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1. Lokalizace a okolnosti výzkumu 

Záchranný archeologický výzkum probíhal v rámci rekonstrukce domu čp. 102 zvaného 

Mederův dům na náměstí 5. května v Žatci (okres Louny, Ústecký kraj). Pozitivní 

archeologické situace ze středověku byly zachyceny na několika místech stavby, jak v interiéru 

domu, tak na zadním dvorku a na náměstí 5. května před domem. Výzkum zajišťoval Ústav 

archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., pod vedením PhDr. Vojtěcha 

Peksy. Záchranný výzkum probíhal s přestávkami od ledna roku 2019 do září roku 2020. Cílem 

bylo dokumentovat případné stopy lidské činnosti v prostoru zasaženém stavební činností. 

V první fázi bylo v interiéru provedeno několik zjišťovacích sond, v druhé pak výzkum 

reagoval postupným odkryvem na plánované výkopy pro sítě na zadním dvorku a také interiéru 

domu. Další výstavba byla kontrolována formou opakovaných dohledů, na které přímo 

navazovala archeologická exkavace v podobě dokumentace profilů jednotlivých výkopů nebo 

dokumentace odkrytých ploch. 

2. Historie naleziště 

Intenzivní záchranné výzkumy probíhající v Žatci od roku 1992 přinesly obrovské množství 

archeologických nálezů a poznatků o pravěkém osídlení ale především o raně středověké 

sakrální architektuře, sídlištní zástavbě, výrobě a zpracování železa a fortifikacích. Oproti stavu 

poznání z 60.–80. let 20. století je díky sledování liniových staveb blíže poznán terénní reliéf a 

jsou známy plochy bez výskytu archeologických nálezů. Na základě archeologických zjištění 

je možné vymezit jednotlivé sídelní a výrobní areály a jejich komponenty.  Přes značné poničení 

historických terénů přinesl a přináší archeologický výzkum v Žatci řadu významných zjištění. 

Do 80. let 20. století šlo spíše o výsledky menších náhodných akcí, především sběry z výkopů 

pro inženýrské sítě; přesto bylo na hradišti a v jeho těsné blízkosti rozpoznáno více než 90 míst 

s raně středověkými nálezy. Od 90. letech provádí výzkumy na hradišti a v jeho těsném okolí 

Ústav archeologické památkové péče SZČ, v.v.i., dále Archeologický ústav AVČR v Praze a 

v menší míře také Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci. 

Žatecký ostroh vybíhá z jižních teras Ohře v místě výrazného rozšíření údolí, má hruškovitý 

půdorys dlouhý 750 m, v nejširším místě 430 m široký a celková plocha činí 14,5 ha (obr. 1). 

Až do raného středověku byl povrch ostrožny pokryt půdním horizontem, který je tvořen 

černozemí. Dosud nejvyšší zjištěná mocnost je 1,3 m. Na některých místech byly zjištěny půdní 

horizonty dva, oddělené pravěkým osídlením (mladší doba bronzová a starší doba železná). Od 

střední fáze středohradištního období (od 9. století) byl půdní horizont pokrýván odpadními 

vrstvami a tím „pohřbíván“. V jižní části dnešního nám. Svobody je evidována rozsáhlá 
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sprašová návěj, na ostatní ploše půdní horizont nasedá přímo na štěrkopískové kvartérní 

podloží. Na ostrožnu byl od počátku bádání kladen raně středověký hrad s předhradím, tedy 

jádro aglomerace. Ostroh je spojen úzkým přechodem s jižní oherskou terasou, která se zvedá 

k jihu a cca po 270 m je přerušena výraznou terénní depresí přírodního původu. Ve vrcholném 

středověku byla deprese využita jako příkop opevnění Horního předměstí. 

Samotný raně středověký hrad se nacházel v místech, kde se dnes nalézá historické jádro 

města, a hrál v dějinách raně středověké přemyslovské monarchie klíčovou roli – 

hospodářskou, politickou i vojenskou, a to zvláště pro svoji polohu na spojnici mezi 

podkrušnohorským údolím a Prahou. Vzhledem k významu hradu je tu občasný pobyt 

Přemyslovců nepochybný – písemné prameny zde členy přemyslovského rodu dokládají od 

konce 11. století. Stavitelé hradiště umně využili výraznou ostrožnu nad zákrutou řeky Ohře. 

Východní, severní a západní svahy této ostrožny prudce spadají k řece, vstup do hradiště 

umožňoval pouze jižní směr, chráněný výrazným opevněním. Prostor hradiště prošel ale ve 

středověku i novověku radikálními změnami, byl tu postaven hrad, později město; následná 

zástavba tak téměř zcela setřela jakékoliv viditelné stopy raně středověkých fortifikací. Dvacáté 

století a sním spjatá stavební činnost zprostředkovala archeologické nálezy z desítek míst na 

bývalém hradišti i v jeho okolí a zázemí. 

Počátky osídlení žatecké ostrožny však spadají mnohem hlouběji do minulosti. Blízkost 

brodu a rozhled necloněný okolními kopci vytvářely z ostrožny strategickou polohu, která 

neunikla lidské pozornosti. Sídlištní aktivity zde můžeme klást již do neolitu, období kultury s 

lineární keramikou (5500–4900 př. n. l.) a od té doby byla žatecká ostrožna osídlena víceméně 

nepřetržitě. Za nejvýznamnější období pravěku lze v prostoru města považovat mladší dobu 

bronzovou (1300–750 př. n. l.), kdy především na jihozápadním okraji města registrujeme 

několik bohatě vybavených hrobů dokládající přítomnost elity tehdejší společnosti, u nichž nám 

zatím ale uniká jejich sídlo. Opevněné sídlo naopak s jistotou umíme lokalizovat v následujícím 

období – starší době železné (750–400 př. n. l.). V 6. století přeťal žateckou ostrožnu hrotitý a 

až 4 m hluboký příkop. Ten probíhal jižně od dnešního náměstí 5. května a vymezoval 

opevněný areál o rozloze kolem šesti hektarů. Kromě příkopu dosvědčují existenci hradiště 

nálezy keramiky z okolí Kněžské brány. 

