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Miestnosť nad piatou bránou so 
zachovanou maltovou podlahou (sonda 31)
Pohľad na sondu 29 vo Veľkom delovom bastióne

Renesančný železný nožík 
s perleťovou rukoväťou objavený
 vo veľkom delovom bastióne (sonda 32)

Lietavský hrad. Červenou sú vyznačené miesta výskumu v roku 2015.

 Bývalý minister kultúry D. Krajcer 
pomáha pri archeologickom výskume (sonda 29)

Výsledky výskumu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Lietavský hrad sa nachádza na severnom Slovensku, južne od mesta Žilina v 
povodí rieky Rajec. Archeologický výskum sa tu realizuje o roku 2008. Výskum v 
roku 2015 sa zameral na tri miesta v areále hradu. Prvá sonda (sonda 30) bola 
situovaná na polygonálnom bastióne (najmladšia fáza hradu). V zásype bastiónu 
sme objavili okrem stredovekej keramiky aj keramiku z mladšieho praveku, ktorá sa 
nedá presnejšie datovať. Pokračovali sme výskumom Kostkovej prístavby (sonda 
21), ktorý prebieha už od roku 2013. Podarilo sa nám doložiť klenbu pivnice a 
menšie množstvo nálezov z deštrukcie objektu. Posledný objekt, ktorý sme v roku 
2015 začali skúmať je Veľké delostrelecký bastión (sonda 29 a sonda 32). V sonde 
29 sme postupne odťažovali 130cm stavebnej sute zo suťového kužeľa, v ktorom sa 
nachádzalo minimum nálezov. Pri rozoberaní pätiek lešenia sme v sonde 32 
zachytili kultúrnu vrstvu, ktorú sme zdokumentovali. Pri rozoberaní lešenia nad 5. 
bránov sme zachytili zvyšky maltovej podlahy a systém padacích mreží v piatej 
bráne. Ide zatiaľ o jedinú miestnosť na hrade, kde je doložená maltová podlaha na 
primárnom mieste. 
Výskum Lietavského hradu v roku 2015 priniesol množstvo nových poznatkov o 
stavebnom vývoji objektov stredného a dolného hradu.
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