
Plavecký hrad, sonda 6C/2022, výber drobných
 predmetov: 1. železný hrot šípu, 2. závesok s
 motívom Panny Márie, 3. kostené predmety 

Plavecký hrad, sonda 6C/2022, zachytené zásypové
vrstvy severne od južného parkánového múru 

Plavecký hrad . Archeologický výskum bránovej veže s pomocou skautov z Belgicka.  

 Plavecký hrad, sonda 5/2022, odkryté západne 
torzo múru bránovej veže 

Výsledky výskumu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Archeologický výskum Plaveckého hradu pokračoval piatou výskumnou sezónou v roku 
2022. Výskum sa zameral na výskum reliktou bránovej veže na západnom hradbovom múre 
horného hradu a vnútorného priestoru pri južnom parkánovom múre. Na výskume sa 
podielali skautské oddiely z Belgicka pod vedením Pascala Erga, aj tento rok im patrí veľké 
poďakovanie. 
Sonda 5 postupne preskúmala južiny a západný múr. Šírka múrov bránovej veže bola na 
južnej strane 70cm a na západnej 90cm. Postupne sme odkryli celý priebeh západného 
múru. V severnej časti je múr lepšie zachovaný a južnej je základ vypadnutý až po sklané 
podložie. V zásype deštrukcie západnej steny veže sa našlo množstvo keramických nálezov 
a drobných predmetov pochádzajúcich zo 17.-18. storočia.

Príspevok vznikol v rámci grantu: VEGA: 2/0083/21 

Sonda 6C bola situovaná na vnútornej stene južného parkánového múru. Postupne sme 
odkryli vnútorné líce na východnej strane a pokračovali sme k západnej bráne dolného 
južného nádvoria. Zasypová vrstva južnej steny je veľmi bohatá na nálezy. Zdokumentovali 
sme keramiku z 13.-18. storočia, ktorá je zmiešaná so zvieracími kosťami a drobnými 
predmetmi. Medzi drobnými predmetmi sa nachádza sklo z kruhových okenných terčíkov 
južného paláca horného hradu. Z militárií sme objavili železné hroty šípov a guliek do 
muškiet. Samostatnú skupinu nálezov tvoria hlinené dvojdielne fajky z konca 17. storočia. 
Podarilo sa nám objaviť aj bronzový prsteň s 5 kameňmi, bohužiaľ stredový kameň chyba, 
bočné kamene sú červenej farby, Numizmatické nálezy boli datované do 16. storočia. 
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