Hrad Hrušov

Hrad Hrušov, sonda 1/2018,zisťovací rez západným
nádvorím. Zachytené zásypové vrstvy a staršie
architektúry z obdobia gotiky.

Hrad Hrušov, sonda 2/2018, zachytený kamenný prah
a základy hospodárskej budovy v severnej časti
západného nádvoria.

Hrad Hrušov, sonda 3/2018, odkrytá západná hradba
a historická niveleta v 15. storočí. Zachytená aj
rekonštrukcia z 20 rokoch 20.storočia
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Hrad Hrušov. Archeologický výskum západného nádvoria.

Výsledky výskumu.

Archeologický výskum hradu Hrušov pokračoval šiestou výskumnou sezónou.
Výskum sa uskutočnil na západnom nádvorí hradu a priamo nadviazal na
výskumné práce R. Daňa (PamArch) z rokov 2013-2014. V priestore nádvoria sme
situovali 3 zisťovacie sondy: sonda 1 (orientácia V-Z, 100 x 600cm), sonda 2
(orientácia V-Z, pri južnej stene hospodárskej budovy, 150 x 100cm) a sonda 3
(orientácia S-J, 100x 1100cm). V sonde 1 sa nám podarilo zachytiť dve historické
nivelety nádvoria. Prvá staršia gotická pochôdzna úroveň sa nachádzala s nivelete
prahu vstupu do hospodárskej budovy (sonda 2). V tomto období existoval aj múr
zachytený vo východnej časti sondy 1. Neskôr v období renesancie bol terén
navýšený o cca 200 cm. Zásyp tvorí stavebná suť staršej budovy s minimom
archeologických nálezov. Nad ňou sa nachádza renesančná vrstva bohatá na
keramické nálezy. Keramika, zlomky kachlíc a mince datujú pochodznu úroveň v
renesancií do 2 pol. 15.- 17. stor. Nad touto vrstvou sme zdokumentovali deštrukciu
západnej steny západného palácového traktu s minimom nálezov. V východnom
profile sme zachytili aj výkopy z rekonštrukcie z 20 rokov 20. stor. Sonda 2, ktorá
identifikovala južný vstup do hospodárskej budovy, ukázala, že tento vstup bol v
priebehu 15. stor. zamurovaný, keď bola zvýšená niveleta nádvoria. Sonda 3
identifikoval historickú hrúbku západnej hradby a neskoršie rekonštrukcie v 20.stor.
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