
Hrad Gýmeš, sonda 15/2019, renesančná kachlica
s motívom Ukrižovania Krista

Hrad Gýmeš, sonda 15/2019, zachytený prah 
a  relikty ostení brány vstupu do priestoru koridoru
parkánového vstupu

Hrad Gýmeš. Archeologický výskum priechodného parkánu zo západnou baštou 
(Z.Vozák a P. Lader pri archeologickom výskume)  

 Hrad Gýmeš, sonda 15/2019.
Zachytené barokové a mladšie zásypové vrstvy.

Na spodu historická niveleta polovice 18.storočia.

Výsledky výskumu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Archeologický výskum hradu Gýmeš pokračoval piatou výskumnou sezónou. 
Výskum sa uskutočnil na západnom renesančnom predhradí a priamo nadviazal na 
výskumné práce z rokov 2014-2016. Postupne sme začali skúmať deštrukčný kužeľ 
pri tzv. Tomášovom paláci a odkryli sme priečku západnej bašty, ktorá bola 
zastrešená. Múr bol orientovaný v smere V-Z a mal šírku 70cm. Vo východnej časti 
sme identifikovali vstup. Širka vstupu bola 220cm. Vstup bol pravdepodobne 
otvorený. Na dne sme zachytili stopy pravdepodobne po drevenom prahu, ktorým 
sa vystupovalo na hlinitú vrstvu, ktorá bola zdokumentovaná až po okraj vlčej jamy 
skúmanej v roku 2016. Po tejto historickej nivelete sa stúpalo k sakrálnemu okrsku 
hradu ku kaplnke sv. Ignáca až do polovice 18. storočia. Po historickej nivelety sme 
urobili menší zisťovací rez (100x30 cm). V zásype sa nachádzal keramický materiál 
z renesancie.V zásypových vrstvách sme objavili menšie množstvo keramiky a 
zvieracích kostí. Z drobných predmetov dominujú železné klince. Zaujímavým 
nálezom je nález ramennej kosti človeka v hornej časti sondy. Ide pravdepodobne o 
zvyšok kosti z krypty kaplnky, ktorá bola vykradnutá. Medzi renesančnými 
kachlicami sa objavuje aj kachlica s motívom Ukrižovania, s ktorou sa stretávame aj 
na neďalekom kaštieli v Topoľčiankach. V hnedej vrstve pod suťou bola objavená 
strieborná minca Maximiliana II z roku 1571. Počas výskumu bola v suti objavená aj 
jednodielna fajka zo sivej hliny. Hlavička fajky je tvorená hlavou fúzatého muža.   
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