4.6. Situace 6 – Zadní dvorek a místnost P.05 (sondy 6, 7, 8, 9)

Obr. 203: Plán výzkumu s vyznačením dokumentovaných profilů.
A: Sonda 7
Postup preparace: Sondy 6–9 souvisí s vedením nové kanalizace a vodovodu. Sondy byly
realizovány v předstihové části výzkumu. Úkolem sondy 7 bylo zjistit zachovalost a
mocnost archeologických terénů na vnější straně nejstarší části domu, proto byla
zvolena jako užší a delší průkop. Výkop sondy probíhal ručně po přirozených vrstvách.
Po sundání vrchních vrstev byla při východní straně sondy zjištěna na maltu pojená zeď
s lícem směřujícím k západu. Vrstvy vně této zdi (při vchodu do chody P.04) byly
odebrány jen do hloubky 40 cm. Jednalo se o zcela neznámou konstrukci a bylo
rozhodnuto pokračovat v hloubení sondy buď na základ oné zdi, či do hloubky, kterou
pro tento typ výkopu vyžadovala stavba. K dalšímu odkrytí této zděné konstrukce došlo
v rámci navazující sondy 9. Probíhala průběžná dokumentace ve dnech 20.–21. 3. 2019,
kresba situace 1:20 (SV a SZ profil), kolmé i šikmé foto.
Popis: Stratigrafie tvořená 10 kontexty, odkryv zastaven na povrchu vrstvy 707. Hlubší
výkop stavba nevyžadovala. Zděná konstrukce (kontext 709a) pokračovala hlouběji.
Popis vrstev viz kontextové listy.
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Obr. 204: Kresebná dokumentace sondy 7.

Obr. 205: Lokalizace sondy 7 před SZ stěnou domu na zadním dvorku.
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Obr. 206: Sonda 7 po začištění vrchní části zdi a tmavě žluté písčité vrstvy 702.

Obr. 207: Východní část sondy. Vzhledem k malým rozměrům byl odkryv zastaven na
povrchu vrstvy 708.
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Obr. 208: Pohled do sondy 7 po začištění vrstvy 704 tvořené valouny.

Obr. 209: Detail styku nově objevené zdi se stěnou domu. Obě jsou kvalitně provázané.
Otvor nesl otisk po dřevěném trámu.
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Obr. 210: Detail otvoru. Otisk malty prokazuje, že zde dřevěné prvek byl umístěn. Další
protilehlý otvor ale zjištěn nebyl.

Obr. 211: Kolmý snímek vrstvy 704. Směrem k rohu s barevným metrem se vrstva skláněla
či prosedala.
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Obr. 212: Celkový pohled do sondy 7 po odebrání vrstev do hloubky 150 cm.
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Obr. 213: Detail předchozího snímku.
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Obr. 214: Pohled na dokumentované profily sondy 7.
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Obr. 215: Kolmý snímek složený ze dvou fotografií po začištění vrchní části zdi v sondách
7 a 9. Je patrné, že zeď uzavírá oválný prostor, z něhož byla odkryta zhruba polovina a
jehož jižní stranu tvoří zeď domu. Zeď je poměrně subtilní a tvoří ji na šířku jeden max.
dva kameny pojené žlutou maltou. Objekt lze s velkou pravděpodobností označit za
schodišťovou šachtu zpřístupňující sklep S.05.
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Obr. 216: Zanesení předchozího složeného snímku do plánu výzkumu. Žlutě vyznačeno
předpokládané pokračování zachycené konstrukce.
B: Sonda 8 a 9
Postup preparace: Sondy 6–9 souvisí s vedením nové kanalizace a vodovodu. Sondy byly
realizovány v předstihové části výzkumu. Sonda 8 navazovala na sondu 6, sondou 9
byly následně sondy 8 a 7 propojeny. Nálezové situace na sebe v obou sondách
navazovaly, proto jsou sondy 8 a 9 popisovány společně. Výkop sond probíhal ručně po
přirozených vrstvách. V sondě 9 pokračovala zeď zjištěná již v sondě 7 a vytvářela tak
oválný objekt. Druhá polovina jeho výplně, tak byla vybrána v rámci sondy 9.
Dokumentace vrstev, které objekt po zániku jeho funkce vyplnila proběhla v rámci
sondy 7. Probíhala průběžná dokumentace ve dnech 21.–27. 3. a 2.–4. 4. 2019, kresba
situace 1:20 (všechny profily sondy 8, VV a SZ profil sondy 9), kolmé i šikmé foto.
Popis: Sonda 8 - stratigrafie tvořená 13 kontexty, odkryv zastaven na povrchu vrstvy 812.
Hlubší výkop stavba nevyžadovala. Popis vrstev viz kontextové listy.
Sonda 9 - stratigrafie tvořená 13 kontexty, odkryv zastaven na povrchu vrstvy 912.
Hlubší výkop stavba nevyžadovala. Popis vrstev viz kontextové listy.
Kontexty byly v rámci obou sond číslovány samostatně – v mnoha případech se ale
jednalo o shodné kontexty: 800=900, 801=901, 803=902, 805=906, 806=907, 807=908,
810=910, 811=911, 812=912.
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Obr. 217: Kresebná dokumentace sondy 8.

