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Južný palác - pivnica 3b (14. storoèie), 
sonda 3b1 a základ staršej stavby
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Eva Fottová

Archeologický výskum v roku 2012 na hrade Divín prebiehal v rámci projektu “Hrad Divín - kroky k záchrane-
I. etapa” s finanènou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci programu “Obnovme si svoj”. Úlohou 
archeologického výskumu bolo zisti� èo sa tu po predchádzajúcom výskume spred 33 rokov (výskum G. 
Krúdy 1974-1979) zachovalo; odstráni� sutiny za�ažujúce nestabilné murivá; zis�ovacími sondami 
zdokumentova� håbku založenia vybraných architektúr, pri ktorých sa plánuje rekonštrukcia. Výskum sa robil 
v areáli Horného hradu (gotický hrad s mladšími prestavbami). V južnom paláci sa preskúmali tri priestory a 
jedna sonda bola umiestnená na nádvorí pri cisterne.
V priestore 3b sa nachádzal suterén odkrytý v roku 1976. Po zaèistení hlinitej podlahy sa nám pod òou 
podarilo objavi� základy staršieho paláca. V zis�ovacej sonde 3b1 (pri gotickej hradbe) sa nachádzal do skaly 
vytesaný ž¾ab, ktorý zachádzal pod hradbu a jeden zahåbený objekt s materiálom z prelomu 13./14. 
storoèia.Vo ved¾ajšom  priestore 3c bol zasypaný suterén. V tomto roku sme tu odkryli ¾ pivnice so zvyškami 
tehlových klenieb a vstup do susednej pivnice (priestoru 3d) na západnej strane. Podlaha bola hlinitá a tesne 
pod òou sa nachádzal kamenný základ so staršej zaniknutej stavby. 
V priestore 3d sme odkryli celú miestnos� na prízemí paláca. Dostali sme sa tu na úroveò maltovej podlahy, v 
ktorej boli výrazné odtlaèky po dlažbe. Táto podlaha vznikla po zasypaní starších pivníc. Na nádvorí sme v 
sonde 1b zachytili starší múr, ktorý môže by� súèas�ou predpokladaného najstaršieho paláca hradu. 
Výskum v roku 2012 nám doložil existenciu staršej architektúry na mieste južného paláca datovaného do 2. 
pol.14 až pol. 15. storoèia. Na nádvorí sa zároveò odkrylo murivo, ktoré smeruje k najstaršiemu 
predpokladanému palácu gotického hradu. 
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