovekého objektu v strede skúmanej plochy (obr. 4, 5). V mieste zachytenia stredovekého objektu sme vytýčili sondu 450x300 cm, v ktorej sme zachytili 3 sídliskové objekty z obdobia neskorého stredoveku. Sonda sa už
nedala ďalej rozširovať z dôvodu narušenia statiky okolitých budov.
Objekt 1 sme objavili v proﬁle rezu a prekrývala ho vrstva
recentných navážok. Preto sme
priestor nad porušeným objektom
znížili zemným strojom o 50 cm.
Následne sme pristúpili k postupnému ručnému znižovaniu sondy (obr. 5). Po zachytení obrysu
objektu sme zistili jeho relatívnu
veľkosť, avšak rozširovanie sondy
nebolo možné z dôvodu statickej
nestability budov v bezprostrednom okolí. Objekt 1 sme vybrali až po dno. Južne od objektu 1
bol výkop kanalizačného potrubia, ktorý porušil vrchné vrstvy
objektu. Objekt mal pravdepodobne oválny tvar a okrem keramických nálezov obsahoval väčšie
množstvo zvieracích kostí, fragObr. 4 Žilina, Štúrova ulica. Sonda 1 (objekty 1, 2, 3).
menty bližšie nešpeciﬁkovaných
železných predmetov a fragment
železného nožíka (obr. 8: 4). Zvieracie kosti nenesú stopy po opracovaní a súvisia pravdepodobne iba s potravinovou základňou. Objekt 1 datujeme na základe keramického materiálu do 14.-15. storočia.

Opis výberu keramiky:

1. Fragment z tela bližšie nešpeciﬁkovanej nádoby, zdobenej radielkom a rytými vodorovnými líniami, farba
črepu v lome je oranžová, oxidačný výpal, hrúbka črepu: 4 mm (obr. 6: 1).
2. Fragment črepu z tela bližšie nešpeciﬁkovanej hrncovitej nádoby, zdobenej obežnými líniami, rytými jednohrotým nástrojom, farba črepu v lome je hnedá, redukčný výpal, hrúbka črepu: 8 mm (obr. 6: 3).
3. Fragment z pliec hrncovitej nádoby, výzdobu tvorí v hornej časti vlnovka a dolnej časti ryté obežné línie,
farba črepu v lome je hnedosivá, redukčný výpal, hrúbka črepu 8 mm (obr. 6: 4).
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4. Fragment z hrdla hrncovitej nádoby, v hornej časti sa
nachádza obežná línia a pod ňou
vlnovka, farba črepu v lome je
hnedosivá, redukčný výpal, hrúbka črepu: 6 mm (obr. 6: 5)
5. Fragment z pliec hrncovitej nádoby, výzdobu tvoria ryté
obežné línie a vertikálne záseky
do nich, farba črepu v lome je
hnedosivá, hrúbka črepu 5 mm
(obr. 6: 6).
6. Fragment z pliec hrncovitej nádoby, výzdobu tvorí vlnovka
Obr. 5 Žilina, Štúrova ulica. Plán sondy 1.
vytvorená jednohrotým nástrojom a obežné línie na tele nádoby,
farba črepu v lome je hnedá, redukčný výpal, hrúbka črepu: 6 mm (obr. 6: 7).
7. Fragment z pliec hrncovitej nádoby, výzdobu tvoria v hornej časti šikmé záseky a v spodnej časti obežné
línie, farba črepu v lome je hnedosivá, redukčný výpal, hrúbka črepu 4 mm (obr. 6: 8).
8. Fragment horného okraja hrncovitej nádoby, výzdobu tvoria obežné línie vytvorené jednohrotým nástrojom na pleciach nádoby nad nimi sa nachádza jednoduchá vlnovka, tiež urobená jednohrotým nástrojom, farba
črepu v lome je hnedosivá, priemer ústia je 160 mm, hrúbka črepu 5 mm (obr. 6: 10).
9. Fragment horného okraja hrncovitej nádoby, výzdobu tvoria ryté obežné línie vytvorené jednohrotým
nástrojom, farba črepu v lome je hnedosivá, priemer ústia: 148 mm, hrúbka črepu 4 mm (obr. 6:11).
10. Fragment horného okraja hrncovitej nádoby, výzdobu tvoria ryté obežné línie na pleciach nádoby, farba
črepu v lome je sivá, priemer ústia: 100 mm, hrúbka črepu: 6 mm (obr. 6:12).
11. Fragment horného okraja hrncovitej nádoby, výzdobu tvoria radielkovité vodorovné línie na pleciach
nádoby, na tele nádoby sa nachádzajú ryté obežné línie vodorovného smeru, farba črepu v lome je hnedosivá,
priemer ústia: 178 mm, hrúbka črepu 8 mm (obr. 6:13).
12. Fragment horného okraja hrncovitej nádoby, farba črepu v lome hnedosivá, priemer ústia: 198 mm, redukčný výpal, hrúbka črepu: 6 mm (obr. 6:14).
13. Fragment zvoncovitej pokrievky, farba črepu v lome: sivá, priemer pokrievky: 120 mm, hrúbka črepu: 5
mm (obr. 7:2).
14. Fragment zvoncovitej pokrievky s gombíkovitou rukoväťou, farba črepu v lome: sivá, priemer pokrievky:
120 mm, hrúbka črepu: 4 mm (obr. 7: 3).
15. Fragment dna pohára, farba črepu v lome je hnedosivá, priemer dna: 48 mm, hrúbka črepu: 6 mm (obr.
7: 4).
16. Dno hrncovitej nádoby, farba črepu v lome hnedá, hrúbka črepu: 10 mm (obr. 7: 6).
17. Fragment pleteného ucha, farba hliny v lome hnedá až červená, oxidačný výpal (obr.7: 7).
18. Fragment dna pohára, na dne sa nachádza značka v tvare kríža, farba črepu v lome je hnedosivá, priemer