Nejvýraznější etapu Žatce však představuje raný středověk. Z prostoru žatecké ostrožny 

pocházejí sice sporadické nálezy datovatelné už do 8. století, kdy zde patrně stálo neopevněné 

sídliště; počátky hradiště můžeme ale skutečně hledat až v 9. století. Centrem oblasti se ale 

Žatec stal až v první polovině 10. století, kdy na ostrohu nad Ohří vyrůstají mohutná fortifikační 

díla. Příčné opevnění, které hradiště rozdělovalo na dvě části, akropoli a předhradí, sestávalo 
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z mohutného příkopu s plochým dnem a z obvyklé dřevohlinité hradby s roštovou konstrukcí a 

čelní kamennou zdí; jeho pozůstatky se podařilo zachytit v roce 1992 ve výkopech pro 

plynovod v prostoru vedle radnice. Další archeologické výzkumy odhalily i stopy vnějšího raně 

středověkého hradiště – jeho průběh se v podstatě shoduje s torzovitě dochovanými hradbami 

vrcholně středověkého města. Toto vnější opevnění, rovněž v podobě dřevohlinité hradby 

s čelní zdí, uzavřelo v 10. století plochu celých 15 ha. Právě jižní hradba předhradí 

prozkoumaná na dvoře Městského divadla poskytla pozoruhodná dendrochronologická data 

z dochovaných dubových kmenů z roštové konstrukce hradby. Zachované letokruhy umožnily 

dataci poražení stromů do intervalů 925–937 a 929–935. Ani v jednom případě se ovšem 

nedochoval podkorní letokruh, který by poražení stromu určil zcela přesně; oba intervaly tak 

představují rozdíl mezi posledním datovatelným letokruhem (první datum obou intervalů) a 

pravděpodobnostním výpočtem horní hranice poražení stromů. Jsme tak odkázáni na sice 

poměrně úzký interval, z hlediska historického zahrnuje ovšem zcela zásadní události. Žatec 

tak mohl být poprvé opevněn jak na sklonku vlády Václava I., tak na počátku panování jeho 

bratra Boleslava I. Je tak hypoteticky možné spojení Žatce s lokalitou uvedenou v písemných 

pramenech k roku 950 jako Nový hrad. I když první písemná zmínka o Žatci pochází až z roku 

1004, archeologie ukazuje, že významným hradem byl již o více než půl století dříve. 

V průběhu 10. století vzrostl také význam Žatce jako správního centra středního Poohří a 

strategické pevnosti chránící přístup do země od západu. O tom ostatně vypovídá i již zmíněná 

první přímá písemná zmínka o Žatci, která pochází z kroniky Thietmara Merseburského. K roku 

1004 je v ní uveden záznam o tažení Jindřicha II. do Čech na podporu knížete Jaromíra proti 

Boleslavu Chrabrému. Thietmar o tažení mimo jiné píše, že panovník „přitáhl k velkému 

opevněnému místu řečenému Zatec a poznal, že jeho obyvatelé jsou jeho přátele, protože mu 

ihned otevřeli bránu a pobili Poláky, kteří tu byli posádkou. Král byl pohnut, když viděl takovou 

řež a rozkázal zbylé umístit v jednom kostele.“ Nejvýznamnější součástí celé žatecké 

aglomerace byl vnitřní hrad, akropole – jde především o prostor dnešního Žižkova náměstí, 

jeho okolní zástavby a pivovar. Na ploše celé aglomerace včetně podhradí při řece Ohři je v 

současnosti registrováno několik výrazných areálů raně středověkého osídlení; řada drobných 

záchranných akcí přinesla nálezy objektů, vrstev a výrobních pyrotechnologických zařízení. 

Vně aglomerace se vyskytují hlavně hrobové nálezy. Středohradištní areál (9. až 1. pol. 10. 

století) zaujal severní část ostrohu o rozloze 8 ha a vymezoval jej příkop, který využíval 

přirozenou terénní depresi na východní straně ostrohu (dnes zhruba uprostřed nám. Svobody). 

Soudobé osídlení je registrováno po celé ploše aglomerace. Jádro mladohradištní aglomerace 

(2. pol. 10. až 11. století) tvoří ostroh s hradem odděleným hradbou a zdvojeným příkopem. 
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Nejpozději v druhé polovině 10. století stál na akropoli hradiště dvorec, několik usedlostí bylo 

zjištěno jak na vnitřním předhradí, tak na předhradí vnějším, tj. mimo opevněnou plochu 

ostrožny. Tam rovněž stálo velmožské sídlo ohrazené 6 metrů širokým příkopem. Z předhradí 

pocházejí četné doklady železářské výroby. Důležitá osada stála i v podhradí, pod svahy 

ostrožny v inundaci Ohře – zdejší osídlení souviselo s brodem, někdy se uvažuje i o existenci 

trhové osady. Na konci 10. století se zástavba hradiště mění z pravidelně rozptýlených usedlostí 

na souvislejší osídlení. V první polovině 11. století vyrůstají na předhradí dva kostely, jeden z 

nich tvořil součást dvorce. Nový dvorec vystavěný tou dobou na akropoli byl opevněn palisádou 

a vedle hospodářského zázemí obsahoval zřejmě i patrovou palácovou stavbu roubené 

konstrukce. Četné jsou rovněž nálezy kostrových hrobů, datovaných od konce 10. století až do 

vrcholného středověku. V prostoru Horního Předměstí, jihozápadně od centra města, a tedy i 

od vlastního hradiště, byl při stavbě skladiště chmelařské společnosti v roce 1937 objeven 

nejbohatší český stříbrný poklad. V nádobě nalezené v zemi, asi 20 centimetrů pod podlahou 

bývalé stáje usedlosti Stará pošta, bylo uloženo celkem 494 předmětů – mince, hřivny a řada 

stříbrných i zlatých šperků o celkové váze zhruba necelé 3 kilogramy. 

Žatecké správní území zahrnovalo větší část severozápadních Čech. O jeho významu 

napovídá, že bývalo údělem přemyslovských knížat; snad Oldřicha, určitě však Spytihněva I. 

