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Obr.4. Predhradie - JV bastión (13), ílovitý 
násyp na temene, spevnená podlaha, 

v pozadí - strieľňa

Obr.3. Predhradie - V bočná stena JV
bastiónu so zamurovanými strieľňami (19f/II)

Obr. 1. Predhradie - východné opevnenie, úsek pri JV bastióne, odkrytá koruna opevnenia 
so strieľňou, sondy 19f/2018

Obr.2. Predhradie -  hrotitý bastión,
pohľad z JV bastiónu, sonda 15

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Vo výskumnej sezóne 2018 sa v rámci záchranného výskumu realizovali práce na štyroch 
miestach predhradia. Išlo o sondy v úseku východného opevnenia (19f/I, II, III, IV, V), na 
temene JV bastiónu (13/2018), na hrotitom bastióne (15) a pri severnej hradbe predhradia 
(17a). Na temene JV bastiónu sa doložili dve stavebné fázy. S prvou súvisí pevná maltová 
podlaha a bočná špaleta strieľne, zachytená na vnútornom líci zdeštruovaného oblého 
čela bastiónu. V druhej stavebnej fáze bol bastión vyvýšený hlinito-ílovitým násypom s 
výškou okolo 2,8 m (obr. 4). K prestavbe došlo v priebehu 17. stor. Pod bastiónom sa 
odkryl takmer celý pôdorys hrotitého bastiónu (obr. 2). Západné rameno, smerom k 
napojeniu na JV bastión, nebolo dokončené. Východné rameno bolo v úseku napojenia 
na JV bastión rozšírené. Ani v tomto prípade nebola stavebná aktivita dokončená. Pred 
rozšírením východného ramena sa zachytil otvor zatiaľ bližšie neurčenej funkcie. V tomto 
roku bolo  dokončené odkrývanie východného opevnenia predhradia v úseku pri JV 
bastióne. Opevnenie tu bolo najvýraznejšie zničené (obr. 1). Pri jeho odkrývaní sme z 
vnútornej strany zachytili časti dvoch interiérov predelených stredovou priečkou. V 
severnej miestnosti sa zistil tehlový podstavec kachľovej pece a v južnej (pristavenej k 
bastiónu) ďalšia strieľňa.  Z vonkajšej strany opevnenia sa začistila východná bočná 
stena JV bastiónu, v ktorej sa zistili dve veľké delové strieľne. Tie boli v mladšej stavebnej 
etape bastiónu zamurované a ponechali sa v nich len úzke štrbinové strieľne (obr. 3). 
Posledným skúmaným úsekom bol interiér miestnosti 17a pri severnej hradbe 
predhradia. Zachytila sa tu úroveň podlahy miestnosti, tehlová pec a pravdepodobne 
výpadová brána v severnej hradbe predhradia.    APVV-17-0063
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