Obr. 218: Kresebná dokumentace sondy 9.
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Obr. 219: Sonda 8 po odebrání vrchní valounové dlažby.
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Obr. 220: Sonda 8 – vlevo žlutá štěrková vrstva 810 (pochozí úroveň 14. století), vpravo
situace při odebírání vrstvy 807
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Obr. 221: Sonda 8 po dokončení odkryvu na povrchu vrstvy 812.
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Obr. 222: JZ profil sondy 8 (profil 1).

Obr. 223: Kolmý snímek sondy 8 po dokončení odkryvu. Vpravo čárkovaně vyznačen
průběh otisku po trámu.
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Obr. 224: Západní část sondy 8 se žlábkem, který vyplňoval kulatý či půlkulatý trám po
němž zůstal otisk se zbytky dřeva (šipka).
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Obr. 225: Počátek odkryvu sondy 9 v meziprostoru mezi sondou 7 (dále u zdi) a sondou 8
(v popředí).

Obr. 226: Sonda 9 po začištění vrchní části zdi schodišťové šachty.
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Obr. 227: Šikmý pohled od západu na tutéž situaci.

Obr. 228: Kolmý snímek sondy 9 ve stejné fázi odkryvu.
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Obr. 229: Vybírání druhé poloviny výplně z objektu šachty (přesněji nejspíše reálné
čtvrtiny). Situace na povrchu vrstvy 704 – shodné s obr. 208 a 211.

Obr. 230: Detail předchozího snímku. Tato valounová dlažba se nejspíše nacházela na
původním povrchu. Postupným sesedáním spodnější výplně se dostala v šachtě níže.
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Obr. 231: Objekt šachty po vybrání výplně do hloubky 150–160 cm. Dna nebylo dosaženo.
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Obr. 232: Detail předchozího snímku.
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Obr. 233: Sonda 9 na povrchu štěrkové vrstvy 906 (blíže). Ta byla porušena výkopem pro
stavbu zdi šachty, výkop vyplňuje dobře odlišitelná hnědá hlinitá vrstva 903.

903
906

Obr. 234: Kolmý snímek předchozí situace.
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Obr. 235: Sonda 9 – dobře pozorovatelná je výplň žlabu ve střední části sondy (kontext
807), po stranách vrstva 812. Žlab je porušen zdí šachty.

Obr. 236: Celkový pohled po začištění žlabu s otisky po trámu.
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Obr. 237: Pohled od jihu přes zeď šachty na žlab a nejdále profil 3 sondy 8.

Obr. 238. Kolmý snímek žlabovitého objektu s otiskem po trámu.
167

Obr. 239: Detail žlabu. Ojedinělost situace nedovoluje blíže určit čeho byl tento nejspíše
základový trám součástí.
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Obr. 240: Pohled na profil 3 sondy 8. Po zániku konstrukce, jíž byl trám ve žlabu součástí,
prostor vyplnila vrstva 807 obsahující zlomky keramiky 1. pol. 14. století.
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Obr. 241: Profil 1 sondy 9. Čárkovaně zvýrazněny některé vrstvy.

Obr. 242: Profil 2 sondy 9 a 8.
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Obr. 243: Pohled od leva na profily 4 a 1 sondy 8, a směrem k výtyčce profil 1 sondy 9.

Obr. 244: Vnější strana zdi šachty v sondě 9.
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C: Sonda 6 v místnosti P.05
Postup preparace: Sondy 6–9 souvisí s vedením nové kanalizace a vodovodu. Sondy byly
realizovány v předstihové části výzkumu. Výkop sondy probíhal ručně po přirozených
vrstvách. Sonda 6 navazovala na zjištění v sondě 5 ve stejné prostoře P.05. Úkolem
sondy bylo zjistit základové poměry severní zdi chodby S.04, která vykazovala zásadní
statické poruchy, což ve finále vedlo k celkovému přezdění této zdi. V rámci výkopu
sondy se prokázalo, že tyto poruchy jsou dány úplnou absencí základů. Důležité bylo i
zjištění o stratigrafických vztazích mezi sídlištním souvrstvím a klenbou sklepa S.02.
Probíhala průběžná dokumentace ve dnech 21.–27. 3. a 2.–4. 4. 2019, kresba situace 1:20
(všechny profily sondy 8, VV a SZ profil sondy 9), kolmé i šikmé foto.
Popis: Stratigrafie tvořená 8 kontexty, odkryv zastaven na povrchu vrstvy 606. Hlubší
výkop stavba nevyžadovala. Při zdi sklepa S.02 dosaženo vrstvy 607. Popis vrstev viz
kontextové listy.

Obr. 245: Kresebná dokumentace sondy 6.
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Obr. 246: Pohled na JZ zeď prostory P.05 se sondou 6.

Obr. 247: Kumulace kusů mazanice na povrchu vrstvy 605.
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Obr. 248: Sonda 6 po ukončení odkryvu, vpravo vchod do prostory P.05, vlevo klenba
sklepa S.02. Při stavbě sklepa byla porušena vrstva 605 s nálezy z doby kolem poloviny
14. století, sklep je tedy mladší a souvisí s výstavbou domu v 80. letech 14. století.

