
Hrad Lietava, sonda 55B/2022. Západný profil.

Hrad Lietava, sonda 40/2022. Južný profil.

Hrad Lietava. Archeologický výskum. Pracovný záber. M. Šimkovic a Ľ. Chobot pri diskusii na vrchole Dubovej bašty.
Výber renesančných komorovitých kachlíc zo sondy 55B  z výskumu 2022 (1. motív rozety, 2. motív šupin, 3. mriežkový motív).

 Hrad Lietava, sonda 9C/2022. 

Výsledky výskumu.
Archeologický výskum hradu Lietava pokračoval 13 výskumnou sezónou. Zamerali sme sa 
na miestnosť vedľa pekárne (sonda 55), priestor vstupu do pivníc horného hradu (sonda 40) a 
na korunu južnej steny Kinižiho paláca (sonda 9C). Sonda 9C sa nachádzala na korune 
južnej steny Kinižiho paláca. Nachádzali sa tam dve strieľne a dva výlomy, tieto vylomy sme 
začistili. Na dne sme objavili 10cm širokú železnú pásovinu, neznámej funkcie. Rovnaký 
výlom sa nachádzal aj na západnej stene. Na severnej a východnej stene tieto výlomy neboli. 
Tieto steny smerovali do vnútra hradu a do priepasti. Železné predmety sa nachádzali iba v 
stenách, ktoré priamo mierili na prístupovú cestu do hradu. Ich funkcia a prepojenie na 
strieľne sme je neisté. Sonda 40 pri vstupe do pivníc odkryla točité schodisko do interiéru 
paláca. Základy schodiska sú pristavané ku staršiemu gotickému múru s klenbou, ktorý 
pravdepodobne súvisí s klenbou zachytenou v pozdĺžej bašte. Šírka renesančného múru 
schodiska je 60cm a bola vybudovaná do renesančného zásypu. Gotický vstup bol už 
nefunkčný. Schodisko ma šírku pri prahu 90cm a v točení 50cm je nepravidelné a 
zabezpečovalo spojenie pivníc s podlažiami severného paláca. Sonda 55 mala formu 
zisťovacieho rezu 55A (2021) Cieľom je sanovať východnú stenu tejto budovy. V sonde 100 × 
200cm sme sa dostali zatiaľ do hĺbky 150cm. V roku 2022 sme preskúmali druhu polovicu 
tohto priestoru až po skalnú stenu. Nepotvrdili sme vstup do miestnosti západne od sondy 55. 
Zásyp tvorí hnedozem, ktorá je homogénna, v spodnej časti začína vrstva kamennej 
deštrukcie. V sonde sa zachytilo aj menšie množstvo nálezov v SZ rohu ide najmä o zlomky 
renesančných komorových kachlíc s geometricko-rastlinnými motívmi. Tieto pochádzajú z 
konca 16.-17. storočia.
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