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Hrob 2 -bohatý hrob 
ženy v boènej kaplnke, 17.stor.

Divín - Kostol všetkých svätých - boèná kaplnka - pamiatková obnova 
z 80-tych rokov 20. stor. (foto: Obecný úrad Divín)

Celkový plán výskumu

Výsledky výskumu

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

V roku 2013 bol na podnet zástupcov obce Divín  realizovaný zis�ovací výskum v areáli R.-k. Kostola všetkých 
svätých. Kostol sa nachádza v centre obce a vznikol v priebehu 14. stor. Výskum sa uskutoènil v troch sondách na ploche 
13,3m². Jedna sonda bola umiestnená v interiéri zaniknutej boènej prístavby a dve sondy v priestore cintorína. 
Zaniknutá boèná prístavba sa nachádzala na južnej strane presbytéria. Po roku 1905 bola asanovaná. V 80-tych rokoch 
20. stor. boli jej základy odkryté archeologickým výskumom a dostavané nad úroveò terénu. Našou úlohou bolo overi� 
funkciu tejto prístavby a datova� cintorín. Spolu sme preskúmali 18 hrobov s kostrovými pozostatkami 19 jedincov. V 
jednom prípade sa zistil dvojhrob (hrob 1). Náznaky hrobových jám sa doložili pri 8 hroboch. V 4 hroboch sa zachovali 
zvyšky drevenej rakvy. Håbka hrobov sa pohybovala v rozpätí 110 - 165 cm. Zaniknutá prístavba s rozmermi 370x610 
cm mala z vonkajšej strany poloblúkový uzáver. Jej interiér mal obdåžnikový pôdorys s rozmermi 250x470 cm. 
Vnútorná èas� stavby sa skúmala celoplošne. Do hå. 100 cm sa nachádzal zásyp z 80-tych rokov 20. stor. Zásyp konèil na 
úrovni podložia, kde sa zistili hroby a výkop z 80-tych rokov 20. stor. Archeologickým výskumom sa podarilo urèi� 
rozsah staršieho výskumu v boènej prístavbe. Potvrdilo sa, že je mladšia ako presbytérium a slúžila pravdepodobne ako 
boèná kaplnka, prístupná cez sekundárne vybudovaný vstup na južnej strane presbytéria. Predpokladáme, že v jej 
interiéri bol umiestnený hrob 2. Ide o hrob ženy s pomerne bohatou osobnou výbavou. Okolo jej hornej èasti tela sa 
zachovali zvyšky rakvy. V hrobe sa nachádzali ve¾ké železné klince z truhly a malé ozdobné klinèeky. Na kostre sa 
zachovali zvyšky textilu, kovových èipiek, textilný medailón, kovové spínadlá živôtika v tvare štylizovaného morského 
koníka a tenké ihlice z farebného kovu. V mieste uloženia ¾avej ruky sa našiel zlatý prsteò zdobený troma 
malinovoèervenými kameòmi uloženými ved¾a seba na trojdielnej korune v tvare zrezaných ihlanov. Boky koruny 
majú polgu¾ovité plastické výènelky a sú vyplnené bielym emailom s èiernou ma¾ovanou výzdobou v tvare 
štylizovanej palmety. Na ramenách obruèi sa po stranách koruny nachádzajú zvyšky bieleho emailu a rytiny s 
rastlinným motívom. Charakteristika osobnej výbavy umožòuje datova� hrob 2 rámcovo do 17. stor. Umiestnenie 
hrobu 2 v interiéri prístavby prispieva k datovaniu vzniku boènej kaplnky najneskôr do 17. stor. 
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