Také kastelánský úřad zde zastávaly nejvýznamnější hodnostáři v zemi. Protiváhou světské 

moci byly církevní správní instituce; Žatec byl sídlem arcidiakonátu. Pro přemyslovská hradská 

centra je charakteristická síť drobných sídelních jednotek v okruhu několika kilometrů kolem 

samotného hradu. Jejich obyvatele tvořili často řemeslníci, kteří byli součástí služebné 

organizace a většinu svých výrobků odevzdávali vrchnosti. V Žatci máme z písemných 

pramenů doloženou celou řadu konkrétních lidí i s odvětvími, jež provozovali. Dovídáme se o 

koželuzích, krejčích, kovářích apod. V archeologických pramenech jsou velkou měrou 

zastoupeny doklady železářské činnosti: výhně, vyhřívačky, kusy strusky. Jejich největší 

koncentrace se nachází na břehu Ohře, ale především jihozápadně od opevněného předhradí (v 

okolí dnešního Chmelařského náměstí). V místě výrobního areálu byl nalezen také „žatecký 

poklad“, jež je v současnosti vnímán jako majetek patřící šperkaři, který ho uložil do země na 

počátku 11. století. Předpokládá se, že řemeslníci mohli část svých výrobků volně prodávat na 

trhu, v Žatci poprvé zmiňovanému k roku 1227. Význam aglomerace byl posílen také jejím 

postavením na křižovatce obchodních cest: severojižní, směrem od Mostu na Plzeň a 

západovýchodní, ze Saska do Prahy. 

K proměně raně středověké sídelní aglomerace v právní město došlo někdy mezi roky 

1235–1248. První listina týkající se města Žatce pochází z roku 1265. Institucionální vrcholně 
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středověké město vzniklo v hranicích starého přemyslovského hradu, v místech mezi dnešním 

pivovarem a radnicí. Ještě v 2. polovině 13. století bylo snad z důvodu nutnosti větší plochy 

pro trh rozšířeno až k jižnímu konci ostrožny a dosahovalo tak rozlohy kolem 15 hektarů. Na 

severním konci výběžku nad řekou Ohří stál pravděpodobně královský hrad, jehož purkrabí 

Přibyslav je zmiňován k roku 1277. Mnoho dalších informací o hradu nemáme, jeho zbytek je 

snad zachycen ještě na Willenbergově vedutě z roku 1611; do dnešní doby se po něm 

nedochovaly stopy. Žatec si udržel svoji pozici při spojnici mezi Prahou a Chebem, kam vedla 

obchodní cesta z Norimberka a město bylo i nadále důležitým správním a hospodářským 

centrem kraje. Jeho pevnostní charakter podpořilo mohutné opevnění stavěné od poloviny 13. 

století.1 

Čtyři základní fáze vývoje osídlení Žatce v raném středověku shrnul P. Čech: 

1. fáze (obr. 2): V nejstarší fázi žatecké raně středověké aglomerace tvořil opevnění hradu 

hrotitý příkop v délce cca 240 m dělící ostrožnu přibližně v polovině dnešního náměstí 

Svobody, který vymezoval hrad o rozloze 8 ha. Četné doklady osídlení byly odkryty jak 

uvnitř hradu, tak na přilehlém předhradí. Uvnitř hradu byla zjištěna koncentrace spíše 

menších zahloubených objektů uspořádaných v pravidelném půdorysu – obdélníku. 

Z nálezů drobné hmotné kultury (zlomek stříbrné hrozníčkovité náušnice, pozlacená 

bronzová puklička a segment modrého sekaného korálu) a ústřední polohy uvnitř hradu 

přepokládáme vyšší sociální prostředí. Další koncentrace nálezu pochází z Dvořákovy ulice, 

což ale může být způsobeno rozsáhlejším výzkumem. Byly zde okryty zatím dva nejstarší 

pyrotechnologické objekty (oranžové body na plánku). Na jižním neopevněném předhradí 

byl na malé pravoúhlé ostrožně umístěn příkopem opevněný objekt (přerušovaná linie). 

Zahloubené objekty jsou evidovány na rozsáhlé ploše aglomerace, čímž byl dán její rozsah 

i v mladších obdobích. Je to dáno morfologií terénu, který je výrazně prostorově a výškově 

členěn a ohraničen řekou Ohří. 

2. fáze (obr. 3): V další fázi se radikálně mění především ostroh. Starší příkop zaniká, je zčásti 

zaplněn odpadními vrstvami, především směsí štěrkopísku a spraše, kterou pokládáme za 

svržené těleso hradby. Do zaplněného příkopu a do místa kde stála hradba byly zahloubeny 

mladší sídlištní objekty. Nový příkop (pod dnešní radnicí) vymezil hrad o rozloze 4,5 ha a 

předhradí o rozloze 10 ha. Opevnění předhradí mělo délku ca 460 m a dvě fáze. Na předhradí 

byly odkryty dvě koncentrace objektů, které považujeme za doklady velmožských dvorců. 

 

1 Citace viz kapitola Použitá literatura 
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Na Chelčického náměstí to byla dlažba z drobných valounů, nadzemní stavby srubové 

konstrukce patrné jako negativy v dlažbě, drobné zahloubené objekty. Od jihu prostor 

ohraničoval palisádový žlab hluboký 1,5 m. Mezi nálezy je výjimečná měděná hrozníčkovitá 

náušnice pájená stříbrem a zlacená v ohni. Obdobná koncentrace objektů s nálezy dvou 

olivovitých perel byla odkryta na nám. Svobody v roce 2005. Častěji jsou nacházena 

pyrotechnologická zařízení, a to po celé ploše aglomerace (oranžové body). Sídlištní nálezy 

se silně koncentrují do jakýchsi jader, které jsou zřejmě pozůstatky usedlostí. 

3. fáze (obr. 4): Za vrchol žatecké aglomerace lze považovat třetí fázi. Vzniká sakrální 

architektura a přilehlá pohřebiště, opevnění hradu bylo zdvojeno vnitřním příkopem, na celé 

ploše aglomerace byla umístěna početná pyrotechnologická zařízení na zpracování železa. 

Sociální prostředí ilustrují četné nálezy drobné hmotné kultury. Uvnitř hradu byl odkryt 

velmožský, pravděpodobně knížecí dvorec s kostelem vybaveným podlahou z reliéfních 

dlaždic, na podlaze velké srubové stavby považované za palácovou byl nalezen pískovcový 

model kostela, olověná závaží, mozaikové kameny z modrého skla, zlomek podstavy pozdně 

antického poháru, skleněné kroužky, zlomek surového skla a kostěná industrie. Na 

pohřebiště kolem kostela neznámého patrocinia na východním okraji předhradí, rovněž 

vybaveného reliéfní dlaždicovou podlahou, byly odkryto 259 jedinců v anatomickém 

uložení. Na zničených plochách se mohlo nacházet dalších cca 100-130 hrobů. V sedmi 

hrobech byly v dlaních nalezeny denáry jako oboly mrtvých od Spytihněva II. (1055-1062) 

po Soběslava II. (1173-1178), nejmladší hroby kryly náhrobníky z různobarevných 

pískovců. Na jižním neopevněném předhradí byl nalezen tzv. depot šperků, mincí a hřiven 

v nádobě a v sídlištních situacích další mince (Břetislav I. 1035-1050). V podhradí na 

vyvýšeninách nad zřejmě zaplavovaným územím odkryly výzkumy osídlenou plochu s 

železářskou výrobou s nálezem falešné mince z 2. pol. 11. století a dutým hroznovým 

křížkem s reliéfem Ukřižovaného. Na další sídelní výspě doklady práce se stříbrem – tyglíky, 

zlomky mincí a stříbrné plíšky. 