Obr. 249: Profily 1 a 2 sondy 6, na dně sondy povrch vrstvy 606.
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Obr. 250: Celkový pohled na sondu 6, nejdále vnější líc klenby sklepa S.02. Nepravidelnost
líce svědčí o tom, že byl původně zcela zasypán.

Obr. 251: Kolmý snímek sondy 6. Patrná je rovná obvodová zeď a vybíhající valená klenba
sklepa S.02.
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Obr. 252: Celkový pohled do prostory P.05 z nadhledu z východního rohu. S výtyčkami
sonda 6, vpravo sonda 5. Šipka ukazuje relikt základu nejspíše dřevěného zadního traktu
domu. Kumulace kamenů se nachází v rámci vrstvy 602 datovatelné do 1. pol. 15. století.
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Interpretace nálezové situace a datování: Sondy 6–9 na zadním dvorku a v prostoře P.05
přinesly několik zjištění týkající se podoby místa před stavbou kamenného domu, situace
týkající se stavby domu a zároveň jeho přestaveb.
Nejstarší archeologické situace byly zachyceny v sondách 8 a 9. Jedná se o sled kulturních
vrstev 12.–13. století. Překvapivé bylo zachycení žlabovitého lineárního objektu s otisky
po dřevěném trámu. Lze předpokládat, že trám představoval základ pro nadzemní
dřevěnou stavbu. Poněkud nejasné je jeho záměrné zahloubení o 40–50 cm oproti
tehdejšímu povrchu (vrstvy 811/810). Výkop pro tento žlab porušil vrstvy 810 a 911
datovatelné do 1. pol. 13. století, s tím, že štěrkovitá vrstva 810 představuje pochozí
povrch. Malý rozsah zachyceného objektu bohužel nedovoluje obsáhlejší závěry.
Vzhledem k otiskům a také nepatrným zbytkům ztrouchnivělého dřeva byl trám po
skončení funkce stavby ponechán na místě. Vrstva 807, která žlab vyplňovala datuje i
samotnou stavbu do 1. pol. 14. století. Následující vrstva 806, která terén zcela zarovnala
je dle zlomků keramiky datována shodně.
Nečekaným se stal nález objektu šachty obezděné kamennou zdí. Obvodová zeď šachty
je stavebně spojena s obvodovou zdí vlastního domu datovaného dendrodaty. Lze tedy
konstatovat, že šachta byla stavěna spolu s domem a patří do jednoho stavebního záměru
uskutečněného v 80. letech 14. století. O to zvláštnější je její umístění, neboť pokud se
jednalo o původní vstup do sklepa S.05, bylo třeba ještě z této šachty pokračovat 2 m
dlouhou chodbou do prostoru sklepa S.04. To, že v rámci sklepa S.04 (dnes propojujícího
sklepy S.05 a S.02) došlo ke stavebním úpravám dosvědčuje i stavebněhistorický
průzkum. Dataci šachty do uvedené doby potvrzující i archeologické situace v sondě 9.
V zásypu výkopu pro zeď šachty bylo nalezeno velké množství keramického materiálu
z doby kolem poloviny 14. století, včetně větších kusů nádob. Výkop tak posloužil jako
odpadní jáma. Zároveň z vrstvy 906, kterou výkop porušil, pochází keramika s výzdobou
tvořenou prolnutými svazky žlábkových vlnic, která je zcela identická s nálezy z výplně
výkopu. Následující vrstva 902, která se přimykala ke zdi šachty a je zařaditelná do 1.
pol. 15. století, nám dokládá, že v této době zde šachta již existovala, což je zcela ve shodě
s dendrochronologickou datací trámů uvnitř domu. Jedná se o poměrně netypické řešení
zpřístupnění sklepní prostory. Nejasná je forma schodiště, které bylo nejspíše samonosné.
Po zániku funkce schodišťové šachty, kdy byl sklep S.05 zpřístupněn současným
způsobem, byla šachta využívána jako odpadní jáma. Dle valounové dlažby prosedlé o
40 cm oproti vrcholu zdi lze tušit, že se výplň šachty dlouhodobě propadala.
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V rámci prostory P.05 byla také řešena doba výstavby zadního traktu domu, u kterého
bylo uváděno i možné středověké stáří. Na základě sond 5 a 6 je možné tento předpoklad
odmítnout. Obvodové zdi prostory P.05 jsou s jistotou mladší než vrstvy 502 a 602
spadající do 1. pol. 15. století. Vrstvy 500 a 600, které se již k těmto zdem přimykají,
datují zlomky keramiky do dlouhého intervalu 2. pol. 15. až 16. století. Větší jistotu nám
přináší dendrodatace trámu stropu s výsledkem datující zadní trakt až do 80. let 18. století.
Keramika z vrstev 500 a 600 je tak spíše jen reziduem.
4.7. Situace 7 – Svah za domem
V rámci probíhající rekonstrukce domu proběhla i první fáze čištění svahu za domem,
který k domu pozemkově náleží a sloužil minimálně v 19. a 20. století jako zahrada.
