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      Rekonštrukcii mosta budú predchádzať archeologické výskumy vonkajšej priekopy hradu a
pod parkoviskom pri morovom stĺpe.       Vstupný most do areálu Nitrianskeho hradu čaká
kompletná rekonštrukcia. Plánuje ju Nitrianske biskupstvo, ktoré spravuje hrad.   
Predpokladané náklady sú 400-tisíc eur. Most má narušenú statiku. Poškodené časti, ktoré sú
aj pod príjazdovou cestou do hradu, bude treba premurovať a spevniť. „Bude sa to týkať aj
bočného zábradlia. Nachádzajú tam časti, ktoré bude nevyhnutné po dohode s pamiatkovým
úradom reštaurovať. Riešiť sa bude aj problém vlhkosti múrov a dažďová kanalizácia,“
informoval agentúru SITA hovorca Nitrianskeho biskupstva Miroslav Lyko. Po opravení mosta
sa počíta s výstavbou podzemných verejných toaliet na parkovisku pred vstupom do hradu na
strane morového stĺpa.    Presný termín rekonštrukcie zatiaľ nie je určený    Hovorí sa o
budúcom roku, závisieť to však bude od toho, kedy sa biskupstvu podarí získať peniaze. „Bez
podpory mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja to nepôjde,“ podotkol Lyko a dodal,
že o eurofondy sa biskupstvo neuchádzalo. Zatiaľ nebola vypísaná výzva, ktorá by umožnila z
týchto zdrojov opravovať cirkevné a kultúrne pamiatky.    Rekonštrukcii mosta budú
predchádzať archeologické výskumy na dvoch miestach    „Jedna sonda nám obnaží vonkajšiu
hradnú priekopu, kde sa nikdy výskum nerobil a druhá bude v blízkosti morového stĺpa, kde by
v budúcnosti mali byť sociálne zariadenia,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ Archeologického
ústavu v Nitre Matej Ruttkay. 

Výskum priekopy prinesie informácie o tom, z akého obdobia pochádza a či bola v minulosti
prestavovaná. Pri morovom stĺpe sa v minulosti našiel jeden z najdôležitejších hrobov hradného
kopca. Pochádza z prelomu 8. a 9. storočia a našlo sa v ňom vzácne karolínske kovanie
opaska. Ruttkay nevylučuje, že sa tu podarí nájsť celé pohrebisko. Podľa Lyka sa tieto výskumy
začnú po dokončení archeologického výskumu gotickej priekopy, teda vnútornej priekopy v
areáli hradu.     
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