
neho postavený Kostol sv. Michala Archanjela 
slúžiaci zo začiatku ako kostnica, jeho názna
kovú rekonštrukciu vidno na dlažbe chodníka. 

Datovanie výstavby trnavského karnera je 
vzhľadom na chýbajúce archeologické nálezy 
a historické pramene pomerne zložité. Zanikol 
najneskôr okolo roku 1360. Na jeho mieste bolo 
postavené presbytérium Kostola sv. Mikuláša. 
Jeden z pilierov čiastočne prekrýva zachované 
základy karnera. Stavebný materiál z rozo
bratej nad zemnej časti karnera bol sekundárne 
použitý pri budovaní základov Kostola sv. Mi
ku láša. V okolí kostola sa intenzívne pochováva
lo počas niekoľkých storočí. Dôkazom toho sú 
hroby pochádzajúce zo stredoveku a novoveku. 

Objekty tohto druhu nevznikali samostatne, 
boli súčasťou farských kostolov, s ktorými tvori
li typickú dvojicu. O trnavskom farskom kostole 

sa dozvedáme už z prvej písom
nej zmienky o Trnave z roku 
1211. Jeho základy a presný 
pôdorys sa dodnes nepodarilo 
zistiť, aj keď je pravdepodobné, 

že sa nachádzal v priestore lode súčasnej Baziliky 
sv. Mikuláša. Počas archeologického výskumu 
v roku 2008 sa na juhovýchodnom nároží lode 
odkryla časť staršieho, mohutného základového 
muriva vybudovaného prevažne z lomového ka
meňa. Nemožno vylúčiť, že ide o zvyšky základov 
pôvodného farského kostola. Túto hypotézu môže 
potvrdiť iba ďalší výskum v interiéri baziliky.

Karner je doteraz najstaršou zachovanou 
sakrálnou stavbou na území Trnavy vybudova
nou v románskom období. 
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pohrebov, respektíve významných sviatkov, napríklad 
na sviatok Všetkých svätých. Výstavba karnerov sa 
na území Slovenska spája s príchodom nemeckých 

prisťahovalcov na 
konci 12., prí
padne na začiatku 
13. storočia. 
Dvojpodlažné 
karnery s apsidou 

v nadzemnej časti sú na území Slovenska ojedinelé. 
Nachádzajú sa skôr na území dnešného Rakúska či 
južného Nemecka. Najbližšou paralelou je karner 
sv. Jakuba v Bratislave datovaný okolo roku 1200 
a karner sv. Michala v Banskej Štiavnici pochádzajúci 
z 1. tretiny 13. storočia. 

Karnerové kaplnky bývajú zvyčajne zasvätené 
sv. Michalovi Archanjelovi, svätcovi pomáha
júcemu dušiam na 
ceste na posledný súd. 
O patrocíniu trnavského 
karnera nie sú žiadne 
informácie. Pravdepo
dobne bol za svätený 
Michalovi Archan jelovi, 
ktorého kult do našej 
oblasti prinieslo nemecké 
etnikum. Po zániku 
karnera bol východne od 

Výstavba najstarších sakrálnych stavieb 
na území mesta Trnava sa spája s príchodom 
žobravých reholí, klarisiek, františkánov či 
dominikánov. Ich pôvodné kostoly a kláštory 
nie sú dodnes kompletne preskúmané, keďže 
väčšina z nich bola v neskoršom období buď 
odstránená alebo prestavaná do foriem aké 
poznáme v súčasnosti. 

Katedra klasickej archeológie Trnavskej 
univerzity uskutočnila v exteriéri Baziliky sv. 
Mikuláša v rokoch 2008 – 2010 archeologický 
výskum. Počas neho sa na juhovýchodnej strane 
presbytéria odkryli zvyšky mohutného muriva 
kruhového pôdorysu s vonkajším priemerom až 
8,2 m. Základy murovaného objektu postavené 
z lomového kameňa 
a tehál spojených 
maltou sú široké 
od 0,7 do 1,2 metra 
a siahajú až do hĺbky 
5,6 metra. V strede 
stavby sa našli zvyšky 
kruhového piliera, 
ktorý podopieral jej 
klenbu. Na východ
nej strane boli 

preskúmané základy apsidy v jej nadzemnej časti. 
Výplň podzemia tvorila 3,2 m hrubá vrstva po
zostatkov ľudských kostier, prevažne lebiek a dlhých 

kostí. Pôvodne mohla 
byť aj o 2 m hrubšia, 
keďže počas niekoľkých 
storočí dochádzalo k ich 
postupnému rozkladaniu 
a usádzaniu.

 Kamene na jeho stavbu 
boli dovezené z priľahlých 
Malých Karpát. Použité 
tehly, plevovky, pochádzajú 
zo staršej rozobratej stavby 
nachádzajúcej sa v jej blíz
kosti. Väčšina z nich nie je 

kompletná a nesie stopy sekundárneho opracovania. 
Vnútorná strana muriva je lícovaná, na niektorých 
miestach sa zachovala aj unikátna pôvodná povr
chová úprava, tzv. škárovanie. Okrem toho možno 
na vnútornej strane 
lokalizovať aj otvory 
pravidelne rozmiestnené 
v troch radoch, ktoré 
slúžili na upevnenie 
stavebného lešenia. 

Objavený nález je 
románskou kostnicou 
s apsidou, v odbornej 
literatúre sa uvádza 
ako karner alebo osu
árium. Karnery slúžili 
na uloženie ľudských 
kostí zo starších hrobov, 
ktoré sa pri ďalšom pochovávaní narušili. Kosti sa 
ukladali do podzemia karnera. V jeho nadzemí sa 
nachádzala kaplnka s oltárom umiestneným v apside, 
ktorá slúžila na vykonávanie zádušných omší počas 
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