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JV bastión po plošnom znížení násypu,
SV múr bastiónu, v pozadí V predhradie,

 poh¾ad z JZ.  

Predhradie - násyp JV bastiónu prerezaný zis�ovacím rezom 1, poh¾ad na východný profil
(v hornej èasti tmavá vrstva - recentný zásah), v pozadí Horný hrad. 

JV bastión po plošnom znížení násypu, 
južné nárožie kvadratickej stavby na temene bastiónu,

poh¾ad z JZ. 

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Juhovýchodný bastión je súèas�ou opevnenia predhradia. Nachádza sa na pravej strane 
od  hlavného vstupu do hradu. Zabezpeèoval ochranu z ¾ahko prístupnej južnej strany 
hradnej vyvýšeniny. Bastión vznikol v období medzi pol. 16. storoèia a rokom 1575. 
Pôvodný bastión mal oblé èelo a boèné ušnice. V 17. storoèí bol k nemu pristavaný hrotitý 
bastión. 
Základným cie¾om archeologického výskumu bolo zníži� a vyrovna� terénu na jeho 
temene, s perspektívou v budúcnosti využi� tento priestor ako zabezpeèenú výh¾adòu. 
Pôvodný terén temena bol zatrávnený a nerovný, s prevýšením do 2, 2 m od pri¾ahlého 
nádvoria. Miestami po  jeho obvode vystupovali zdeštruované murivá. Na overenie 
vertikálnej stratigrafie sa terén prerezal zis�ovacími rezmi  a následne  znížil v priemere 
o 80 cm. Popri tom sa odkryli tri línie murív. Z východnej strany sa nachádzalo torzo 
severovýchodného múru bastiónu. V severnej èasti bastiónu sa objavili steny zatia¾ 
bližšie neurèenej kvadratickej stavby s èiastoène zachovaným južným nárožím.  O tieto 
múry sa opieral umelo navrstvený násyp, v ktorom sa striedali 

nachádzalo 
množstvom keramického materiálu a nieko¾ko drobných nálezov, ktoré sú datované do 
obdobia stredoveku a novoveku, max. do 17. storoèia. V prípade znižovaného násypu ide 
pravdepodobne  o mladšiu stavebnú etapu juhovýchodného bastiónu, pri ktorej došlo k 
navýšeniu palebnej delostreleckej pozície niekedy v období  17. storoèia.

ílovité uloženiny s  
vrstvami s výraznejším obsahom drobného lomového kameòa. V násype sa 
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