Mnohem delší dobu ale svah pod hradbami sloužil jako místo určené k vyhazování
odpadu. Především nález zlomku reliéfního pozdně gotického kachle dává naději, že při
pokračující revitalizaci může dojde v blízkých letech dojít i k dalším podobným
nálezům. Kachel nese vyobrazení postavy s pohárem. Jedná se o součást výjevu svaté
rodiny. Několik zlomků kachlů se zcela shodným výjevem známe z ČR pouze opět ze
Žatce. Kachle jsou dnes uloženy v žateckém muzeu a pochází z odpadní vrstvy zjištěné
při výkopem na žateckém Podměstí. S velkou pravděpodobností kachel z domu čp. 102
byl vyroben shodnou maticí. Můžeme tak na Podměstí tušit dílnu kamnáře, která dodala
kachlová kamna do našeho domu. Při výzkumu v domě ale bohužel nebylo žádné
konkrétní otopné zařízení zjištěno.
5. Zhodnocení výsledků výzkumu
Záchranný archeologický výzkum prováděný při rekonstrukci domu čp. 102 na náměstí 5.
května přinesl cenné poznatky o vývoji osídlení, a především o vývoji městského domu v této
centrální části Žatce. Přestože je žatec z archeologického pohledu poměrně dobře znám, jednalo
se o první výzkum, díky kterému měla archeologie možnost vstoupit do větší části městské
parcely. Podařilo se začistit, zdokumentovat, zaměřit a ovzorkovat narušené archeologické
situace, aniž by došlo k zastavení či zdržení stavby a je nutné na tomto místě třeba ocenit
investora i stavebníka akce za jejich přístup k ochraně a záchraně kulturního dědictví České
republiky.
Situace před stavbou domu
Poznatky k pravěkému osídlení navazují na starší zjištění jak z tohoto prostoru, tak
prakticky z celé severní poloviny žatecké ostrožny, kde se většinou pod raně středověkými
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situacemi nachází půdní horizont/kulturní vrstva, a i zahloubené objekty s nálezy převážně
z rozmezí mladší doby bronzové až doby halštatské. Identické zjištění jsme učinili i v domě
v sondách 4 a 11. Z druhotné polohy v sondě 9 pochází keramika štítarské kultury.
V době raného středověku byla plocha dnešního domu součástí akropole hradiště. Stavba
domu a další mladší zásahy ale tento prostor výrazně pozměnila a raně středověké nálezy tak
pochází pouze z běžných kulturních vrstev vzniklých zde postupným ukládáním odpadu.
Podobu a přesnější využití prostoru v době do vzniku vrcholně středověkého města ve 13.
století nebylo možné výzkumem zjistit. Otazník zůstává o formě opevnění tohoto východního
boku ostrožny. Ani jedna ze zkoumaných situací nevykazovala znaky, které by bylo možné
spojit s raně středověkou hradbu, ač ji zde musíme v nějaké formě nutně předpokládat. Výzkum
ovšem na zadním dvorku z finančních a časových důvodu nezasáhl při hraně svahu do větších
hloubek, kde by relikty hradby šlo tušit. S jistotou ale lze konstatovat, že ještě v polovině sondy
13 na zadním dvorku bylo registrováno štěrkové podloží.
Nejpozději do poloviny 13. století se Žatec právně přeměňuje na vrcholně středověké město.
V této době je také zbořena hradba akropole a zasypán příkop probíhající v linii dnešní radnice
a jižní strany náměstí 5. května. Zda měl kamenný dům ještě staršího předchůdce se bohužel
výzkumem nepodařilo zjistit. Nepoškozené starší terény byly dokumentovány především na
zadním dvorku, plošně malý zásah ale nedovoluje obsáhlejší závěry. V sondě 8 a 9 byla
prozkoumána základová konstrukce dřevěné stavby z 1. pol. 14. století tvořená do země
uloženým trámem. Rozsah stavby se nepodařilo zjistit. Další situace předcházející stavbu
kamenného domu ale představují již jen běžné kulturní vrstvy 13.–14. století a několik kůlových
jam neznámého původního účelu. Pro dobu před kamenným domem zde tedy můžeme doložit
poměrně čilé sídelní aktivity, jelikož nárůst terénu činil v sondě 11 v rozsahu 12.–14. století
min. 50 cm, sondách 8 a 9 dokonce 60 cm. Na otázku, zda se tyto aktivity odehrávaly na již
jasně vymezených parcelách, či zda se jednalo o pouze živelnou výstavbu při hradební pásmu,
bude třeba odpovědět v budoucnosti dalšími výzkumy na sousedních parcelách domů na
náměstí 5. května.
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Přehledně lze vývoj souvrství na zadním dvorku shrnout pomocí diagramu zobrazujícím
sled vrstev a konstrukcí od nejstarších po nejmladší.

