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Obr.4. Zachytenie odvodňovacieho žľabu
(sondy 1ch/rez II-III a 1b/2015)

Obr.3. Nádvorie - kamenná deštrukcia paláca 
 (sonda 1ch/rez I)

Obr. 1. Horný hrad - po ukončení sezóny v roku 2019. Nádvorie - dve cisterny, 
červenou vyznačený žľab odkrytý v r. 2019 (sondy 1ch/rez II a III). (letecký snímok: M. Chebe, A. Arpáš)

Obr.2. Nádvorie - cisterna 2, južný múr výkopu
cisterny z vnútornej strany 

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

V rokoch 2018-2019 sa popri záchranných výskumoch na predhradí hradu Divín realizoval výskum 
na vedecké účely v priestore nádvoria hradného jadra. Práce boli zamerané na doriešenie sporných 
otázok týkajúcich sa novoobjavenej cisterny (z roku 2017) a jej možného prepojenia na odvodňovací 
systém odkrytý  v rokoch 2015 až 2017. Išlo o JZ časť nádvoria medzi novou cisternou (cisterna 2) a 
južným palácom.  Na ploche 40 m² bolo umiestnených osem sond. V roku 2018 sa znižoval povrch 
nádvoria o 40 cm (sondy 1ch/1,2,3) a dokončilo sa odkrytie celého pôdorysu cisterny (6,5x6,2 m). Z 
dôvodu nepriaznivých statických podmienok sme nepristúpili k výraznejšiemu prehĺbeniu zásypu 
cisterny. Výkop cisterny bol z troch strán vyhĺbený do skaly. Z južnej strany, kde  pôvodné bralo 
výraznejšie klesalo, ho zabezpečoval južný kamenný  múr (sonda 1ch/1-2, obr.2). V mieste 
západného ukončenia muriva sa pôvodne predpokladal výpust cisterny do odvodňovacieho 
systému. To sa výskumom v roku 2019 nedoložilo (JZ rez cisternou).  Terén tu nebol porušený 
žiadnym zásahom, naopak v tejto sonde sa vo výške 322,05 -322,15 m n. m. podarilo doložiť starší 
stredoveký terén. V sondách 1ch/rez II - III sa objavil žľabovitý výkop. Obchádzal cisternu z južnej 
strany (obr.1). Nateraz nie je  zistené ich možné prepojenie. Žľab predstavuje pokračovanie 
odvodňovacieho systému nádvoria. Nadväzuje na sekundárne prerušenie muriva 1b v západnej 
časti nádvoria (obr. 4). Vyhĺbený bol do ílovitej vrstvy a vykladaný kameňmi. V sonde 1ch/rez I došlo k 
prerezaniu novovekých vrstiev nádvoria v smere J-S (od steny južného paláca po južný múr výkopu 
cisterny 2). Zachytila sa tu kamenná a tehlová deštrukcia muriva južného paláca zrúteného do 
priestoru nádvoria (obr. 3).  Spadla na pevný hlinitý povrch s niv. 322,4 m n. m., ktorý predstavoval 
najmladšiu historickú úroveň nádvoria. Aj v tejto sonde sa zachytila ílovitá vrstva. Podľa doteraz 
zistených skutočností pokrývala väčšiu časť južnej časti nádvoria a mala mierny sklon od stien 
južného paláca  smerom na sever. Práve do tejto vrstvy bol zahĺbený odvodňovací žľab zachytený v 
sondách 1ch/rez II-III. Výkopové práce na hornom hrade boli týmto vedeckým výskumom  ukončené. 
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