4. fáze (obr. 5): V závěrečné fázi raně středověké žatecké aglomerace se nálezy koncentrují na 

plochu hradu. Jsou zde evidovány rozsáhlé dlážděné plochy, zahloubený objekt-sklep, 

zbytek kamenné profánní architektury, doklady nadzemních staveb, nálezy drobné hmotné 

kultury (dutá skla tlačená do formy, zlomek „svatojakubské“ mušle, trubička ze zlatého 

plechu, madlo bronzu a mosazi, denáry 2. pol. 12. stol. – královská vláda Vladislava II. 

(1158-1173) a knížete Bedřicha (1172-1173, 1179-1189). Obdobné nálezy z ostatních míst 

aglomerace zcela chybí, a to i z opevněného předhradí. Jednolodní kostel Panny Marie na 

hradě byl přestavěn na trojlodní románskou baziliku. Zcela zaniká vnitřní příkop opevnění 
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hradu a podle zbytků dřevěného roštu a tři plent z lomového kamene je pravděpodobné, že 

byl postupně převrstvován rozšiřující se dřevohlinitou hradbou. Podoba aglomerace od 2. 

poloviny 12. století do 1. pol. 13. století směřuje k městu, jehož rozloha necelých pěti 

hektarů odpovídá soudobým městským založením i západně od Čech. Na předhradí byl pak 

nově vystavěn kostela sv. Kříže. 

2.1. Náměstí 5. května  

Samotné náměstí 5. května (původně náměstí „za masnými krámy“, náměstíčko u masných 

krámů, či od 18. století Floriánské náměstí) rozložené při východní straně žatecké ostrožny se 

dle údajů v archeologických databázích a literatuře dosud do hledáčku archeologů dostalo 

třikrát, a to v letech 1992, 1997 a 2019.  

• V roce 1992 se jednalo o drobnou akci žateckého muzea před domy čp. 101 a 102. Z této 

akce máme k dispozici nálezovou zprávu uloženou v M Žatec a jejíž výsledky nebyly dosud 

uveřejněny. Dovolím si je proto pro potřeby této zprávy ve zkrácené formě uvést (autorem 

NZ je P. Čech):  

Sonda 1/92 – před čp. 102 

Celková hloubka sondy 180 cm. Podloží štěrkopískové. Nad podložím se nacházela 60 silná 

hnědá vrstva (pohřbený půdní horizont) a v jejích horních partiích keramika knovízská a 

bronzová falérka nebo puklička. Do tohoto horizontu byla zahloubená jamka s plochým 

dnem a kotlovitá jáma s uhlíkatými a červenými propálenými vrstvičkami. Nad těmito 

objekty vrstva 30-40 cm mocná tmavohnědá. Nálezy z této vrstvy a objektů mladohradištní. 

Nad touto vrstvou byl starý výkop s plynovým vedením. 

Sonda 2/92 – před čp. 101 

Hloubka 205 cm. Podloží štěrkopískové a na něm 60 cm mocná vrstva pohřbeného půdního 

horizontu ve svrchních partiích obsahující knovízskou keramiku. Na tomto horizontu 20-30 

cm silná černá vrstva s keramikou hradištní. Celá situace byla překrytá středověkými a 

novověkými navážkami.  

• Z druhého archeologického výzkumu, který zde proběhl v roce 1997 víme, že 

k vymezení dalšího veřejného prostranství nedošlo hned v počátcích vrcholně středověkého 

města po polovině 13. století, ale že tato akce následovala s jistým časovým odstupem. U 

ostatních menších žateckých náměstí je jejich existence dána raně středověkými sakrálními 

stavbami, kdy jednotlivá volná prostranství vznikla respektováním románských kostelů a 

jejich zakomponováním do půdorysu města. V případě náměstí 5. května ale podobnou 
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situaci z písemných ani archeologických pramenů neznáme. Důvod pro vymezení dalšího 

náměstí musel být nejspíše jiný. P. Čech jako autor zmíněného výzkumu z roku 1997 se 

domnívá, že ke změně parcelace, a tedy vymezení dnešního náměstí 5. května došlo 

z důvodu nestabilních zásypů terénní deprese využité jako příkop raně středověkého hradu 

na styku náměstí a Dlouhé ulice. K zániku příkopu došlo nejpozději kolem poloviny 13. 

století. Ve zmíněném roce 1997 byl na okraji uvedené terénní deprese/příkopu (prostor před 

čp. 107 a 108) prozkoumány pozůstatky tří fází domu, potažmo tří domů stojích na jedné 

parcele. Zánik nejmladšího je datován kolem roku 1300 (Čech 2004, 112–114). 

• Třetí výzkum v roce 2019 přinesl podstatné nálezy spadající do vrcholného středověku, 

neboť opětovně otevřely otázku o době vymezení náměstí. Zjištění z roku 1997 lze přímo 

navázat na ty z roku 2019. V obou případech byly v ploše náměstí zdokumentovány situace 

z vrcholného středověku předcházející samotnou lokaci náměstí. Vzhledem k tomu, že 

plocha výzkumu se v roce 1997 nacházela bezprostředně vedle výkopu pro vodovod v roce 

2019, lze výsledky obou výzkumů mezi sebou komprimovat. Ke zcela přesnému spojení 

chybí nálezová zpráva z výzkumu z roku 1997. Až zpracování tohoto výzkumu dovolí 

posoudit, zda např. nebyly zkoumány identické objekty, či bude možné řešit složitější otázky 

typu prostorového uspořádání sídelních jednotek a jejich přesnějšího časového zařazení. Na 

základě poznatků z roku 2019 lze shrnout (vedoucí výzkumu V. Peksa, NZ čj. 284/2020 

ÚAPPSZČ): Na profilech byly prozkoumány dva zahloubené objety z jejichž výplně pochází 

keramika datovatelná do rozmezí 2. pol. 13. až 1. pol. 14. století. Jeden z objektů můžeme 

na základě rovného dna a kolmé stěny označit za polozemnici, či zahloubenou část 

nadzemního objektu. Při dně byla zjištěna spálená dřevěná konstrukce. Vzhledem k absenci 

jiných jasných dokladů požáru, lze spíše dřevěnou konstrukci označit za spadlý strop než 

podlahu. Kusy spálené mazanice z vrstvy nad vrstvou dřev by tuto teorii podporovaly. 

