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Archeologický výskum na hrade Lietava prebieha každoročne po etapách už od roku 

2008. V priebehu 11 rokov výskumu sa nám podarilo zistiť o stredovekom objekte veľmi veľa 
nových skutočností a zároveň bohaté nálezy boli odborne spracovanie a uskladnené 
v Archeologickom ústave SAV v Nitre. Archeológia vždy priamo nadväzuje na stavebné 
práce čo znamená, že historický stavebný materiál takzvaná suť sa taktiež poctivo triedi a to 
na stavebný kameň, patinovaciu suť ( preosiata suť sa v prípade dobrej pigmentácie spätne 
používa na patinovanie špár do novo vymurovaných kamenných konštrukcií, aby sa pôvodná 
ako aj historická malta zhodovala v jeden celok ) a odpadovú suť, ktorá sa využíva do 
spevnenia prístupových chodníkov a ciest. Archeologický dozor a výskum v roku 2019 bude 
viac menej opätovne nadväzovať na výskumy z predošlých rokov a neplánuje sa nanovo 
otvárať žiadna nová objektová archeológia. 

 

 



 
1.) Objekt 1352/14 bastión severný - archeologická sonda č. 23/2019 

 
V roku 2019 je plánovaná stabilizácia SV steny Polygonálneho bastiónu formou 

doplnenia poškodeného lícneho kameňa v rozsahu a výške zachovanej vnútornej 
hmoty. Suťový zával pod stenou je zdrojom pôvodného vypadnutého kameňa. 
Archeologická sonda 23/2019 umožní zával pod stenou roztriediť a tým umožniť 
pôvodný kameň opäť použiť do obnovenia líca SV steny bastión 
 

 
Suťový zával pod SV stenou Polygonálneho bastiónu 



2.) Objekt 1352/1 veža – archeologická sonda č. 43/2019 
 
Objekt hlavnej veže prešiel rokmi 2008-2018 niekoľkými stabilizačnými etapami 

(etapy stabilizácie stien hlavnej veže) Práce boli aktuálne ukončené zastrešením 
objektu formou pultovej strechy podľa „projektovej dokumentácie – horný hrad 2011“. 
V roku 2019 chceme suterén veže archeologicky preskúmať a vyčistiť od stavebného 
suťového odpadu ktorý sa na dne objektu zhromaždil počas 10 ročného stabilizačného 
procesu. Archeologický výskum bude posledná etapa činnosti v tomto objekte a po jej 
zrealizovaní budeme môcť pristúpiť k osadeniu pevného rebríkového systému 
potrebného na účel údržby objektu. 
 

 
 

 
Aktuálny pohľad na zastrešenú hlavnú vežu – pohľad zospodu 



3.) Objekt 1352/2 palác hradný I – archeologická sonda 42/2019 
 

Objekt Gotickej brány je vstupnou bránou do horného hradu, je nutné ho 
stabilizovať viacerými zásahmi. Ľavá strana brány je v časti sedílie odtrhnutá a je 
nutné pristúpiť k sanácii základu ako aj k vyplneniu odchýlenej konštrukcie novým 
murivom. Brána mala pôvodne v prízemí „vlčiu jamu“ v ktorej sa zatváral a otváral 
kolískový most dosadujúci na zaniknutý mostný pilier. Archeológia interiéru brány 
jasne stanoví metodické usmernenie plánovanej sanácie základu objektu a zároveň 
interiérová obnova vnútorných konštrukcii pomôže stabilizovať poškodený objekt. 
 

 
  Rozsah archeológie 2019 v objekte Gotická brána 
 

 
  Ukážka stavebných zásahov základu v bráne v roku 2019 



4.) Objekt 1352/2 palác hradný I – archeologická sonda 40/2019 
 

Archeologická sonda priamo nadväzuje na archeologický výskum v roku 2018, 
kedy sa preskúmal palácový vstup do časti pivníc pod kaplnku. Archeológia v roku 
2019 preskúma ¼ nádvoria horného hradu do ktorej sa pripraví odvodnenie 
navrhnuté „projektovou dokumentáciou – horný hrad 2011“ ako aj napojenie na 
vstup do pivníc pod kaplnkou. Po osadení časti odvodnenia podľa projektovej 
dokumentácie bude sonda opätovne zasypaná do úrovne určenej metodikom. 
 

 

 