Obr. 253: Harrisův diagram vyznačující stratigrafické vztahy jednotlivých kontextů v sondách
5–9. Žlutě zvýrazněny vrstvy s nálezy, kurzívou výkopy.
Stavba domu – doba, podoba
Jak bylo uvedeno v úvodních kapitolách, již od počátku 20. století byl byla vnímána
historičnost domu spojovaná s intaktně dochovanou středověkou podobou. Zachovalé gotické
jádro následně doložily stavebně historické průzkumy, ač nebylo zcela jasné, zda lze do této
fáze přiřadit většinu zděných konstrukcí, či k jak velkým mladším úpravám zde došlo.
Jednoznačný posun v bádání přinesly výsledky dendrochronologického datování dřevěných
prvků z několika míst v domě. Určitým dílem k závěru o podobě nejstarší doložené fázi domu
přispěla i archeologie.
Stavbu domu nám poměrně přesně datují stropní trámy z polozahloubené prostory P.03.
Výsledky dendrodatace tří trámů nám určují dobu skácení smrků a borovic do let 1379–1386
(borovice 1379-83, borovice 1380-86, borovice 1380, smrk 1381). Nejpřesnější hodnoty nám
poskytly dva trámy a budeme-li předpokládat, že dřevo mohlo nějakou dobu před stavbou ležet,
můžeme s jistotou stavbu domu datovat do 1. pol. 80. let 14. století. Dataci nám potvrzují i
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archeologické nálezy ze zadního dvorku ze sond 8 a 9, kde konstrukce schodišťové šachty (viz
dále) porušila vrstvy datovatelné do doby kolem poloviny 14. století. Archeologický výzkum
zároveň potvrdil, že sklep S.05 byl součástí tohoto stavebního záměru. Stavbou sklepa byla
stavba domu nejpravděpodobněji také zahájena. Následovala výstavba přízemní části (prostora
P.03) s trámovým stropem. Archeologický výzkum jasně prokázal, že místnost byla od počátku
koncipována jako částečně zapuštěná pod úroveň tehdejšího terénu. Nepodařilo se však zjistit
k čemu byla tato místnost využívána. Podlahu zde pokrývala podlaha tvořená cihlovými
dlaždicemi, osvětlení místnosti zajištovala dvě okna směřující do náměstí a na zadní dvorek.
Otopné zařízení zjištěno nebylo, ani jakékoliv nálezy s vytápěním spojitelné. Můžeme tak
předpokládat spíše skladovací funkci. Z hlediska užitých materiálů je kromě místně běžné
opuky zajímavé využití pálených cihel. Dům byl od nejstarší fáze patrový. Z archeologického
hlediska ale výzkum nepřinesl žádné poznatky, zda patro bylo celokamenné nebo bylo využito
spíše dřevěných konstrukcí. Zmíněna byla šachta zjištěná na zadním dvorku. Obezděná šachta
oválného půdorysu byla stavebně s obvodovou zdí nejstarší fáze domu propojena a jedná se tak
nejspíše o původní vstup do sklepa S.05. Proč byl vstup takto složitě řešen bude třeba ověřit
pomocí analogií. Tato situace nám však ale ukazuje, že současná schodišťová šíje do sklepů je
mladšího data, což potvrdil nález klenby původní vstupní šíje do středního sklepa S.02 vedený
z boku a zrušený při stavbě sklepa S.03. Dataci sklepa S.02 do středověké fáze domu přinesla
dendrodatace trámku zazděného ve východní stěně a tvořící kotvu dveřního závěsu. Datum
1356+ nám udává, že vzhledem k chybějícím podkorním letokruhům i bělovému dřevu
k využití tohoto jedlového trámku došlo po tomto datu.

S opatrností tak i tento sklep S.02

klademe do doby výstavby domu v 80. letech, ač nelze vyloučit, že může být i o něco starší.
Nad tímto sklepem se nejspíše nacházela zadní část domu, neboť že by sklep byl pouze zasypán
a nebyl by překryt nějakou stavbou lze spíše vyloučit. Základ této stavby byla snad zachycen
v místnosti P.05 v podobě řádky kamenů tvořící nároží. Stavbu nad ním lze předpokládat spíše
dřevěnou. Další zástavba parcely nám pro 14. a 15. století uniká, neboť všechny ostatní
konstrukce již náleží k mladším přestavbám. Dům bezesporu pokračoval k JV do prostoru
současné vstupní síně. Tu i přes její archaický vzhled do nejstarší fáze domu přiřadit nemůžeme.
Naopak je na základě dendrodatace překladu vstupu do nejstarší prostory P.03 jasné, že zde
v novověku došlo k výrazným úpravám. Jakákoli konstrukce zařaditelná do středověku nebyla
zachycena ani v sondách vně domu. Nejstarší fáze domu z konce 14. století tak byla dle
současných poznatků tvořena kamenným jádrem tvořeným sklepem, polozahlobenou prostorou
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a snad 1. patrem. Další části domu byly pravděpodobně tvořeny lehčími hrázděnými či
roubenými konstrukcemi. Část parcely při sousedním domu čp. 103 mohla zůstat volná.

