
Hrad Lietava, sonda 40 zachytené murivá pôvodnej
gotickej hradby

Hrad Lietava, sonda 47 v obytnej veži horného hradu
V severozápadnom rohu zachovaný fragment 
maltovej podlahy 

Hrad Lietava. 1. M. Šimkovic pri dokumentácií nálezovej situácie v sonde 48, 2. J. Macurová pri
kontrole výkopku, 3. Renesančná kachlica s figurálnym motívom, 4. Renesančná kachlica s motívom
 Habsburskej orlice 

 Hrad Lietava, sonda 23 pri polygonálnom bastióne,
 východný profil 

Výsledky výskumu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Archeologický výskum hradu Lietava pokračoval jedenástou výskumnou sezónou. 
Výskum sa uskutočnil na viacerých polohách. Pokračovali sme vo výskume 
koridoru stredného hradu (Sonda 20), podarilo sa nám zachytiť zvyšky podlahy 
koridoru. V sonde 23 severne od Polygonálneho bastiónu sme dokumentovali 
deštrukciu opláštenia bastiónu a deštrukciu severnej hradby dolného hradu. 
Výskum pokračoval aj v sonde 40. Sonda sa nachádza na platforme vstupu do 
pivníc horného hradu. Pod reliktmi pôvodnej podlahy sme zachytili torzo severnej 
gotickej hradby. Počas výskumu sme sledovali aj výkop prípojky elektriny nádvorím 
stredného hradu (sonda 44). Výkop išiel v hĺbke 50cm a bol cca 50cm nad 
pôvodným terénom nádvoria. Počas sanačných prác sme zdokumentovali aj 
situáciu pri severnom opornom pilieri Podkovovitej bašty (Sonda 45) a odkryté okno 
na južnej stene severného paláca stredného hradu (Sonda 46). Uskutočnili sme 
zisťovací rez v obytnej veži horného hradu (Sonda 47). Identifikovali sme pôvodnú 
maltovú podlahu a niekoľko vrstiev vyhorenia, čo dokumentujú aj do červena 
sfarbené steny interiéru. Poslednú sondu sme skúmali v prechode piatej brány do 
horného hradu (Sonda 48). Postupne sme odkryli technickú jamu, do ktorej sa 
skladal kolieskový most brány. Bohužiaľ jama bola vykopaná okolo roku 1991, 
pretože v zasype na dne sme objavili obaly Horaliek a konzervy. Všetky zistené 
archeologické situácie sme zakonzervovali a zdokumentovali.          
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