Hrad Lietava

Hrad Lietava, sonda 37B/2018. V priestore pod
kaplnkou sme skúmali pivnicu s bielou maltovou
podlahou a vstupom do pivnice západne od kaplnky.

Hrad Lietava, sonda 39/2018. Preskúmali sme interiér
Polkruhovitej bašty, kde sme identifikovali mladšie
architektúry zo 16.-17.stor.

Hrad Lietava, sonda 41/2018, výskum pivnice pri
Pozdĺžnej bašte. Preskúmali sme 2 kamenné schody
v interiéri a kamenný prah.
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Hrad Lietava. Archeologický výskum prebieha každoročne v spolupráci s M. Šimkovicom,
V. Kohútom a A. Hoferekom.

Výsledky výskumu.

Archeologický výskum hradu Lietava pokračoval jedenástou výskumnou sezónou.
Výskum sa uskutočnil v priestore prvej brány (sonda 38), polkruhovitej bašte (sonda
39), v priestore pod kaplnkou (sonda 37), na nádvorí horného hradu (sonda 40) a v
pivnici pri Pozdĺžnej bašte (sonda 41). Sonda 38 odkryla strieľňu vo východnom
múre Prvej brány. Sonda 39 v priestore Polkruhovitej bašty mala statický význam,
došlo k odťaženiu deštrukcie z interiéru, pričom sme preskúmali vnútorné
opláštenie južnej steny bašty a identifikovali sme dve mladšie murivá na rohoch. Ide
pravdepodobne o iné funkčné využitie tohto priestoru v mladšom období. Zároveň
sme odkryli okno a dažďový odtok v severnej stene bašty. Pokračovali sme vo
výskume priestoru pod kaplnkou (sonda 37B). postupne sme odkryli bielu maltovú
podlahu a vstup do pivnice západne od kaplnky. Vo východnej časti sondy sme
identifikovali torzo staršej gotickej hradby, na ktorú sa napája stena kaplnky. V
zásype deštrukcie sme objavili množstvo fragmentov farebnej omietky. Výskum
sme začali aj na nádvorí horného hradu (sonda 40). Identifikovali sme schodisko pri
Pozdlžnej bašte s otlačkami po 8 schodoch, šírka schodiska bola 120cm a bolo
zaklenuté stúpavou klenbou. Poslednou sondou bola sonda v pivnici Pozdĺžnej
bašte. Postupne sme preskúmali zásyp pivnice, ktorý bol tvorený hlavne stavebnou
suťou s malým množstvom archeologických nálezov. Výskum bude pokračovať v
budúcom roku v priestore nádvoria.
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