
Plavecký hrad, sonda 5/2021, 5 kamenných delových
gúľ

Plavecká hrad, sonda 5/2021, Trojgrajciar 
Ferdinanda II (1624)

Plavecký hrad . Archeologický výskum bránovej veže (Sonda 5) rozdelená kontrolným blokom na 
sektory A a B. Dole pracovný záber: J. Papán a žiaci ZŠ sv. Gorazda pri archeologickom  výskume. 

 Plavecký hrad, sonda 5/2021,
A - severný okraj sondy 

B - južný okraj sondy aj so zachovaným nárožím

Výsledky výskumu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY
Príspevok vznikol v rámci grantu: VEGA: 2/0083/21 

Archeologický výskum Plaveckého hradu pokračoval štvrtou výskumnou sezónou v roku 
2021. Výskum sa zameral na výskum reliktou bránovej veže na západnom hradbovom múre 
horného hradu. Sondu sme rozdelili na dva priestory sektory A a B. V strede sme nechali 
60cm široký kontrolný blok. Následne po postupnom znižovaní sme identifikovali výrazne 
deštrukčné vrstvy, ktoré vznikajú v priebehu 19. a v 20.storočí. Na dne bránovej veže sa 
nachádza biela maltová podlaha, ktorej dĺžka zo S-J je 480cm. Na dne priamo v podlahe sme 
objavili strieborný trojgrajciar Ferdinanda II (1624). Východná časť je tvorená skalou, ktorá je 
v severnej časti obmurovaná. Západná časť bránovej veže je celá deštruovaná, podarilo sa 
nám ju zachytiť na dne, iba v niekoľkých riadkoch na skalnom podloží, rovnako ako južnú 
stenu veže. V sektore A (severný sektor je menšie zníženie o 15cm, ktoré je v západnej časti 
podoprené tehlovým schodíkom. V tomto znížení bolo zachytených vyše 50železných guliek 
do palnej zbrane. V južnej časti sektoru A sme zdokumentovali 5 fragmentov kamenných 
delových guli. V sektore B sme zachytili 4 fragmenty tufových a jedno opracované 
pieskovcové ostenie. Šírka múrov bránovej veže bola na južnej strane 70cm a na západnej 
90cm. Relikty južnej steny sú v havarijnom stave. Počas výskumu odpadavali kamene u 
južnej steny. V zásype interiéru veže sa našlo množstvo keramických nálezov a drobných 
predmetov pochádzajúcich zo 17.-18. storočia.

(tel:. +421-902-925620)

Plavecký hrad

Miesto výskumu: Plavecké Podhradie

Poloha: Plavecký hrad

Realizácia výskumu:
Mário Bielich

 
Rok výskumu: 2021

Druh výskumu: pamiatkový výskum

Druh náleziska:
hrad, bránova veža

Datovanie:

17.-20. storočie 

A

B C

A B

5A5B


	Stránka 1

