
Hrad Gýmeš, výber drobných predmetov z 
deštrukčného zásypu hospodárskej budovy
predmety datujeme do zač.16-17. storočia  

 Hrad Gýmeš, sonda 16A/2021, zachytený východný  
vstup do hospodárskej budovy 1 foto z juhu

Hrad Gýmeš. Pracovné zábery. Z. Vozák a P. Lader pri archeologickom výskume v sondách 15 a 16.  

 Hrad Gýmeš, sonda 16A/2021, zachytený západný 
vstup do hospodárskej budovy 1 foto z juhu

Výsledky výskumu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Archeologický výskum hradu Gýmeš pokračoval v roku 2021 výskumom hospodárskej budovy 
1. Sonda 15 (360 × 400 cm) a nachádzala v priestore kaverny pri severnej stene hospodárskej 
budovy 1.  V južnej časti v interiéri sme zachytili dve spadnuté klenby z pivnice hospodárskej 
budovy. Postupne sme zachytili aj vonkajšie líce oporného pilieru severnej hradby. Vnútornú 
šírku hradby sme zachytili iba v SZ rohu sondy. Oporný pilot hradby je široký 130cm a opiera sa o 
severnú hradbu, ktorá je široká 170cm. Výskum južnej steny hospodárskej budovy 1 na hornom 
hrade sme rozdelili do troch sond. Sonda 16A sa nachádzala v západnej časti múru a mala 
rozmery 260 × 250cm. Vedľa nej východným smerom sa nachádzal 50cm široký kontrolný blok. 
Vedľa sa nachádzala sonda 16B. Sonda mala rozmery 310 × 250cm. Potom sa nachádzal 2 
kontrolný blok široký 50cm a sonda 16C. Tá mala rozmery 200 × 250cm. Sonda 16A zachytili 
západný vstup so hospodárskej budovy 1. Vstup bol z vonkajšej strany široký 130cm a z 
vnútornej strany 150 cm. Šírka múru bola 90 cm. V reze 1, ktorý sme urobili prahom vstupu sme 
zachytili žlte ílovité podložie v interiéri budovy a hnedú humusovitú vrstvu (historická niveleta) v 
exteriéri. Na severnej a južnej strane sondy sme zachytili vrstvy stavebnej deštrukcie z nárožia 
staršej fázy hospodárskej budovy, V interiéri sa nám podarilo zachytiť aj vrstvu po maltovej 
podlahe. Hospodárska budova prešla od 14. do 18. storočia rôznymi zmenami výšky interiéru. 
Sonda 16B zachytila východný vstup do postupne sa rozširujúcej hospodárskej budovy.  Vstup 
bol široký z vonkajšej strany 100 cm a z vnútornej strany 120cm. V strede 50cm širokého múru 
boli zachytené stopy do drevenom prahu. Sonda 16C nezachytila žiadne stopy po okennom 
otvore a prechádzala len vrstvami deštrukcie južnej steny hospodárskej budovy. V jednotlivých 
zásypoch sme zachytili iba zvyšky keramiky zo 17.-18. storočia a pár železných klincov. 
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