K zániku objektu podle zlomků keramiky došlo nejpozději v první polovině 14. století. Na 

základě výzkumů z let 1997 a 2019 je možné konstatovat, že nejdéle v první polovině 14. 

století se na ploše současného náměstí nacházela obytná zástavba, což existenci náměstí 

vylučuje. Důvod, proč došlo k vymezení dalšího veřejného prostranství (v pořadí čtvrtého 

v centrální části Žatce) nám zatím uniká.  
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2.2. Dům čp. 102 

Řadový dům čp. 102 je umístěn na severovýchodním okraji náměstí 5. května 

v severovýchodní části historického jádra města. 2  Dispozice domu je na místní zvyklosti 

atypická a souvisí s relativně malou hloubkou parcely (oproti sousedním domům). Parcela, 

která je na severozápadní straně vymezena terasní zdí v místě předpokládaného průběhu 

hradby, je obdélného tvaru. Šířka pozemku dvojnásobně přesahuje šířku okolních domů. Hlavní 

průčelí je orientováno k jihozápadu (z důvodu přehlednosti dále v textu užita orientace sever–

jih). Dispozičně se jedná o příčně orientovaný trojtakt. Jižní trakt, jehož průčelí se otevírá do 

náměstí 5. května, probíhá po celé šířce parcely. Trakt je rozdělen na tři díly, z nichž západní a 

střední jsou oproti terénu a východnímu dílu zahloubeny o cca 100 cm. Východní díl tvořila 

původně vstupní síň vysoká na obě podlaží. Na severozápadní kout síně navazuje příčně 

orientovaná chodba, tvořící střední trakt. Komunikačně spojuje síň s dvorkem, který vznikl 

odsazením severního traktu směrem k východu. Severní trakt je trojdílný. Dispozice patra je 

totožná s přízemím s výjimkou západního dílu severního traktu, který byl prodloužen k jihu nad 

střední trakt přízemí. Jedná se tedy o charakteristický dům středověkého původu 

s polozapuštěným přízemím v rozsahu většiny jižního traktu, nad kterým se nachází zvýšené 

přízemí. Na západní straně k jižnímu traktu přiléhá dům čp. 101, na východní straně na dům 

navazuje dům čp. 103. Parcelu na severní straně uzavírá ohradní kamenná zeď. Před zahájením 

rekonstrukce byla dochována většina vertikálních konstrukcí v přízemí, větší část v patře. 

Naopak většina dřevěných horizontálních konstrukci zanikla (výjimku tvořily jen přízemní 

prostory P.02 a P.03 s dřevěnými prvky ve špatném stavu). Střecha a krov zanikly. Tři sklepy 

jsou přístupné jednoramenným schodištěm, které začíná ve středním díly P.02 jižního traktu. 

Mederův dům, či také Mederhaus, nese název po posledních německých majitelích rodině 

Mederových vlastnící dům od roku 1919. Obecně se na základě jeho archaického vzhledu vždy 

přijímal jeho středověký původ. Dům by měl patřit mezi nejhodnotnější ukázky pozdně 

gotického obydlí, které bylo možné v Žatci najít, a již za první republiky byly do jeho útrob 

pořádány exkurze pro zvídavé návštěvníky města. Dobroslav Líbal ze Státního ústavu pro 

rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze ho v roce 1955 zhodnotil těmito slovy: 

„Jednoposchoďový dům na podélném, poněkud nepravidelném půdorysu o třech okenních 

osách daleko od sebe rozhozených, fasáda hladká, v přízemí částečně šikmá přizdívka, střecha 

rovnoběžná s ulicí. Přízemek má dosud prosté trámové stropy, dva gotické sklepy jsou pod 

 

2 Popis domu vychází z Evidenčního listu památky zpracovaného Mgr. Tomášem Brožem z NPÚ Ústí nad Labem 

v roce 2014. 
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předním traktem, do ulice s původním širokým schodištěm ploše zaklenutým. Budova jest 

v jádře gotická i v prvním poschodí, přestavěná zejména po žateckých požárech v 18. století." 

Písemné prameny vážící se k historii domu byly zpracovány v rámci stavebně-historického 

průzkumu vypracovaného Martinem Ebelem v roce 1992.3 Pro potřeby tohoto textu vybírám 

jen ty, které přinášejí informace vztahující se k podobě domu, jeho možným přestavbám, či 

povolání majitelů.  

Pro datování kamenné výstavby města je podstatný nedatovaný zápis z vratislavské 

formulářové sbírky z doby kolem roku 1385. Dle zápisu žádala žatecká městská rada 

podkomořího Jíru z Roztok o dodatečné schválení rozhodnutí rady o podmínkách zřizování 

kamenných přístaveb s loubím (podobný zápis k 31. březnu 1386). Z obou zápisu lze vyvodit, 

že ještě ve 14. století bylo město z větší části dřevěné a teprve 80. léta tohoto století přinesla 

kamennou výstavbu. Tento názor koresponduje se vzestupem významu města ve druhé 

polovině 14. a na začátku 15. století, kdy se Žatec stal nejvýznamnější aglomerací 

severozápadních Čech. Partie dnešního náměstí 5. května byla v pramenech obvykle nazývána 

do 18. století prostorem „za masnými krámy“, které stály v rozšířené ulici mezi náměstí a 

radnicí, a to až do roku 1892. Od 18. století se ujal název podle sloupu sv. Floriána. Řádné 

trhové knihy byly v Žatci založeny roku 1531. V této době patřil dům čp. 102 rodině Bříšků, 

přičemž k roku 1533 je připomínán v jiných souvislostech Václav a k roku 1539 Jan Bříško. 

