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   3D scan pivnice a vstupu 
do hospodárskej budovy (M. Bartík)

Vstup do hospodárskej budovy č.3 
na hornom hrade

Lokalizácia miest výskumu v roku 2015
(plán Plaček- Bóna 2007)

Výsledky výskumu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Archeologický výskum na hrade Gýmeš pokračoval aj v roku 2015. Zamerali sme sa na 
výskum vstupu do hospodárskej budovy č. 3 na hornom hrade (Sonda 11B) a na 
zrušenie kontrolného bloku v sonde 12 v priestore bočného parkánového vstupu.
Na celej ploche obdĺžnikovej sondy 11 B s rozmermi 500x300 cm sme odstránili 
náletové buriny, potom sme postupne odnosili kamene z povrchu. Začali sme 
odstraňovať jednotlivé suťové zásypy až po stupne schodiska. K hospodárskej 
budove bolo neskôr pristavené vstupne schodisko. Mohlo by ísť o obdobie, keď boli 
vo vnútri osadené klenby, lebo rovnako aj schodisko bolo pod klenbou s malou 
strieškou. Postupne sme odkryli 7 schodíkov, ktoré boli vybudované z veľkých 
kameňov. Podesta pred vstupom do pivnice mala jemný maltový poter. V interiéri 
pivnice sa nachádzal jeden tehlový schodík. Schodisko bolo staticky narušené a tak 
došlo následne k jeho oprave, čo sa nám podarilo doložiť pri drevených zárubniach 
vstupu. V zásypových vrstvách sa nachádzalo minimum nálezov, pričom ide zväčša o 
stavebnú deštrukciu budov horného hradu, ktoré postupne zasypali nádvorie. 
Keramické nálezy sa nachádzali až tesne nad niveletou pôvodného terénu. Ide zväčša 
o keramiku pochádzajúcu zo 17.-18. storočia. Pri odstraňovaní kontrolného bloku v 
sonde 12 sa nám podarilo ma východnej stene parkánovej hrady odkryť menšie okno, 
ktoré sme zdokumentovali. Výskum aj napriek svojmu malému rozsahu priniesol nové 
stavebno - historické informácie o vývoji niektorých častí hradu. 

Pohľad z pivnice na vstupné schodisko do hospodárskej budovy č. 3 na hornom hrade. V popredí 
                                       tehlový schodík a pôvodná maltová podesta
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