Obr. 254: Pokus o rekonstrukci půdorysu domu na konci 14. století: plnou červenou čárou –
dochované zdivo, přerušovanou červenou čárou – hypotetický průběh dalších obvodových zdí
tvořených v nadzemní části nejspíše dřevěnými konstrukcemi, fialově – sklepní prostory,
modře – průběh hradební zdi.
Přestavby domu
Podoba domu, jak jej zachytily fotografie kolem roku 1900 (dále v příloze), byla výsledkem
několika přestaveb. Tyto přestavby ale byly natolik architektonicky a slohově nevýrazné, že se
podařilo zachovat archaický ráz domu. Jednou ze zásadních otázek kladených před započetím
výzkumu bylo, jestli zadní trakt domu je středověkého stáří. Na základě archeologie a také
dendrochronologie lze tuto teorii odmítnout. Především, zadní trakt mohl být postaven až poté
co pozbyla svou funkci hlavní hradební zeď, následně byla zbořena a až poté zde došlo
k rozšíření domu k SV. Pokud by stavba domu následovala velmi rychle po upuštění od funkce
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hradeb jako ochrany města, jistě by stavitelé masu zdi využily. V našem případě byl využit ale
pouze její základ. Na základě poznatků ze sond 5, 6 a 8 lze tuto část domu datovat nejdříve do
16. století. Opětovně nám pomáhá dendrochronologické datování dřev z domu. Bohužel po
jejich vyndání z původní pozice stavbou nebylo možné u části dřev identifikovat jejich původní
uložení. Tak či tak nám výsledky dendrodatování poskytují jednoznačné určení zásadní
přestavby domu proběhlé v druhé polovině 18. století. Komprimace 10 vzorků situaci zpřesňuje
do 1. pol. 80. let 18. století. Při této přestavbě dům získal svou finální podobu, kterou si udržel
až do 20. století. Přestavbu nám nepřímo dokládají i písemné prameny. Roku 1770 prodali
manželé Eisenkolbovi dům za 500 zlatých Norbertu a Františce Fischerovým. Když však o 30
let později roku 1802 manželé Fischerovi dům prodávali, cena se zvýšila na 1300 zlatých.
Navýšení ceny z části sice mohla způsobit dobová inflace (nikoliv však o 160 %), a zásadní
vliv tedy sehrála modernizace domu, překvapivě na svoji dobu (pozdního baroka či počátků
klasicismu) slohově neutrální.
Určité proměny dům prodělal i v dřívějších etapách. V pozdním středověku či v raném
novověku byl takřka v celé šíři parcely při sousedním domě čp. 103 vystavěn sklep S.03.
Přesnější datace není možná, ale s jeho výstavbou bezesporu souvisí i vznik schodišťové šíje
ve střední části domu a zároveň i propojení všech tří sklepních prostor. Zda již v této době dům
obsáhl plošně takřka celou parcelu není jasné. V roce 1626 je v domě zmiňován mázhaus, čili
nejčastěji vstupní síň s komunikační funkcí.1 Hledali bychom jej někde v přední části domu,
snad v místech současného vstupu, či někde vedle nejstaršího jádra domu. Nakolik se domu
dotkla třicetiletá válka nám písemné prameny zcela jednoznačně nedokládají. Jako poustka
uveden sice není, určitý čas ale svého majitele postrádal a zároveň sousední dům čp. 101
vyhořel. To, že k úpravám v poválečných letech došlo nám doložil archeologický výzkum,
konkrétně v polozahloubené prostoře P.03. byla snad z důvodu vlhkosti zvýšena o 40 cm
podlaha. Prostor byl vysypán sutí a štěrkem. Nicméně při započetí těchto prací byl do západního
rohu místnosti uložen mincovní depot. Depot tvořilo 5 mincí – 3 byly přímo v rohu místnosti
zahozeny slabou vrstvou malty spolu s několika kostmi nejspíše kura domácího, další dvě
mince byly v bezprostřední blízkosti. Depot tvořily 1 krejcar (čti jedno krejcar) Ferdinanda II.
1626 (Brno), 3 krejcar Ferdinanda II. 1629 (Kutná Hora), 1 krejcar Ferdinanda II. 1645
(Augsburg Bavorsko), 1/24 tolaru Zikmunda III. Vasa 1587–1632 (Švédsko) a kontramarka
Zeelandu Philippa II. 1572 (Nizozemí, provincie Zeeland). Nejmladší mince nám tak dokládá,
Přítomnost mázhausu je logická i vzhledem k várečnému právu, které k domu náleželo. Doložené je poprvé roku