Dům se však přímo až do šedesátých let do trhových knih nedostává, protože nebyl prodáván – 

zdědila jej jistá Regina, dcera Anny Bříškové. Roku 1564 Regina krátce před svou smrtí prodala 

dům svůj za masnými krámy, kterej Bříškovskej slove, který stál mezi domy Zikmunda Kostřába 

(část čp. 101) a Franze Řezníka (čp. 103) za 500 kop míšeňských grošů měšťanu Václavu 

Žebráčkovi, o němž se později dozvídáme, že byl jejím synovcem. Roku 1568 držela dům jeho 

vdova Anna. Po její smrti někdy v letech 1578–1582 vznikly nesrovnalosti mezi jejími dědici 

– manželem Pavlem Černým a jejími dětmi. Nakonec byla uzavřena smlouva, na základě které 

byla pozůstalost, ke které náležel dům Bříškovský v blíže neudané ceně a dále pole, masný krám 

a hotovost rozdělena. Trhová cena domu je zmiňována až roku 1612 – tohoto roku prodala 

tehdejší majitelka Magdaléna (druhá manželka Pavla Černého) dům za 1450 kop míšeňských 

grošů Janu Hobrmanovi a jeho manželce Dorotě. Jan jej následně roku 1620 prodal za 1400 

kop míšeňských Janu a Anně Říčkovým. Dle trhových knih však Jan Říčka do počátku války 

zaplatil je jedinou splátku. Třicetiletá válka přinesla městu značné ztráty. Jen vnitřní město mělo 

 

3  Ebel, M. 1992: Žatec, stavebně-historický průzkum, Náměstí 5. května, čp. 102. SURPMO Praha. Zde odkazy 

na prameny a literaturu. 
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ještě roku 1654 z 232 domů 79 pustých, 9 zbořených a 42 vyhořelých. Žatec tak náležel 

k nejzničenějším v Čechách. Dům čp. 102 se sice nestal poustkou, jako např. sousední dům čp. 

101, který se historicky skládal zřejmě ze dvou objektů a někdy kolem roku 1630 vyhořel. 

Osudy našeho domu však ilustrují konfiskační spisy. Jan Říčka město opustil nejpozději roku 

1626 (kdy je dům uváděn jako prázdný) a dle inventáře vypracovaného 24. února 1626 po něm 

nezůstalo mnoho majetku: v domě všecky pokoje prázdný, na mázhauze chmele do 20 strychů, 

jedna kráva březí, šest kusů pernatýho šactva bez povlaků, varovýho dříví v domě dobrá 

hranice, sudův jedenácte, dva věrtele a dva polou věrtele. O domu se uvádí, že jej ve třicátých 

letech vzala do své péče Magdalena, manželka rychtáře Jindřicha Berga z Reinfeldu. Osudy 

domu v druhé polovině třicátých a na počátku čtyřicátých let jsou zcela neznámé. Nového 

majitele Jana Tichého máme v čp. 102 připomínaného k roku 1644. Soupis poddaných dle víry 

z května 1651 jej uvádí jako řezníka ve věku 40 let. V berní rule z roku 1655 byl Jan Tichý 

uveden jako řezník mající značné množství chmelnic. V domě je uváděno více obyvatel a byl 

tak již po válce buď opraven nebo se mu větší poškození vyhnulo. Další zmínka o čp. 102 je 

z roku 1655 ve smlouvě mezi Jan Tichým a jistým Janem Švejcarem, kde druhý jmenovaný 

Tichému zapůjčil na splacení částky 30 zlatých z domu, v němž bydlí Tichý. Řezník Tichý je 

naposledy připomínán roku 1666. Další majitelkou je k roku 1671 uváděna Anna Kateřina 

Tichá, která o 8 let později postoupila dům za masnými krámy i s várečným nářadím za 450 

kop míšeňských grošů synu Jiřímu Františku Tichému a jeho ženě Anně Justině. Jiří měl další 

částky postupně splácet a matce mělo zůstat v domě bezplatné bydlení. 

Počínaje rokem 1694 se periodicky začíná objevovat dům v řadě dochovaných šacuňků 

(soupis daní z majetku). V nejstarších dvou šacuňcích (1694 a 1705) je dům ještě zařazen do 

nejvyšší kategorie žateckých várečných domů – sumou 110 kop byla šacována většina domů 

na hlavním žateckém rynku a mimo náměstí spíše jen výjimečnější objekty. Na náměstí 5. 

května to byly také domy čp. 100, 101, 105 a 107, přičemž značnou roli zde sehrál fakt, že 

domy zde situované patřily často řezníkům. Jiří F. Tichý byl rovněž řezníkem a vlastnil dokonce 

tři masné krámy a dále průměrné množství polí. Po něm dům zdědil syn Jan. 18. prosince 1738 

vypukl v čp. 71 u Kněžské brány požár, který zničil celou severní část historického jádra. 

Přestože přímou zmínku u trhových smluv řešeného domu o požáru nemáme, hned několik 

pramenů nezávisle na sobě uvádí, že požár postihl i náš dům. Berní rula u domu Jana Tichého 

i jeho souseda zmiňuje vyhoření a defalcírování (tzn. dočasné osvobození od daně, nejčastěji 

po dobu tří let) k roku 1740. V této době byl však již majitelem Jan František Meltzner 

zmiňovaný jako pohořalý měšťan na Svatofloriánském náměstí roku 1737. Navíc sousední dům 

čp. 101 je doslova k roku 1738 a poté ještě v letech 1743 a 1749 uváděn jako spáleniště a 
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nevystavěn zůstal ještě roku 1753. Roku 1767, kdy se dům dostal do majetku Ondřeje a Terezie 

Eisenkolbových, vypukl v Žatci (přesněji 4. října) snad nejničivější požár v jeho dějinách. 

Přesný rozsah tohoto požáru znám není, ale naše strana náměstí byla jedním z mála míst, které 

se před požárem zachránilo. Po požáru byl vypracován další šacuňk domů – čp. 102 se dostalo 

do druhé (průměrné) třídy žateckých pravovárečných domů. Roku 1770 prodali manželé 

Eisenkolbovi dům lokalizovaný nedaleko sochy sv. Floriána za 500 zlatých Norbertu a 

Františce Fischerovým. Pro dalších třicet let nemáme o osudech domu zprávy. Požár města roku 

1788 tuto část nezasáhl. Až roku 1802 prodali manželé Fischerovi dům Pavlu a Kateřině 

Hubatkovým za cenu 1300 zlatých. Od rodiny Hubatků se dům dostal roku 1839 k řezníku 

Josefu Johnovi,4 následně k jeho dětem a nakonec roku 1919 jej získali manželé Mederovi. 

