
Foto lokality

Foto z výskumu
alebo
foto nálezu (bez pozadia)

Foto z výskumu
alebo
foto nálezu (bez pozadia)

Zlatá minca Mateja Korvína 
(Kremnica 1471 - 1481) sonda 3d6/A

SZ krídlo hradu - kanalizaèný otvor 
v základe severného paláca - sonda 2/I

Hrad - Divín (zamurovaný pôvodný gotický vstup s kanalizaèným otvorom  
a mladšou prieèkou na  nosnom oblúku - priestor južného paláca - sondy 3d6, 3e )

Parkán - kanalizaèný otvor v hradbe 
so zvyškami dreveného 

ž¾abu (sonda 6e/A)

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

V roku 2015 išlo v poradí o štvrtú sezónu archeologického výskumu. Na Hornom hrade sa 
výskum uskutoènil na šiestich miestach. Na nádvorí pri stene južného paláca bola 
umiestnená sonda 1b/2015 . Pokraèovalo sa v skúmaní severozápadného krídla paláca, t. 
j. priestor 2 (sonda 2/I). V južnom paláci sa odkryla celá prízemná miestnos� 3a2. Na 
západnej strane južného paláca sa doskúmal priestor 3d sondou 3d6 pod úrovòou 
podlahy zachytenou v roku 2012. Zároveò sme otvorili nový priestor 3e na západnom 
konci južného paláca a 4a na východnom konci paláca. Na parkáne sa znižoval terén v 
úseku 6e, kde sa umiestnila aj jedna hlbšia zis�ovacia sonda 6e/A. V priestore predhradia 
sa odkrývala hospodárska budova 17a-b. Najdôležitejším výsledkom výskumu bolo 
zistenie pôvodnej vstupnej brány (š. 2,9 m) v JZ línii pláš�ovej hradby hradného jadra. 
Otvor brány bol v priebehu 14. až 1. polovice 15. storoèia  zamurovaný. Následne tu došlo 
z vnútornej strany zámurovky k výraznému navýšeniu terénu, datované zlatou mincou 
Mateja Korvína (Kremnica 1471 – 1481). Do vrstvy z 2. polovice 15. storoèia bol založený 
základ severného paláca hradu, ktorý bol zároveò pristavaný k zámurovke pôvodnej 
brány. Tento palác bol doteraz považovaný za najstaršiu obytnú stavbu hradu. 
Tohtoroèný výskum túto teóriu vyvrátil. Novým poznatkom je aj odkrytie kanalizaèného  
systému v západnej èasti hradného jadra.  Išlo o sekundárne otvory vylámané v základe 
steny severného paláca (medzi sondami 2/I a 3e), v zámurovke pôvodnej brány (sondou 
3e) a prerušenie základu na nádvorí v sonde 1b. Kanalizácia  smerovala z jadra hradu na 
parkán do dreveného ž¾abu (sonda 6e/A. Jej vyústenie je zachytené v západnej línii 
parkánového múru. 
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