
Obr.4. JV bastión, západná kazemata. Severná 
polovica, zasypaný vstup. (13/A/2020)

Obr.3. JV bastión, západná kazemata. Južná 
polovica, zamurovaná strieľňa. (13/A/2020)

Obr. 1. Hrad Divín - rozsah archeologického výskumu v roku 2020

Obr.2. Zamurovaný pôvodný vstup do 
kazemát JV bastiónu. Prah vstupu. (19/f/2020) 

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

V tejto  sezóne sa archeologické práce sústredili na výskum JV bastiónu. Práce sa realizovali na 
dvoch miestach - v interiéri bastiónu, t. j. v priestore západnej kazematy (sonda 13/A/2020) a na 
severnom okraji  bastiónu, v úseku pôvodného vstupu do kazemát (sonda 19/f/2020). 

Interiér kazematy bol pred výskumom takmer celý zasutený. Odstránila sa v ňom horná časť zásypu 
po niveletu 308, 2 m n. m., t. j. okolo 2 m. V JV rohu sa terén prehĺbil výraznejšie, po spevnený maltový 
povrch, do hĺ. 306, 5 m n. m. Miestnosť mala lichobežníkový pôdorys s rozlohou 15 m². Podarilo sa tu 
rozpoznať minimálne dve stavebné fázy.  Prvá fáza mala spevnenú podlahu v hĺ. 306,5 m n. m. a veľkú 
delovú strieľňou v SZ stene. Miestnosť dosahovala výšku 3,7 m (obr. 3). Vstupovalo sa do nej zo 
severnej strany (obr.4). V druhej fáze došlo k navýšeniu terénu zhruba o 1,4 m, s povrchom vo výške 
308 - 307, 2 m n. m. V tomto období bola strieľňa zamurovaná. V jej hornej časti  zostal pod klenbou 
otvor s výškou 50 cm. Zmeny sa zaznamenali aj na severnom okraji miestnosti. Zachytila sa tu vstup 
do vedľajšej východnej kazematy a jedna mladšia klenba, ktorá súvisí s výstavbou novej miestnosti 
v severnej časti bastiónu, tzv. vstupnej chodby do kazemát (obr.5) . Prestavba tejto časti  bastiónu si 
vyžiadali aj zamurovanie pôvodného vstupu do kazemát, ktorý sa skúmal v rámci sondy 19/f/2020. 
Horná časť vstupu bola odkrytá už v roku 2019. V tejto výskumnej sezóne sa podarilo zachytiť úroveň 
prahu vstupu a skompletizovať všetky dostupné informácie o jeho podobe. Vstup do kazemát bol 
210 cm vysoký a 210 cm široký. V hornej časti vstupného otvoru bol pôvodne silný drevený preklad. 
Bočné špalety boli rovné, na vonkajšej strane so zachovanými ústupkami pre zárubňu. Prah tvorila 
upravená koruna základu s dvoma žľabmi, v ktorých bola  pôvodne umiestnená drevená zárubňa. 
Povrch sa nachádzal vo výške 307,8  m n. m. (obr.2). 
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Obr.5. JV bastión, severný okraj.
klenba východnej kazematy, 

mladšia klenba nad nimi. (13/A/2020)
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