dna: 44 mm, hrúbka črepu: 4 mm (obr. 7: 8).
19. Okraj pohárovitej nádoby, okraj je esovito proﬁlovaný, farba črepu v lome sivohnedá, redukčný výpal,
priemer ústia: 100 mm, hrúbka črepu: 4 mm (obr.7: 9).
20. Fragment ústia bližšie nešpeciﬁkovanej nádoby, možno výlevka džbánku, farba črepu v lome je sivá,
redukčný výpal, hrúbka črepu: 3 mm (obr.7: 10).
21. Fragment okraja miskovitej nádoby, farba črepu v lome hnedá, redukčný výpal, hrúbka črepu: 4 mm
(obr.7: 11).
22. Dno hrncovitej nádoby, na dne sa nachádza značka v tvare dvojkríža, farba črepu v lome je hnedosivá,
priemer dna: 112 mm, hrúbka črepu: 10 mm (obr. 7: 12).
23. Fragment ucha džbánku, výzdobu tvoria nechtové vrypy, farba črepu v lome je hnedá, hrúbku črepu: 8
mm (obr. 7: 13).
24. Fragment z tela džbánku, farba črepu v lome: hnedá, hrúbka črepu: 4 mm (obr.7:14).
Ostatné predmety:
25. Fragment železného noža, silne skorodovaný, dĺžka zachovanej časti nožíka : 150mm, výška čepele 18
mm (obr. 8: 4)
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Obr. 6 Žilina, Štúrova ulica. Výber keramiky zo 14.- 15. storočia. Obj. 1: 1, 3-8, 10-14; obj. 2: 2, 9, 15.
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Obr. 7 Žilina, Štúrova ulica. Výber keramiky zo 14.- 15. storočia. Obj. 1: 2-4, 6-14; obj. 2: 1, 5.
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Objekt 2 sa nachádzal severozápadne od objektu 1, nebol porušený iným zásahom (obr. 5). Objekt 2 sme
vybrali plasticky až po oblé dno, avšak jeho západná polovica zostala nepreskúmaná kvôli nebezpečenstvu porušenia statiky susedných budov. V zásype objektu bolo veľké množstvo keramického materiálu, na základe ktorého ho datujeme do 14.-15. storočia. V zásype sa našli aj fragmenty troch bližšie neidentiﬁkovaných bronzových predmetov, zlomok skla a zvieracie kosti. Zvieracie kosti môžeme rozdeliť na kosti s potravinovou funkciou
a kosti opracované (parohovina).
Opis výberu keramiky:
1. Fragment horného okraja hrncovitej nádoby, výzdobu tvoria vlnovky na hornom okraji ústia nádoby,
farba črepu v lome je hnedá, priemer ústia je 108 mm, hrúbka črepu: 4 mm (obr. 6: 2).
2. Fragment horného okraja hrncovitej nádoby, farba črepu v lome je hnedá, priemer ústia: 160 mm, hrúbka
črepu: 4 mm (obr. 6: 9).
3. Fragment horného okraja hrncovitej nádoby, výzdobu tvoria vlnovky na pleciach nádoby vytvorené jednohrotým nástrojom, farba črepu v lome je hnedosivá, priemer ústia je 220 mm, hrúbka črepu 8 mm (obr. 6:
15).
4. Fragment zvoncovitej pokrievky s gombíkovitou rukoväťou, farba črepu v lome: sivá, priemer pokrievky:
100 mm, hrúbka črepu: 4 mm (obr. 7:1).
5. Fragment dna pohára, na pleciach pohára ryté línie, farba črepu v lome je hnedosivá, priemer dna: 40 mm,
hrúbka črepu: 3 mm (obr. 7: 5).
Objekt 3 sa nám podarilo objaviť v západnom proﬁle sondy, nachádzal sa západne od objektu 1 a južne od
objektu 2 (obr. 5). Preskúmali sme z neho len časť, nakoľko väčšia časť sa nachádzala opäť mimo sondy a jeho
výkopom by mohla byť narušená statika budov. Objekt 3 datujeme na základe keramického materiálu do 14.-15.
storočia, z výplne pochádzalo menšie množstvo črepov.

