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Predhradie - východné opevnenie 
so zaniknutou strie¾òou, interiér mladšej 

miestnosti, sonda 20b

Predhradie - východné opevnenie 
so strie¾òou, interiér miestnosti, sonda 19e 

Predhradie - východné opevnenie, úsek pri JV bastióne, výrazne deštruovaná èas� opevnenia,
sondy 19b, 19f

Horný Hrad-nádvorie - výkop cisterny, 
južná stena (do hå. 4, 5 m), sonda 1f/g

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

V roku 2017 sa na Divínskom hrade uskutoènila šiesta sezóna archeologického výskum, 
ktorý súvisel s realizáciou obnovy hradnej zrúcaniny v rámci programu: „Obnovme si 
svoj dom; podprogramu 1.4: Obnova a konzervácia torzálnej architektúry“. Práce 
prebiehali v dvanástich sondách. Na nádvorí Horného Hradu, v sondách 1f/g/h, sme 
pokraèovali v prehlbovaní zásypu vo výkope cisterny objavenej v roku 2016.  Ide o  
rozsiahly objekt  vysekaný do hradného brala, uzavretý z južnej strany kamenným 
múrom. Nateraz zistený  rozsah výkopu je 5,6 x 6 m a håbka 4,5 m. Vo výskume cisterny sa 
bude pokraèova� v roku 2018. Rekonštrukèné práce sa v tomto roku sústredili hlavne na 
predhradie a to konkrétne na sanáciu východného opevnenie a dokonèenie 
rekonštrukcie severovýchodnej bašty.  V súvislosti s tým sme odkryli vnútorné líce 
opevnenia v úsekoch zistených strie¾ní (sonda 19e, 19d, 20b). Vo všetkých troch 
prípadoch sme pritom narazili na interiéri budov pristavaných k hradbe, ktoré boli doteraz 
ukryté pod sutinami s mocnos�ou 1 až 1, 5 m. Zároveò sme pokraèovali v h¾adaní koruny 
opevnenia v úsekoch, kde murivo nevystupovalo na povrch nádvoria (sondy 19a, 
19c,19b, 19f). V sondách 19a/19c sa objavilo v håbke 1 m. Na západnom konci východného 
opevnenia pri JV bastióne, v sondách 19b/19f, sa po znížení terénu o 2 m stále nachádza 
len kamenná deštrukcia opevnenia. V prehlbovaní týchto sond budeme pokraèova� v 
roku 2018. Posledným skúmaným úsekom na predhradí bola SV èas� jeho nádvoria. Tu 
sme terén znížili celoplošne na historickú úroveò zo 17. storoèia, èím sa pripravil priestor 
na následnú sanáciu pri¾ahlých architektúr a pamiatkovú prezentáciu tejto èasti 
nádvoria.
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