
 Výber nálezov zo sondy 17

Sonda 17 nádvorie stredného hradu
(pracovný záber z výskumu)

Sonda 23 Pozdĺžna bašta so zachovanou bielou maltovou podlahou

Lokalizácia archeologického výskumu
 v roku 2016, sondy 17, 23 a 33

Výsledky výskumu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Archeologický výskum Lietavského hradu v roku 2016 sa uskutočnil na troch miestach v 
rámci areálu hradu. Sonda 17 sa nachádzala na nádvorí stredného hradu. Cieľom sondy 
bolo znížiť zásyp pri západnej stene Kostkovho paláca. V suťovom zásype sme našli 
množstvo zlomkov keramiky, kachlíc a drobných premetov. V čase opúšťania hradu sa na 
toto miesto dostali deštrukcie renesančných kachľových pecí, ktoré pochádzajú zo 16. 
stor. Priestor bol po výskume zatrávnený a slúži ako oddychová zóna s lavičkami. Výskum 
sa potom presunul do Pozdĺžnej bašty (Sonda 23). Priestor menších rozmerov 2x6 m bol 
zasypaný stavebnou suťou 3 podlaží, ktoré boli deštruované do spodnej miestnosti. V 
zásype sme našli niekoľko desiatok zlomkov opracovaných pieskovcových ostení, ktoré 
pochádzajú z dverí medzi Podkovovitou a Pozdĺžnou baštou a z dverí medzi Pozdĺžnou 
baštou a horným hradom. Na dne miestnosti sa nachádza biela maltová podlah. Na stenách 
sa zachovala aj biela maltová omietka. Priestor bol zaklenutý valenou klembou, ktorá sa 
nachádzala 4,5 m od podlahy. Na podlahe sme identifikovali 3 výrazné kolové jamy (priemer 
50cm) a niekoľko menších kolov do priemeru 20cm. Ich funkcia v rámci miestnosti je zatiaľ 
nejasná. 50 cm po maltovou podlahou sa nachádza skalné podložie. Následne sme znížili 
terén aj v Pokovovitej bašte. Pôvodný suťový zásyp sme znížili o 110 cm, aby bolo možné 
osadiť na prvé podlažie trámy a vybudovať podlahu prvého podlažia. Výskum v priestore 
Podkovovitej bašty bude pokračovať v roku 2017. V preskúmaných zásypových vrstvách 
sme zdokumentovali zvyšky červenej maltovej podlahy z druhého podlažia Podkovovitej 
bašty z tzv. Rytierskeho sálu.
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