Vyhodnotenie

Všetky tri objekty súvisia s utváraním mesta. Ide o sídliskové objekty hospodárskej funkcie. Ani jeden objekt
sa nepodarilo doskúmať, preto ich interpretácia v rámci mestskej aglomerácie je otázna. Mohlo by ísť o odpadové
jamy za obytnou stavbou. Domnievame sa, že takáto stavba sa mohla nachádzať v priestore neskoršej zástavby pri
uličnej čiare, avšak bola neskôr zničená výstavbou pivnice v prednej časti stavby. Historická niveleta, pri ktorej
sme zachytili neporušené situácie objektov z konca 14. až 15. storočia, sa nachádza v hĺbke 346,01 až 346,149 m
n.m. Nepodarilo sa nám zachytiť mohutne spálené vrstvy, ktoré boli objavené na ulici Dolný Val a Vurumovej
ulici (Bednár/ Poláková 2007, 28). Môže to súvisieť so stavebnými prácami na predmetnej parcele v druhej polovici 20. storočia, kedy boli dobudované zadné stavby, pri ktorých mohol byť terén v zadnej časti znížený až pod
vrstvu požiarovej deštrukcie z roku 1886.

Keramika zo 14.-15. storočia

Najpočetnejšie nálezy v objektoch predstavuje keramika. V súbore sa najčastejšie vyskytujú hrncovité nádoby s rozličnou proﬁláciou okrajov a výzdobou. Väčšina hrncov sa vyznačuje rôzne hranenými, vysoko vytiahnutými rímsovitými okrajmi (obr. 6: 10). Pomerne časté sú aj vysoko vytiahnuté, zložito proﬁlované okraje (obr. 6:
11). Menej sa vyskytujú okraje s okružím a ich vysoko vytiahnuté varianty (obr. 6: 9), alebo okraje so zosilnenou
hranou (obr. 6: 15). Tieto okraje s vysoko vytiahnutým okružím boli objavené aj na Makovického ulici č. 5 v Žiline, pričom súbor bol datovaný do 14.-15. storočia (Bednár/Poláková/Čurný 2008, 44). V súbore sa nachádzajú
zlomky viacerých pohárov, väčšinou dná alebo ich spodné časti (obr. 7: 4, 5, 8). Súbor obsahoval početné zlomky
pokrievok. Vo všetkých prípadoch šlo o zvoncovité pokrievky s gombíkovitou rukoväťou (obr. 7: 1, 2, 3). Priemer
pokrievok sa pohyboval v rozmedzí od 13 do 16 cm. Výskyt džbánov je otázny. Mohli by o ňom svedčiť nálezy
pásikových úch, zväčša s jedným žliabkom (obr. 7: 13, 14). Uchá sú zdobené zásekmi a okrúhlymi vrypmi.
Výzdoba nádob je rytá, sústreďuje sa predovšetkým na plecia a telách nádob. U viacerých exemplárov bola
zachytená aj na vonkajšej hrane okraja (vodorovné ryhy a jednoduchá vlnovka). Výzdobu tela nádob tvoria najčastejšie vodorovné ryhy a žliabky. Ďalej sa vyskytujú vrypy alebo záseky a vlnovka vytvorená nástrojom s jedným hrotom. V niekoľkých prípadoch bola zistená kombinácia vodorovných žliabkov a vlnovky alebo vodorovných žliabkov s vrypmi prípadne zásekmi.
Niektoré dná mali značku, zvyčajne motív kríža, zistené boli aj zlomky dna s kruhovou značkou. Na jednom
dne bola nájdená značka s motívom dvojitého alebo dvojramenného kríža (obr. 7: 12).
Na základe keramiky je možné objekty približne datovať. V súbore sa vyskytujú predovšetkým hrncovité nádoby. Prevažne majú vysoko vytiahnutý, rôzne rímsovito proﬁlovaný okraj. V menšej miere majú nádoby vysoko
vytiahnuté, zložito proﬁlované okraje a okraje s okružím. Tieto typy okrajov sú J. Hoššom zaradené do druhej až
začiatku tretej etapy vývoja keramiky a datované sú do druhej polovice 14. až začiatku 15. storočia (Hoššo 1988,
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Obr. 8 Žilina, Štúrova ulica. Výber drobných predmetov a kachlíc.
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116n.; obr. 3, 4). Podobný materiál, datovaný do 14.-15. storočia, sa našiel napríklad v Kežmarku na ul. Alexandra
Dubčeka (Kučerová 2008, 98n.; obr. 56). Okraje s okružím a ich vysoko vytiahnuté varianty nájdené v objektoch
zaniknutej dediny v Blatnici-Sebeslavciach sú rámcovo datované do 14. až 15. storočia (Vangľová 2010, 112; tab.
II - IV). Analogické zvoncovité pokrievky pochádzajú zo zásobnicovej jamy v Rybníku, sú datované do 1. polovice 15. storočia (Bátora 2002, 29, obr. 4: 1-3).

Kachlice

Z výskumu pochádzajú dva fragmenty kachlíc. Starší fragment bol objavený v zásypových vrstvách (19.20. storočie) nad objektom 1 v terciálnej polohe. Fragment kachlice súvisí s ranorenesančnou kachľovou pecou
zloženou z komorových neglazovaných kachlíc. Reliéf je ťažko identiﬁkovateľný, môžeme sa len domnievať, že
kompozícia sa nachádza pod baldachýnovým oblúkom, ktorý sa objavuje na konci 15. storočia.
Fragment základnej stredovej komorovej kachlice, čelná vyhrievacia stena má štvorcový tvar. Ikonograﬁcký
motív nemožno identiﬁkovať – zachytená je iba časť oblúku. Kachlica je redukčne vypálená a nie je glazovaná.
Farba hliny v lome je sivohnedá. Kachlica je datovaná do druhej polovice 15. až prvej polovice 16. storočia (tab.
8: 1).
Mladší fragment pochádza z 18.-19. storočia, bol objavený v novovekej vrstve v pätke 3 na ľavej strane. Ide
o rímsovú kachlicu so zelenožltou glazúrou. Kachlica bola zvnútra zadymená, teda bola súčasťou fungujúcej
kachľovej pece, ktorá sa mohla nachádzať v budove v prednej časti skúmanej parcely. Vykurovanie mestských
domov v priebehu 18.-19. storočia bolo v Uhorsku bežnou záležitosťou v rozvinutých novovekých mestách.

