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Ústie barokovej chodby s prístavbami

SZ nárožie paláca -
zvyšky architektúr z 12.-14. stor.

Severná a horná východná terasa. Časť preskúmaných architektúr - murivá M3 a M4
z neskorej doby laténskej (hore vľavo a vpravo) a základové murivá barokového Tereziána (dole).

SZ bastión - deštrukcia architektúry
(doba laténska)

Výsledky výskumu

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Záchranný archeologický výskum v areáli Bratislavského hradu, trvajúci od mája 2015 do apríla 2016, sa realizoval na
viacerých plochách a nadväzoval na predchádzajúce výskumy (MÚOP, Via Magna). V priestore severnej terasy (plocha I) sa
okrem novovekých úprav zdokumentovala kultúrna vrstva z včasného stredoveku (rámcovo 9.–11. stor.). Jedinou
preskúmanou architektúrou boli kamenné murivá domu vojenského tábora z druhej polovice 17. stor. V polohe „Pod gaštanmi“
(okolie stavby Rím II, plocha II) sa doskúmalo juhozápadné nárožie a nasucho kladený základový podklad západnej steny
stavby Rím II, jej staršie kultúrne podložie ako aj nárast terénu v mladšom období. Vo východnej časti skúmanej plochy
situáciu výrazne narušovali dve neskorobarokové konštrukcie (pivnice?). Zachytili sme tu pravdepodobne súčasné a mladšie
stavebné fázy keltsko-rímskej stavby Rím II a III (murivo M3 a M4). V priestore SV nárožia paláca (plocha V) sa okrem
novovekých kanalizácií a podzemnej chodby ústiacej pred cisternou a chodby spájajúcej palác s budovou Tereziána
preskúmalo mohutné kamenné murivo s troma stavebnými fázami (od konca 12. do 14. stor.). Východne od paláca sa v
súvislosti s budovaním vodovodu (plocha IV) dokumentovalo severné a južné obvodové murivo ako aj vnútorné priečky
barokového Tereziána. Južne od neho bol vo výkope zdokumentovaný múr JV bastiónu zo 17. stor. Rozsiahlejšie výkopy v
súvislosti s kanalizáciou v priestore hornej východnej terasy a východnej časti severnej terasy (plocha IV) poskytli ďalšie
poznatky o novovekých architektúrach (západné krídlo barokovej budovy s oporným múrom svahu z polovice 17. stor.,
podzemná chodba a pivnica zo začiatku 17. stor., tehlové kanalizácie z 18. stor.). V polohe horná východná terasa (plocha VI)
sa v S. časti zdokumentovala pôvodná úroveň terénu v období včasného stredoveku (rámcovo 9.–11. stor.). Na zvyšku plochy
sme zaznamenali výraznú úpravu terénu vo forme neskorostredovekého až včasnonovovekého súvrstvia, ako aj ďalšie
mladšie novoveké navážky (súvrstvia) súvisiace so zasýpaním kameňolomu (pravdepodobne v 18. stor.). Výskumy menšieho
rozsahu sa dotkli polôh, ktoré boli v minulosti skúmané a boli tu zachytené rímsko-keltské stavby. Konkrétne ide o doskúmanie
priestoru v polohe Zimná jazdiareň (plocha III), Severozápadný bastión (plocha VII) a Pri jazdiarni (plocha IX). V priestore SZ
bastiónu (plocha VII) sa identifikovala kamenná deštrukcia súvisiaca s pozostatkami keltsko-rímskych stavieb na východ od
skúmanej plochy. Sčasti bolo tiež preskúmané staršie kultúrne podložie v podobe laténskej a pravekej vrstvy. Na ploche „Pri
jazdiarni“ sa okrem odkrytia murív preskúmaných počas predchádzajúcich výskumov (keltsko-rímsky múr XIII a XIV)
dokumentovala staršia vrstva, resp. štruktúra (val?) na základe nálezov keramiky datovaná do eneolitu.
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Plocha II (A).
Celkový pohľad na rozšírený
základ muriva M4 (neskorá doba laténska).

S

MÚR 4

RÍM III

RÍM II

M1

M3


