
Hrad  Hrušov, výber drobných predmetov
1. Kamenný úštep, 2. Kamenný brúsik, 3. Sklo
4. Bronzová pracka opaska

Hrad Hrušov, sonda 6/2019, v deštrukčnom zásype
zdokumentovaný odvodńovací kamenný žľab

Hrad Hrušov. Archeologický výskum juhovýchodného paláca
(J. Blaho a S. Blahová vedú občianske združenie Leustach pri archeologickom výskume)  

 Hrad Hrušov.
Juhovýchodný palác hradu pred zásahom združenia

Leustach v roku 2011 (foto: M. Hrčka)

Výsledky výskumu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Archeologický výskum hradu Hrušov pokračoval piatou výskumnou sezónou. 
Výskum sa uskutočnil v juhovýchodnom paláci hradu Hrušov. Postupne sme 
vykopali tri zisťovacie rezy (Sonda 4, 5 a 6), ktoré prechádzali z východu na západ.
Západná stena paláca bola tvorená deštrukciou hradby, ktorá sa nachádzala mimo 
hradu. Východná časť bola preskúmaná až po skalné podložie a identifikovala 
historickú niveletu v čase renesancie v tomto priestore. Výskum nepotvrdil 
existenciu väčšej palácovej budovy ale pravdepodobne dvoch menších palácových 
stavieb v severnej a južnej časti. Vo všetkých sondách sme sledovali priebeh 
parkánového múru,  ktorý vychádza  z trištvrtevalcovej delovej bašty a smeruje do 
hranolvej bašty. V sondách 5 a 6 sme odkryli aj stavebne aktivity počas obnovy v 
rokoch  1928 až 1930. S južnou stenou paláca bolo odstupene počas obnovy o cca 
40 cm. Bohužiaľ sa nám nepodarilo zachytiť južnú stenu hranolovej bašty, výskum 
tohto objektu bude pokračovať v roku 2020. V niekdajšom schodiskovom trakte 
severne od hranolovitej veže sme zachytili pôvodnú maltovú podlahu.
Počas výskumu bolo získané veľké množstvo archeologických nálezov. 
Najzaujímavejšie nálezy pochádza z druhej polovice 13. storočia a dokumentuje 
počiatky výstavby hradu (minca a keramika). Väčšina nálezov pochádza z obdobia 
renesancie a reprezentovaná nálezmi keramiky, kachlíc a zvieracích kosti. Vo 
výskume paláca budeme pokračovať v roku 2020.     
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