Kovové predmety

Kovové predmety, ktoré boli získané z výskumu môžeme rozdeliť na železné a bronzové predmety. Väčšina
bronzových predmetov pochádza z novovekých vrstiev, ktoré sa nachádzajú v ryhe 1. Žiadny fragment sa nepodarilo zrekonštruovať ani identiﬁkovať jeho funkciu. Železné predmety získané z neskorostredovekých objektov
(objekt 1 a 2) tvorili zväčša klince, železná troska a bližšie nešpeciﬁkované kovové predmety. Výnimku tvorí železný nožík objavený vo výplni objektu 1 (obr. 8 : 4).

Zvieracie kosti

V zásype neskorostredovekých objektov boli nájdené aj zlomky zvierací kostí pochádzajúce z kuchyne neskorostredovekého domu, ktoré súviseli s potravinovým odpadom (Bos taurus, ovis, carpa). V zásype objektu 2
sme našli aj zlomky parohoviny so stopami po opracovaní. Rezné plochy sú ľahko identiﬁkovateľné (obr.8: 2, 3);
súvisí to s výrobou drobných predmetov.
Vývoj dotknutej skúmanej plochy je z hľadiska využívania priestoru, jeho funkcií, umiestnenia archeologických objektov a architektonicko-historického vývoja zástavby nasledujúci:
1. fáza: stredovek (2. polovica 14. – 1. polovica 16. storočia)
Dotknutá parcela tvorila pravdepodobne hospodárske zázemie obytnej stavby, ktorá sa nachádzala v ulici
vedúcej k hornej bráne. Táto stavba bola pravdepodobne zničená výstavbou pivnice v druhej polovici 19. storočia.
2. fáza: novovek (2. polovica 16. storočia – polovica 19. storočia)
Na parcele sa nachádzal trojtraktový dom doložený len v plánoch z 18. storočia.
3. fáza: 2. polovica 19. storočia až začiatok 20. storočia. Na predmetnej parcele sa nachádza dvojtraktový
dom s pivnicou v prednej časti a hospodárskou stavbou v priestore záhrady.

Novoveké nálezy:

