Výskum gotickej priekopy Nitrianskeho hradu.
(Peter Bednár - Matej Ruttkay - Mário Bielich)
Od mája 2010 prebieha výskum vnútornej priekopy a juhovýchodného bastiónu Nitrianskeho hradu.
Výskum potvrdil intenzívne stavebné aktivity vo východnej časti vnútornej priekopy. Pôvodná
priekopa, vyhĺbená v druhej polovici 15. storočia, bola výrazne hlbšia (cca 5 metrov). V priebehu 16.
stor. bola jej spodná časť zasypaná. Priekopa pravdepodobne stratila svoju fortifikačnú funkciu a na
vnútornej strane bola zastavaná. K asanácii tejto zástavby došlo v druhej pol. 17. stor. počas
pálffyovskej prestavby opevnenia. V priebehu 19. storočia bol k hradbe pristavaný novoveký dom s
tehlovou podlahou. Na začiatku 20. storočia je v tomto priestore vybudovaný odvodňovací systém s
nádržou na zachytávanie dažďovej vody. V 50 rokoch 20. storočia sú tu novovybudované budovy
Archeologického ústavu (chemické laboratória).Na korune juhovýchodného bastiónu sa nám podarilo
zachytiť jeho dve stavebné fázy. Identifikovali sme tehlovo-kamenné murivo renesančného bastiónu,
ktorý sa na rozdiel od juhozápadného bastiónu zachoval pravdepodobne v plnej výške a bol
zakomponovaný do nového barokového opevnenia.
Georadarovým prieskumom (Dr. J. Tirpák) na korune barokového bastiónového opevnenia sa v
priestore
medzi
juhovýchodným
bastiónom a bránou sa
zachytil aj priebeh muriva
renesančnej kurtiny. Túto
hradbu
sme
archeologickým
výskumom aj doložili. Na
ploche stredného bastiónu
sa
identifikovala
polkruhová
anomália,
ktorá s veľkou mierou
pravdepodobnosti súvisí s
existenciou
rondelu,
zachyteného na pôdoryse
hradu z roku 1664.
Fotogrametrický pohľad na výskum v gotickej priekope Nitrianskeho
hradu s intenzívnou stavebnou činnosťou od 18.-20. storočia

Nálezy z výskumu tvorí
zväčša keramika
a zvieracie kosti. Našli
sa však aj mince

a drobné predmety (výrobky zo železe, striebra,
kostí)zo stredoveku, nachádzali sa však
v sekundárnych polohách. Zaujímavú skupinu
reprezentuje stavebná keramika nálezy kachlíc
a tehiel. Na kachliciach sme identifikovali hlavne
tapetovitú výzdobu.

Dve stavebné etapy výstavby
juhovýchodného delového bastiónu
Nitrianskeho hradu.

Neskorenesančná kachlica
z 2 polovice 16. storočia
a zlomok kosteného hrebeňa

