
Obr.4. Predhradie - výber nálezov 
(sondy 11/I, 14)

Obr.3. Predhradie - bočná stena a Z ušnica 
JV bastiónu pred vstupnou bránou (11/I)

Obr. 1. Letecká snímka hradu Divín - stav obnovy na konci sezóny 2019 (M.Cheben, A.Arpáš 2019)

Obr.2. Predhradie-JV bastión. Zámurovka
pôvodného vstupu do bastiónu (19f/2019/A) 

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

V roku 2019 sa záchranný výskumu zameral na predhradie (obr.1). Ťažiskom sa stal vstupný priestor  
v troch základných úsekoch - vstupná brána (11/I-III), hrotitý bastión (15/Z/II-III, 15V/2019) a SV 
nárožie JV bastiónu (19/f/2019/A-B). Skúmalo sa zároveň SV nárožie predhradia - interiér bašty (14) a 
rozhranie SV a V nádvoria predhradia -  SZ nárožie budovy (20/2019). Prvýkrát sa pristúpilo aj k 
výskumu extra muros, na úpätí JV svahu (EV/I-II). Celkovo bolo preskúmaných 7 sond. 
Výskum vo vstupnej časti predhradia priniesol posun v poznaní pevnostnej architektúry 16.-17. stor. 
Podarilo sa tu vyčleniť minimálne štyri stavebné fázy opevnenia predhradia. Bránová veža (obr.1a) a 
východné opevnenie vznikli v polovici 16. stor. V tretej štvrtine 16. stor. tu bol vybudovaný delový 
bastión s oblým čelom a vysunutými ušnicami. V bočných stenách bastiónu, sa zistili veľké delové 
strieľne (obr.3). Podarilo sa zároveň získať informácie o vnútornom usporiadaní bastiónu. Zistil sa 
pôvodný vstup (obr.2) a dve kazematy (obr.3). V nasledujúcej fáze, v 1. polovici 17. stor., došlo k 
prestavbe delového bastiónu. Pôvodný vstup do kazemát bol zamurovaný (obr.2) a  v interiéry 
bastiónu vznikla nová miestnosť. Povrch bastiónu bol navýšený dvojmentrovým ílovitým násypom. 
Poslednú stavebnú aktivitu z tretej štvrtiny 17. stor. predstavuje prístavba hrotitého bastiónu z 
vonkajšej strany oblého čela JV delového bastiónu (obr.1). Tohtoročný výskum dokázal, že táto 
prestavba nebolo dokončená. Otvor zistený v r. 2018 na jeho V ramene bol využívaný ako vstup pri 
výstavbe bastiónu (obr.1b). Počas výskumu interiéru SV bašty (14) sa zistili rozšírené  základy SV a 
JV nárožia bašty (obr.1d), povrch miestnosti a časť zhoreného podlažia. Veľká časť pôvodného 
zásypu bola odstránená výskumom v 70-tych rokoch 20.stor. Na východnom nádvorí sa odkrylo SZ 
nárožie a vstup do budovy pristavenej k východnému opevneniu predhradia (obr.1c). 
Z výskumu pochádza množstvo nálezov stredovekej a novovekej keramiky, sklenených fragmentov 
z pohárov a drobných nálezov, hlavne z kovu. Unikátom je časť koženého opasku zo 16.-17. stor. s 

textilnou a kovovou výzdobou (obr.4).      APVV-17-0063
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