Novoveké nálezy reprezentujú hlavne zlomky nádob kuchynského riadu: rôzne hrnce, džbánky, šálky, taniere a trojnožky. Ide zväčša o nálezy z 19. storočia. Pochádzajú z vrstiev vyrovnávania danej parcely. Samostatnú
skupinu tvoria drobné predmety a zvieracie kosti, ktoré sú ťažko datovateľné a súvisia s odpadom, ktorý produkoval novoveký dom. V zásype asanovanej pivnice sa našiel dvojgrajciar z roku 1813 (obr. 8: 5). Zaujímavý nález
pochádza z výkopu pätky 5, kde sa v zásypovej vrstve z novoveku (17.-18. storočie) objavil malý žltou glazúrou
poliaty hlinený praslen (obr.8: 6). V zásype asanovanej stavby sme našli kolkované tehly s dvojkrížom. Ide o štylizovaný erb mesta Žilina. Reliéfny motív vystupuje ako pozitív. Tento typ tehiel bol produkovaný v 19. storočí
Mestskou tehelňou (rozmery tehly: 29x14,5x5,5 cm; obr. 8: 7) a používaný bol ešte aj začiatkom 20. storočia.
Tento najmladší horizont reprezentuje aj veľké množstvo zlomkov sklenených ﬂiaš. Medzi kovovými predmetmi
dominujú železné súčasti stavebných predmetov (kovania brán, klince, železné kliny na spájanie trámov).
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Záver
Osídlenie Žiliny a okolia sa na základe archeologických výskumov a prieskumov v posledných desiatich rokoch výrazným spôsobom doplnilo. Archeologický výskum v meste Žilina v roku 2011 priniesol poznatky o tom,
že predmetná plocha bola osídlená už vo vrcholnom stredoveku v 14.-15. storočí. Korešponduje to so sídliskovým
objektom, ktorý zachytil Dr. Moravčík pri Immakuláte na Mariánskom námestí v Žiline a s nálezmi keramiky,
nájdenými P. Bednárom na Makovického ulici (Bednár/Poláková 2011, 42). Ide o najstaršie objekty, ktoré možno
spojiť s rozvojom a formujúcim sa mestom vo vrcholnom stedoveku. Žilina mala v 14. storočí asi 700 obyvateľov a spolu so služobníctvom a pomocným personálom v meštianskych domoch 800-900 obyvateľov. Mestské
opevnenie sa začalo budovať až v 15. storočí na príkaz kráľa Žigmunda (1405). Preskúmané sídliskové objekty
plnili vo svojej poslednej etape funkciu odpadových jám. Ich výplň tvorila keramika, zvieracie kosti a drobné
kovové predmety, ktoré boli súčasťou odpadu. Zachytili sme i zástavbu z 19. storočia, ktorá už rešpektovala súčasnú ulicu. Dom z 19. storočia bol podpivničený, pivnica je dodnes funkčná a bude zakomponovaná do stavby
polyfunkčného objektu. Už na zobrazeniach z 18. storočia bol predmetný priestor zastavaný. Priamy vzťah medzi
stavbou z 18. a stavbou z 19. storočia sa nám nepodarilo zistiť. Pravdepodobne k výrazným prestavbám interiéru
dochádzalo aj v 20. storočí, kedy už bola viac ako polovica tejto stavby bola podpivničená. Podpivničením domu
boli pravdepodobne zničené zvyšky obytnej stavby zo 14.-15. storočia, ktorá sa nachádzala vo východnej časti
skúmanej parcely. Výskum aj napriek svojmu obmedzenému rozsahu priniesol mnohé poznatky, ktoré prispejú
k lepšiemu poznaniu stavebného a historického vývoja centra mesta Žilina, zároveň osvetlil vývoj keramiky na
konci stredoveku na severnom Slovensku.
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ARCHÄOLOGISCHE AUSGRABUNGEN IM STADTZENTRUM VON ŽILINA
MÁRIO BIELICH – TERÉZIA VANGĽOVÁ – BARBARA ZAJACOVÁ

Bei archäologischen Ausgrabungen auf der Stadtparzelle Nr. 237, 238 im Stadtzentrum von Žilina (Abb.
1) erfasste man eine intensive neuzeitliche Besiedlung aus dem 17. – 20. Jahrhundert. Im Schnitt 1, der durch
die Mitte der Fläche verlief, kam ein Siedlungsbefund aus der zweiten Hälfte des 14. und aus dem 15. Jahrhundert zutage (Abb. 3). An der Stelle, wo das Objekt gestört wurde, hat man den Grabungsschnitt 1 angelegt, der
anschließend noch weitere 3 Objekte (Abb. 4, 5) aus dieser Zeit erfasste. Die Ausgrabung konnte jedoch wegen
der statischen Nähe eines vierstöckigen Gebäudes auf der benachbarten Parzelle nicht fortgesetzt werden. Die
untersuchten Objekte enthielten meistens Keramikfunde. Darunter dominieren Töpfe, Deckel und Schüsseln.
Feststellen konnte man jedoch schon auch Becher und Krüge, deren Vorkommen nur durch Henkelfunde belegt
wird (Abb. 6, 7). In der Nähe der Straßenlinie dokumentierte man einen neuzeitlichen Keller aus dem 19. Jahrhundert, der mit dem Aufbau eines gleichaltrigen Gebäudes zusammenhing. In der Verfüllung entdeckte man
Stempelziegel und eine Menge an neuzeitlichem Material (Abb. 8).

mariobielich@seznam.cz
nraubzaj@savba.sk
nrautvan@savba.sk

215

