
Obr.6. Sonda 13/2021 po výskume. Vpravo:
vstup do záp.kazematy; vľavo: vstup do

vých.kazematy bastiónu

Obr.5.  Blok zásypu v JZ štvrtine sondy 
13/2021 (v pozadí vstup do záp. kazematy)

Obr. 1. Hrad Divín - umiestnenie sondy v JV bastióne, práce na sonde 13/2021

Obr.4. Sonda 13/2021 - zníženie sev.polovice 

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Počas X. sezóny výskumu sa pokračovalo v prácach na JV bastióne predhradia. V tomto roku sa 
otvorila len jedna sonda (13/2021). Situovaná bola v severovýchodnej časti telesa bastiónu. V 
princípe išlo o vstupnú chodbu do priestorov kazemát (obr. 1). 
Postupne sa tu odstránil zásyp vysoký 1,5 m (obr. 4). V hornej časti (60-80 cm) sa nachádzala 
kamenná sutina z deštrukcií okolitých murív. Pod ňou boli uložené hlinito-ílovité vrstvy (obr. 5), 
podobné primárnemu násypu z temena bastiónu (z mladšej fázy jeho prestavby/navýšenia ). Po 
znížení zásypu sa otvoril priestor s rozlohou 5 x 3 m, vymedzený murivami z rôznych stavebných fáz 
predhradia.
 Západná stena so zachovanou omietkou patrí k vstupnej veži predhradia (obr.4). V mladšej fáze  bol 
k nej pristavaný JV bastión - v tomto prípade severná stena s pôvodným širokým vstupom do 
kazemát (obr.2, 3), ako aj samotné kazematy (západná a východná). Západná kazemata bola 
preskúmaná v roku 2020 a tohtoročným výskumom sa zabezpečil prístup do jej interiéru (obr.6). 
 Pri modernizácii  obranných pozícií hradu došlo k výraznejšej prestavbe JV bastión. Pôvodný vstup  
do kazemát bol zaslepený a do jeho zámurovky bola vstavaná priečka budovy s novými  
prechodovými klenbami (obr.3). Na južnej strane bola klenba pristavaná k severnému uzáveru 
západnej kazematy, kde sú viditeľné dve klenby (obr.6). Východná stena s klenbou tvorí vstup do 
východnej kazematy. Ten je zatiaľ zavalený sutinou. Plánuje sa preskúmať v roku 2022. 
Priestor sondy 13/2021 plnil v staršej etape bastiónu úlohu vstupnej chodby do kazemát. V  mladšej 
etape je jeho využitie nejasné. Nemáme tu zatiaľ doložený iný vstup, ktorým by sa do interiérov 
vchádzalo po zamurovaní pôvodného. 
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Obr. 2. Výskum sondy 13/2021  Obr. 3. Sonda 13/2021 po ukončení prác - pohľad 
cez zamurovaný vstup do bastiónu

vstupná veža

JV bastión

pôvodný vstup

Z kazemata

V kazemata

mladšia stavba

zamurovaný vstup


	Stránka 1

