
Hrad Hrušov, sonda 12A a 12B/2022 výber drobných
 predmetov z neskorého stredoveku a novoveku

 Hrad Hrušov, sonda 12B/2022, zachytený základ 
gotického parkánového múru

Hrad Hrušov.  A- Sondy 12A a 12B- juhovýchodný palác
                        B  Sonda 13 vstupný pilier mosta vstupu do stredného hradu, C lokalizácia sondy 13

 Hrad Hrušov, sonda 12A/2022, zachytený základ 
gotického parkánového múru

Výsledky výskumu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

V roku 2022 sa uskutočnila desiata sezóna archeologického výskumu hradu 
Hrušov. Výskum sa už štvrtý rok zameriava na hľadanie západnej steny 
juhovýchodného paláca. Tento rok sme vytýčili sondu 12A a 12B v JZ časti 
juhovýchodného paláca pri delovej bašte. Podarilo sa nám zachytiť priebeh 
parkánoveho múru, ktorý pokračuje severným smerom. Jeho širka je 140 cm, 
pričom je odkrytý v dĺžke 600 cm (S12, S12A a S12B). Nevieme či bol rozobratý pri 
výstavbe juhovýchodneho paláca. V zásypových vrstvách východne od múru bolo 
zachytené veľké množstvo archeologických nálezov a drobný strieborný denár z 
roku 1524. Je pravdepodobne, že k výstavbe palácu dochádza v druhej polovici 16. 
storočia.  
Sonda 13, ktorú sme vytýčili vo vstupe do stredného hradu súvisí s prípravou 
elektrifikácie  hradu. V miestne brány má byť hlavný rozvod elektriny. V sonde 13 
sme zachytili zvyšok vstupného piliera padacieho mosta. Šírka piliera je 80cm a 
jeho dĺžka je 300cm. Severne a východne pri pilieri sme zachytili 2 opracované 
pieskovcové bloky, ktoré pochádzajú pravdepodobne s portálu brány. Vznik piliera 
datujeme do 2 pol. 16. storočia a súvisí s postupným rozširovaním opevnenia. V 
deštrukčných vrstvách okolo piliera sa nachádza minimum archeologických 
nálezov, zásyp tvorí hlavne stavebná suť.
Príspevok vznikol v rámci Grantu Vega 2/0083/21  
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