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Pustý hrad, Horný hrad - letecká fotografia južnej časti s bránou a vežou komitátneho hradu

V roku 2021 pokračovala na Pustom hrade vo Zvolene 30. sezóna archeologického
výskumu a obnovy s podporou Mesta Zvolen, grantov Obnovme si svoj dom MK SR a
pre podporu regionálneho rozvoja MIRRI a RA BBSK. Počas leta sa uskutočnil ďalší
ročník Medzinárodnej školy archeológie, ktorý organizovala KA UKF a AÚ SAV v Nitre s
podporou BBSK. Výskum na Hornom Pustom hrade sa počas júla – novembra
realizoval v štyroch archeologických sondách. V sonde 1/2021 pri ťažobnej jame na
Hornom hrade bola objavená vrstva zásypu z ťažobnej jamy. V jej zásype boli ojedinele
nájdené keramické fragmenty z vrcholného stredoveku (14. stor.) a z doby bronzovej.
Sonda 2/2021 na vrcholovej plošine Horného hradu mala na povrchu cca. 30 cm hrubú
kultúrnu vrstvu z vrcholného stredoveku. Pod touto vrstvou sa nachádzala takmer 2
metre hrubá vrstva navážok, ktorými zrejme vo vrcholnom stredoveku vyrovnali terén.
Sonda 3/2021 na Hornom hrade mala za cieľ preskúmať plochu pri západnej hradbe na
spodnej terase tzv. Dončovho hradu. V sonde boli objavené aj základy múru doteraz
neznámej stavby. Pri kontrole zasypanej zeminy sme na záver sezóny našli unikátny
nález rímskej mince z 3. storočia po Kr. V rámci archeologického výskumu sa tiež
zrealizovalo odkrytie, začistenie a dokumentácia murív v rámci obnovy veže vo
východnej línii opevnenia Horného. Následne sa uskutočnila jej stavebná sanácia. Bol
tiež upravený terén v jej susedstve, boli splanírované skládky sutiny v predradí
Dončovho hradu a vytriedený z nich kameň pre ďalšiu obnovu hradu. Rovnako sme
pripravili kameň pre budúcoročnú obnovu hlavnej vstupnej brány Horného hradu.
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