V této době se již dům svou rázovitostí a historickým vzhledem stal vděčným námětem četných 

fotografií. Poslední větší úpravy prodělal interiér v roce 1935. 

Za druhé světové války začalo do domu zatékat a došlo pouze k provizorním opravám. Už 

v roce 1959 však byl objekt značně zchátralý. Dne 11. listopadu 1960 proběhlo komisionální 

šetření památkové komise MěNV přímo v domě a přineslo tato zjištění: „Dnešní majitel 

František Zimmermann koupil dům č.p. 102 v Žatci ve značně zchátralém stavu v roce 1959. 

Protože svrchní části domu byly ve velmi špatném stavu, začal se nový majitel zajímat 

o opravy. Za tím účelem několikráte navštívil odbor výstavby rady MěNV v Žatci, kde žádal 

o informace a o vydání stavebního povolení na zamýšlené opravy. Toto mu však vydáno 

nebylo, ale byl mu projeven tichý souhlas k provádění úprav. Oprava střechy se však nedala 

odkládat, protože do domu teklo. Proto František Zimmermann za tichého souhlasu odboru pro 

výstavbu snesl původní krov a nahradil jej novým s úmyslem, že na nový krov bude položena 

eternitová krytina. Nový krov je naprosto jiné povahy, než byl krov původní a nezakrývá zadní 

křídlo domu. Majitel domu toto křídlo hodlal odbourat, protože jej nepotřeboval... Komise žádá, 

aby celý případ byl Radou MěNV vyřešen co nejdříve a byla tak dokumentována autorita 

MěNV i jeho zájem o památkovou rezervaci. Jinak by nemělo smyslu o rezervaci jednat." Celý 

problém se táhl a nakonec byl „vyřešen" příznačně: objekt nebyl uveden do uspokojivého stavu 

nikdy, ač byl zapsanou kulturní památkou. Nakonec došlo na začátku 80. let ke zřícení střešních 

konstrukcí. Snahy o jeho opravu po roce 1990 nevedly k úspěchu a řešení tak přinesl až 

 

4  Z uvedeného roku 1839 máme k dispozici nejstarší ikonografii – na nepodepsané rytině (zřejmě od E. E. 

Kutschery) je dům zobrazen v podstatě v podobě, v jaké jej známe i z nejstarších fotografií. Roku 1843 protokol 

stavebních parcel stabilního katastru uvádí dům čp. 102 jako přízemní obytný objekt o zastavěné ploše 87 sáhů. 

V 19. století k žádným úpravám domu již nedocházelo, což nám potvrzují stavební spisy, které žádné adaptace 

neuvádějí. 
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dobrovolnický spolek (Spolek Mederova domu), jehož členům se podařilo získat finanční 

prostředky na jeho záchranu probíhající od roku 2019.5 

3. Cíle a metoda výzkumu 

Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) byl vyvolán rekonstrukcí domu čp. 102.  

Investorem stavby byl Spolek Mederova domu, zapsaný spolek, který se rozhodl zdevastovaný 

objekt zachránit a vytvořit zde kulturní a komunitní centrum v podobě malého muzea. 

Rekonstrukce zasáhla většinu plochy parcely domu, včetně veškerých nadzemních i 

podzemních konstrukcí domu. Průběh ZAV byl z objektivních důvodů plně přizpůsoben 

požadavkům stavby a nárokům stavebníka. Primárním úkolem výzkumu byla záchrana, 

výzkum a dokumentace porušených a stavbou ohrožených terénních archeologických situací. 

Všechny archeologické situace byly průběžně kresebně a fotograficky dokumentovány.  

V rámci stavby probíhal zároveň operativní průzkum zajišťovaný pracovníky NPÚ Ústí n. 

Labem a navazující na průzkum tehdy ještě zdevastovaného domu z roku 2014.  

Je třeba maximálně ocenit přístup všech subjektů zainteresovaných do této rekonstrukce. 

Spolupráci si dovolím označit za příkladnou, neboť archeologický výzkum mohl vždy probíhat 

s časovým předstihem a veškeré stavební práce byly s archeologem konzultovány. Musím 

především poděkovat předsedovi spolku Mgr. Petru Antonimu za spolupráci a možnost 

archeologický výzkum v Mederově domě provádět a také stavbyvedoucímu p. Jaroslavu 

Kudláčkovi z firmy SWH stavby, s.r.o. za bezproblémovou spolupráci po celou dobu stavby. 

Záchranný výzkum byl zahájen 25. 1. 2019 při odstraňování sutí v interiéru domu a 

v počátku především dokumentací stropních zásypů v místnosti P.03. Této prostoře byla od 

počátku věnována náležitá pozornost, jelikož z výsledků stavebně historického průzkumu byla 

známa skutečnost, že se jedná o nejstarší dochovanou část domu. Výzkum byl pak definitivně 

ukončen 16. 9. 2020 při rekonstrukci podlah ve sklepních prostorách. Komplexní geodetické 

zaměření archeologických objektů, situací a obvodu zkoumané plochy prováděl v průběhu 

výzkumu geodet ÚAPPSZČ p. Jiří Šály. Nálezy z provedeného výzkumu budou po zpracování 

uloženy v depozitu ÚAPPSZČ, část bude zapůjčena do expozice v Mederově domě. 

Pro komplexnost níže uvádím výsledky dendrochronologického datování dřevěných prvků. 

Datování nechalo vypracovat NPÚ Ústí n. L. u T. Kyncla z DendroLab Brno.  

 

5 Další zdroje mimo výše uvedený: Líbal, D. 1958: Žatec, české město ve vývoji architektury a urbanistiky; Poche, 

E. 1982: Umělecké památky Čech, sv. IV. Praha; Seifert, A. 1894: Geschichte der Königlichem Stadt Saaz. Saaz; 

Seifert, A. 1902: Die Stadt Saaz im 19. Jahrhunderte. Saaz; Brož, T. 2014: Evidenční list památky. Číslo rejstříku 

42710/5-1571. Žatec, dům čp. 102. 
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S E Z N A M   S O U Ř A D N I C 
Souř. systém:  S-JTSK Zakázka:  Žatec náměstí 5.května 

Výšk. systém:  BpV Lokalita:  Žatec  

Popis:  2019 

č. bodu         X                             Y X popis   

1          505.070        200.000      100.17          

2          500.666        196.448      100.45       

3          497.059        200.543      100.12          

4          500.235        203.195       99.98          

5          503.379        201.664       99.97         s1 

6          502.787        201.093       99.97         s1 

7          504.274        199.443       99.93         s1 

8          501.390        197.132       99.95         s2 

9          499.980        198.674       99.93         s2 

10        499.366        198.217       99.90         s2 

11        499.608        198.413       99.33         s2klenba 

12        497.674        200.034       99.94         s3 

13        498.968        201.023       99.94         s3 

14        498.494        201.649       99.95         s3 

 

