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Výber pravekej a stredovekej keramiky

Horný Hrad - nádvorie - novoobjavený 
objekt vysekaný do skaly

Horný Hrad - južný palác - sonda 3d6/An- východná špaleta pôvodnej gotickej brány
v plášťovej hradbe, zamurovanie vstupu a prerazenie kanalizačného otvoru

Predhradie - odkrytý východný múr 
opevnenia predhradia, rekonštrukcia SV 

bašty

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

V roku 2016 sa uskutočnila piata výskumná sezóna na hrade Divín. Popri 
rekonštrukčných prácach na obnove architektúr predhradia (hlavne SV bašty) sa výskum 
realizoval v úseku východného opevnenia predhradia. Odkryla sa tu východná línia 
hradby, ktorá bola následne zrekonštruovaná.  V tomto roku sme začali aj s čistením 
priestoru severného parkánu, na svahu priamo nad dedinou. Zachytili sme tu zvyšky 
severného parkánového múru, na základe čoho môžeme potvrdiť, že parkánový múr 
obkolesoval celú plášťovú hradbu. Ťažisko archeologického výskumu bolo na Hornom 
Hrade. Okrem úprav nádvoria pozostávajúcich zo znižovania a vyrovnávania terénu 
(sondy 1d, 1g, 1h), sa tu v jeho východnej časti (sonda 1f) objavil rozsiahly objekt 
pravdepodobne obdĺžnikového, alebo štvorcového tvaru s nateraz neúplnými rozmermi 
570 x 510 cm, ktorý bol vysekaný do skaly. Zatiaľ sme sa dostali do hĺbky 264 cm, pričom 
zásyp pokračuje nižšie. Objekt bol situovaný východne od známej  cisterny. Vzhľadom na 
svoj rozsah a hĺbku sa v tejto sezóne nepreskúmal celý. Zatiaľ iba predpokladáme, že 
môže ísť o mladšiu cisternu, alebo studňu. Najdôležitejším výsledkom výskumu je 
odkrytie celej východnej špalety pôvodnej vstupnej brány  v JZ línii plášťovej hradby 
(sonda 3d6/A). Brána bola vysoká 4, 5 m a široká 2, 9 m.  Pôvodná úroveň terénu bola 
zničená pri zamurovaní vstupu v priebehu 14. až 1. pol.15. storočia. V uloženinách 
priľahlých k zámurovke sa vyskytuje praveký a stredoveký materiál, dokonca aj minca 
Ondreja II. 
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