1694, ale přítomnost chmele v domě v soupisu z již uvedeného roku 1626 výrobu piva, či alespoň nějaký proces
výroby také dokládá. Archeologicky ale žádné konkrétní doklady získány nebyly.
1
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že k uložení depotu zde došlo nejdříve v roce 1645. V roce 1644 nám písemné prameny poprvé
uvádějí jako majitele řezníka Jana Tichého (naposledy zmíněn 1666). A právě Jana Tichého
můžeme označit za strůjce stavebních úprav a zároveň jako pravděpodobnou osobu, která zde
mince uložila. Depot můžeme označit za domovní obětinu. Takové předměty sloužily k ochraně
obydlí a zajištění dostatku, spokojenosti a štěstí obyvatel. Etnografické i archeologické
výzkumy dokládají množství druhů obětin, které můžeme rozdělit do několika skupin: zvířata
(živá i mrtvá), rostliny, potraviny, svěcená voda a další svěcené předměty, mince, šperky,
nádoby a jejich střepy, pravěké sekery a sekeromlaty – tzv. hromové klíny a další předměty
(Vařeka 1994). Nejrozšířenějším druhem oběti v novověku jsou právě mince, které měly přinést
obyvatelům domu bohatství. Kur domácí pak představuje nejčastější zvířecí obětinu. Četnost
uložení kostí kura domácího pravděpodobně souvisí s apotropaickou mocí, která byla
připisována kohoutovi. Již Slované věřili, že odvrací všechno zlé, což je zřejmě odvozeno od
představy, podle které svým ranním kokrháním plaší zlé síly (Dančová 2016, s další
literaturou). Občas jsou tyto domovní obětiny spojovány s duchy domů, či také ochrannými
domovními duchy. Přesvědčení, že každá stavba má svého ochranného ducha, který pomáhá
jejím obyvatelům, pokud mu přinášejí oběti, je rozšířená v celé Evropě. V etnografickém
materiálu jsou proto představy o nadpřirozených ochráncích domovů, i když se regionálně liší
svými jmény a podobou, zastoupené velmi často. Projevování úcty předkům bylo spojeno se
čtvrtkem, kdy obyvatelé domu nechávali část své večeře jako obětinu domácím bůžkům. V
české lidové tradici se setkáváme nejčastěji se třemi jmény těchto bytostí – šotek (šetek), skřítek
a (had) hospodáříček (Dančová 2016, 85–90).
Hradba
V zadní části domu a na zadním dvorku se podařilo výzkumem identifikovat linii hradební
zdi. Nepotvrdil se tak původní předpoklad, že se hradba nachází až v místech terasních zdí na
samé hraně svahu. Minimálně v případě našeho domu a sousedního čp. 103 je zadní stěna domů
vedena v místě hradebního tělesa. Zjištěná linie hradby plně odpovídá čtvercové baště dnes
schované ve hmotě sousedního domu čp. 101 (přesněji zadní trakt čp. 101 má vlastní popisné
číslo 1929), která před hradební linii předstupovala. Současné terasní zdi na koncích parcel jsou
tak buď novověkého stáří nebo jsou pozůstatkem po parkánové hradbě, pro kterou ale na této
straně ostrožny nemáme přímé doklady. Archeologický výzkum neposkytl jasné indicie pro
zpřesnění doby výstavby hradby. Stratigrafické vztahy v sondách 5, 10 a 13 dovolují stavbu
hradby klást do rozmezí 2. pol. 13. – 1. pol. 14. století. Z písemných pramenů vyplývá, že stavba
vrcholně středověkého opevnění byla dlouhodobý a náročný úkol. Formulářová listina, kterou
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lze datovat zhruba do 80. let 13. století či kolem roku 1290, nás seznamuje se zájmem krále
Václava II. o výstavbu městského opevnění, které je spolehlivými písemnými prameny
doloženo až do poloviny 14. století. V listině z žatecké formulářové sbírky přibližně z let 1352–
1360 se uzavírá smlouva s jakýmsi Květem (Quieto), který má během osmi let opravit na všech
čtyřech městských bránách vše nefunkční, rozbité a shnilé, včetně závor u těchto bran (Nově
Razím 2020, 1048–1068, s odkazy na prameny a další literaturu). Dokumentovaná hradba byla
170–180 cm široká a byla vystavěna z opuky pojené maltou.

