
    Neskorogotické komorovité kachlice

Začisťovanie sond 15F v priestore 
druhej renesančnej brány.

Sonda 15F malá gotická vežička na začiatku bočného parkánového vstupu v strede zaklenok
 vstupnej brány s otvorom po padacom moste.

Lokalizácia archeologického výskumu
 v roku 2016- Bočný parkánový vstup

Výsledky výskumu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Archeologický výskum na hrade Gýmeš v roku 2016 pokračoval výskumom bočného 
parkánového vstupu. Nadviazali sme na výskum z roku 2015. Sonda15E však odhalila novú 
stavebnú štruktúru, ktorá pozastavila výskum v tomto sektore, pretože musí dôjsť najskôr 
k sanácií novo objaveného múru a potom tu bude výskum pokračovať v roku 2017. Výskum 
prebiehal v malej gotickej vežičke (Sonda 15F) , ktorej vnútorné rozmery boli 200x200cm. V 
strede plochy sme zachytili kamenný záklenok gotickej brány s otvorom, ktorý spúšťal 
padací most. Pred padacím postom sme identifikovali vlčiu jamu a oporný pilier na padaciu 
bránu. Brána mala ešte aj druhé uzavretie drevenými dverami, ktoré mali otočný 
mechanizmus v západnom rohu brány. Neskôr v období renesancie sa vežička stala 
súčasťou parkánového vstupu, ktorý ju spojil s oválnou vežičkou. Vtedy došlo k jej 
výraznej prestavbe boli vybudované nové strielne a okná. Posledná fáza vývoja vežičky 
spadá do obdobia baroka, keď sa mení funkcie tejto časti hradu a bočný parkánový vstup 
sa stáva súčasťou duchovného komplexu kaplnky sv. Ignáca. Cez vežičku sa vstupovalo 
na sakrálny okrsok hradu. Bola zaypaná vlčia jama a tehlou opravené prahy vežičky. 
Zároveň bol aj zúžený vchod do areálu hradu v priestore pôvodnej gotickej hradby. V sonde 
15F sme získali minimum archeologických nálezov. Gotické kachlice s vyobrazením gryfa a 
nadpisom pochádzajú zo sondy 15E. V novovekom zásype bola objavená aj kamenná 
sekerka, pochádzajúca z najstaršieho osídlenia hradného kopca.  Počas výskumu sme 
získali aj menšie množstvo zvieracích kostí: tura domáceho, svine domácej, ovce a kury 
(určil Z. Vozák).
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