
Práce pred južnou stenou veže

Interiér veže so vstupom Pustý hrad - letecký poh¾ad z juhu

Obytná krá¾ovská veža

Zvolenský Pustý hrad - Dolný hrad (2013)

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Poèas júla, augusta a septembra 2013 sa archeologický výskum na Pustom hrade sústredil predovšetkým na 
interiérovú èas� veže Dolného hradu a na jeho nádvorie v blízkosti hlavnej vstupnej brány. Interiér veže, ktorá bola 
v 13. stor. a zaèiatkom 14. stor. rezidenciou uhorských krá¾ov, bol kompletne preskúmaný až po kamenné bralo. 
Prevažná väèšina archeologických nálezov je datovaná do 13. stor. Najzaujímavejšími sú strieborný denár 
uhorského krá¾a Ondreja III. z rokov 1290-1301 a bronzové knižné kovanie s plastickým vyobrazením draka. 
Okrem toho sa našli aj èrepy z 12. až 14. stor., ale aj staršia keramika z neskorej doby kamennej, doby bronzovej a 
doby laténskej. V zázemí hlavnej vstupnej brány boli odkryté nasucho kladené kamenné základy a hlinená 
podlaha zrubovej stavby. Interpretujeme ju ako dielòu pristavanú k murovanému obvodovému opevneniu 
Dolného hradu. Archeologický výskum v roku 2013 spresnil aj datovanie vzniku a zániku Dolného hradu. 
Krá¾ovská veža na Dolnom hrade vznikla pravdepodobne už záverom 12. stor., resp. najneskôr zaèiatkom 13. stor. 
Okolo polovice 13. stor. vzniklo severne od nej opevnenie Dolného hradu oválneho tvaru, ktoré tzv. spojovacím 
múrom prehradilo aj sedlo južne od veže. Výskum bol v roku 2013 realizovaný aj v ïalších èastiach nádvoria a 
južne od brány na mieste tzv. spojovacieho múru. Tam bol okrem ïalšieho priebehu stredovekého opevnenia 
objavený aj súbor keramiky z doby bronzovej. Nachádzal sa neïaleko urnového hrobu objaveného v roku 2012. V 
sezóne 2013 sa zrealizoval aj odkryv a prezentácia severnej línie opevnenia Dolného hradu.
Aj v roku 2013 pokraèoval projekt Letnej školy archeológie, podporenej Medzinárodným vyšehradským fondom a 
Banskobystrickým samosprávnym krajom. Archeologického výskumu a Letnej školy archeológie sa spolu 
zúèastnilo viac ako 130 študentov stredných a vysokých škôl. Okrem zástupcov z vysokých škôl zo Zvolena a 
Banskej Bystrice to boli predovšetkým študenti archeológie zo Slovenska, Po¾ska, Èeska a Maïarska, ale aj 
študenti Gymnázia ¼. Štúra vo Zvolene, ktorí sa výskumu zúèastnili už v máji. Pomohli nám aj ôsmi èakatelia na 
zamestnanie/pracovníci evidovaný na ÚPSVAR, ktorí budú na Pustom hrade pracova� až do konca septembra v 
rámci projektu Nezamestnaní na hradoch, podporenom MK SR. Výskum a konzervovanie odkrytej architektúry na 
Pustom hrade už 22 rokov financuje predovšetkým Mesto Zvolen. Tento rok opä� pomohlo aj Ministerstvo kultúry 
SR prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom. Vïaka tomu sa už zakonzervovala východná stena veže a v 
horizonte ïalších troch rokov sa predpokladá jej kompletná stavebná stabilizácia.
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