Obr. 255: Pokus o rekonstrukci systému městského opevnění asi k počátku 16. století (převzato
z Razíma 2020, s. 1051). Tlustou čárou hlavní hradba, tenčí čárou parkánová a vnější hradba.
Přerušovanou čárou úseky hradebních zdí a objekty, jejichž trasa či dispozice jsou nejisté (v
celkovém půdorysu mohou chybět některé neregistrované věže a bašty). Červeně dům čp. 102.
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Obr. 256: Zjištěné úseky hradební zdi v čp. 102 a bašty za čp.
101. Oproti původnímu předpokladu zobrazeném na
předchozím obrázku dochází díky nálezům v čp. 102
k posunutí linie hlavní hradby směrem do města. Je možné, že
podobně jako v případě našeho domu byla hradba využita i u
ostatních domů na náměstí 5. května (čárkovaně).

Obr. 257: Veduta J. Willenberga z roku 1611. Jedná se sice o pohled na opačnou západní stranu žatecké ostrožny, ale pro naši potřebu poskytuje
informaci, že na počátku 17. století hlavní hradba kromě několika krátkých úseků již v podstatě neexistovala a byla začleněna do domovní zástavby.
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Celková situace na náměstí
Náměstí 5. května zůstává nedořešenou urbanistickou záhadou. Potřebu vymezit další
veřejné prostranství z důvodu „exkluzivních“ parcel pro bohatší měšťany známe i z jiných
měst, např. Mostu. K podobné situaci mohlo dojít po určité době existence města i v Žatci.
Právě druhá polovina 14. století je dobou výrazného ekonomického vzestupu města, což mohlo
způsobit nárůst počtu majetnějších měšťanů. SV strana žatecké ostrožny při městských
hradbách mohla být v tu dobu ještě nezastavěnou, či jen řídce obydlenou plochou v rámci ulice
vymezené rovnoběžně s náměstím (dnešní Dlouhá). Předchozí archeologické výzkumy, které
doložily pro dobu 1. poloviny 14. století zástavbu v ploše náměstí a zároveň stavba domu čp.
102 v 80. letech 14. století nám mohou ukazovat na dobu, kdy k vyměření náměstí došlo. Nelze
vyloučit, že nejstarší doložená fáze našeho domu je i vlastně tou první fází. Nějakou formu
dřevěného provizoria lze pro královský Žatec druhé poloviny 14. století již spíše odmítnout.
Nepříliš jasné je, proč nebyly parcely na východní straně náměstí, a tedy při hradbách vyměřeny
větší či delší. Např. v případě domu čp. 101 můžeme hovořit o pouze 100 m2, dům tak jistě
musel navazovat rovnou na hradbu. Potřeba dostatečné velikosti náměstí zdá se, byla větší než
potřeby či majetnost majitelů parcel. Na závěr snad jen uveďme, že blízké masné krámy asi i
předurčovaly, že majitelé domů na náměstí 5. května se často rekrutovaly z řad řezníků.

Obr. 258: Císařský otisk mapy stabilního katastru z roku 1843, šipka ukazuje dům čp. 102.
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Obr. 259: Pokus o vymezení rozsahů jednotlivých parcel dle středověkých loktů a současných
metrů (žlutě dům čp. 102).
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7. Přílohy
7.1. Mapy a plány

Obr. 260: Výřez z ortofota žateckého katastru. Vegetací porostlé příkré svahy dobře vykreslují
morfologii terénu, který je určující pro členění raně středověké aglomerace. Jádrem je ostrožna,
rozdělena opevněním z 10. století (III) na hrad o rozloze 5 ha (A) a opevněné předhradí (II) o
rozloze 10 ha (B). Jižně od hradu se nachází prostor označený za jižní neopevněné předhradí
(C). Od jihu bylo vymezeno hlubokou erozní rýhou využitou ve vrcholném středověku
k opevnění této části města - tzv. Pražské předměstí. K západu vybíhá jižní předhradí v malou
trojúhelníkovou ostrožnu. Suburbium, čili Podměstí (D) se rozkládalo na protáhlém, jen mírně
vyvýšeném hřbetu v jinak rozsáhlém prostoru sevřeném od severozápadu obloukem Ohře a od
východu a jihu starým korytem řeky pod západními svahy ostrožny a severními svahy jižního
předhradí. Linie I je středohradištním příkopem vymezujícím na ostrožně hrad o rozloze 8 ha.
Cela aglomerace (tečkovaně) má rozlohu 92 ha (převzato z Čecha 2006).
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Obr. 261: První fáze vývoje žatecké raně středověké sídlení aglomerace (podle P. Čecha,
převzato z http://www.arup.cas.cz/).
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Obr. 262: Druhá fáze vývoje žatecké raně středověké sídlení aglomerace (podle P. Čecha,
převzato z http://www.arup.cas.cz/).
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Obr. 263: Třetí fáze vývoje žatecké raně středověké sídlení aglomerace (podle P. Čecha,
převzato z http://www.arup.cas.cz/).
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Obr. 264: Čtvrtá fáze vývoje žatecké raně středověké sídlení aglomerace (podle P. Čecha,
převzato z http://www.arup.cas.cz/).
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Obr. 265: Základní mapa žatce s vyznačením místa výzkumu na náměstí 5. května.

Obr. 266: Císařský otisk mapy stabilního katastru z roku 1843, šipka vyznačuje dům čp. 102.
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7.2. Historie domu na fotografiích

Obr. 267: Celkový pohled na dům z náměstí kolem roku 1900 (originál fotografie uložen
v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci).

Obr. 268: Dům nejspíše v době 1. republiky (použito z archivu Spolku Mederova domu).
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Obr. 269: Opět průčelí domu po provizorních válečných úpravách střechy, fotografie z roku
1961.

Obr. 270: Ruina domu před započetím rekonstrukce.
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Obr. 271: Dům těsně před dokončením.

Obr. 280: Interiér kolem roku 1900 – vstupní síň se schodištěm do prvního patra, vlevo vstup
do prostory 1.03 (originál fotografie uložen v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci).
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Obr. 281: Interiér kolem roku 1900 – pavlač ve vstupní síni (originál fotografie uložen
v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci).

Obr. 282: Schodiště do sklepů kolem roku 1900 (originál fotografie uložen v Regionálním
muzeu K. A. Polánka v Žatci).
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Obr. 283: Chodba ze vstupní síně do zadního dvorku kolem roku 1900 (originál fotografie
uložen v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci).

Obr. 284: Zadní dvorek s pavlačí kolem roku 1900 (originál fotografie uložen v Regionálním
muzeu K. A. Polánka v Žatci).
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