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Výsledky výskumu

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Archeologický výskum na vrchu Hradisko v Divinke odkryl opevnenú polohu datovanú do 
obdobia vrcholného až neskorého stredoveku. Pomerne malá vrcholová plošina, na ktorej 
vrcholci stála pravdepodobne drevená vežovitá stavba bola chránená až tromi líniami 
opevnenia. Na päte hrádku bol vybudovaný val, z ktorého sa zachovala hlinená masa a vo vnútri 
konštrukčné drevené prvky, datované rádiouhlíkovou metódou na prelom 13. a 14. storočia. Na 
okraji hlavnej plošiny bol menší val s konštrukciou z drevených roštov, ktorý podľahol súvislému 
požiaru. Poslednou líniou opevnenia bola palisáda osadená v hrotitom žľabe vysekanom do 
kamenného podložia, ktorá chránila predpokladanú vežovitú stavbu. Samotná veža, ktorú 
predpokladáme na základe analogických lokalít v stredoeurópskom priestore, sa nezachovala, 
ako kvôli podložiu, tak azda aj kvôli geografickej triangulačnej veži, ktorá na jej mieste stála v 20. 
storočí. Na základe odkrytého materiálu je možné uvažovať, že lokalita nebola dlho osídlená, 
stopy po vnútornej výstavbe neboli okrem jedného zahĺbeného ohniska či pece zaznamenané a 
ani pomerne malé množstvo keramického materiálu nepoukazuje na dlhý časový vývin lokality. 
Postavenie hrádku v takmer pohraničnom pásme medzi Uhorskom, Českom neďalekým 
Poľskom v blízkosti považskej cesty zrejme určuje jeho strážnu, vojenskú a kontrolnú funkciu. 
Na násilný zánik tohto opevnenia okrem stôp po požiari môžu poukazovať aj šidlovité hroty 
šípov s kvadratickým prierezom, pripevnené na drievce tŕňom, ktoré sa našli pomerne 
koncentrovane na južnom úpätí kužeľovitého svahu.
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