38        502.710        200.000      100.93          

39        501.351        198.075      101.15          

40        497.883        200.229      100.58          

41        499.500        202.544      101.47         

42        502.216        199.411      100.26         s5 

43        500.838        200.406       99.90          s5 

44        501.246        200.991       99.89          s5 

45        502.282        200.263      100.22         s5hradba 

46        501.621        199.224      100.22         s5hradba 

47        501.038        198.380      100.33         s5hradba 

48        501.250        198.740      100.12         zed 

49        501.492        199.176      100.15         zed 

50        500.760        199.518       99.99          zed 

51        500.820        199.068      100.04         zed 

52        500.630        198.644      100.20         zed 

53        500.269        198.871      100.14         zed 

54        499.461        202.363      100.05         s6 

55        500.023        201.847       99.91          s6 

56        498.710        199.815      100.21         s6 

 

12        497.058        197.736      101.82          

13        499.427        196.026      102.08          

14        499.443        195.264      102.03          

15        501.690        193.624      101.92          

16        503.271        195.765      100.88          

17        504.144        196.933      101.08          

18        510.142        200.000      101.58          

19        501.880        193.528      100.30         s7 

20        502.124        193.866      100.35         s7 

21        501.602        194.304      100.26         s7 

22        500.064        194.826      100.23         s7 

23        504.221        196.568      100.20         s8 
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24        502.536        197.851      100.04         s8 

25        503.601        195.823      100.24         s8 

26        502.902        196.229      100.17         s8 

27        500.999        194.190       99.98          s8zed 

28        501.257        194.249       99.98          s8zed 

29        501.493        194.500       99.98          s8zed 

30        501.677        194.808       99.83          s8zed 

31        501.743        195.220       99.87          s8zed 

32        501.593        195.618       99.85          s8zed 

33        501.230        196.049       99.91          s8zed 

34        501.415        196.296       99.87          s8zed 

35        502.164        195.450       99.92          s8zed 

36        501.617        194.164      100.05         s8zed 

37        501.435        193.890      100.13         s8zed 

 

100        496.493        204.491      100.96          

101        506.615        200.000      101.81          

102        499.667        197.323      101.69          

103        496.963        203.459       99.62         schod 

104        498.896        204.015       99.52         schod 

105        498.338        203.979       99.29         s11 

106        497.565        205.561       99.24         s11 

107        496.335        205.175       99.31         s11 

108        496.829        203.805       99.51         profil 

109        495.474        207.486       99.52         profil 

110        497.032        203.287      101.47        vrchnispaleta 

 

57        505.713        204.805      100.96          

58        506.117        204.416      100.96          

59        506.125        204.416      101.47          

60        505.672        204.757      101.46          

61        509.305        201.577      101.24          

62        510.881        200.000      101.28          

63        505.562        204.740      100.15         s12 

64        505.073        204.314      100.11         s12 

65        505.683        203.669      100.02         s12 

66        506.181        204.190      100.10         s12 

67        505.884        204.510       99.77          zaklad 

*Veškeré situace byly odměřovány od stávajících nadzemních konstrukcí. 
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objednal Kamil Podroužek  kraj / okres Ústecký / Louny  nadmořská výška 226 m n. m. 

adresa 

 

telefon 

NPÚ ÚOP v Ústí n. L. 

 

604 109 295 

 obec Žatec  zeměpisná šířka 50° 19' 52.57" sš. 

 ulice (orientační číslo)   zeměpisná délka 
13° 32' 40.95" 

vd. 

e-mail kamil.podrouzek@npu.cz  číslo popisné 102  zpracoval Podroužek K. 

datum odběru 10. 12. 2013  objekt 
renesanční měšťanský dům s gotickým 

suterénem 
 datoval Kyncl T. 

čís. 
způsob 

oprac. 
značka 

tloušťka 

cm 

délka 

cm WK 
konstrukce popis prvku poznámka  číslo vzorku dřevina 

počet 

letok. /běl 

datum 

skácení 

14 

15 
T  24x20  N patro – strop místnosti průvlak  X0527a28 jedle 40 - 

16 T  14x12  A+ patro – severní okno překlad okna  X0529 jedle 25 - 

17 T  27x26  A strop přízemí – západní trakt hraněný trám stropu místnost P.03 X0530 borovice 
51 

+11-15 
1379-83 

18 T  27x26  A strop přízemí – západní trakt hraněný trám stropu místnost P.03 X0531 borovice 
70 

+4-10 
1380-86 

19 T  20x17  A+ strop přízemí – severní trakt  hraněný trám stropu místnost P.05 či 06 X0532 smrk 70 1763+ 

20 T  27x25  N sklep  vstupní šíje sklepa – překlad niky  X0533 - - - 

21 

22 
T  27x25  N sklep kotva dveřního závěsu Místnost S.02 X0534a5 jedle 61 1356+ 

 

  



18 

 

objednal NPÚ ÚOP Ústí n. L.  kraj / okres Ústecký / Louny  nadmořská výška  

adresa 

 

telefon 

 
 obec Žatec  zeměpisná šířka  

 ulice (orientační číslo) Náměstí 5. května  zeměpisná délka  

e-mail   číslo popisné 102  zpracoval Kyncl T. 

datum odběru 2019  objekt Mederův dům  datoval Kyncl T. 

čís. 
způsob 

oprac. 
značka 

tloušťka 

cm 

délka 

cm WK 
konstrukce popis prvku poznámka  číslo vzorku dřevina 

počet 

letok. /běl 
datum skácení 

1     A 
dveřní otvor mezi S.03 a 

S.02 
překlad  foto 728-730 Y6807 borovice 39 - 

2     N dveřní otvor P.07 překlad foto 731-732 Y6808 borovice 48 - 

3     A místnost 1.03 zazděný trám v JV zdi 
pravděpodobně součást 

starší roubené konstrukce 
Y6809    

4     A dveřní otvor P.03 překlad foto 733-735 Y6810 smrk 45 1780 l 

5     A neznámá  vyjmuto stavbou Y6811 smrk 66 1780 l 

6     A neznámá  vyjmuto stavbou Y6812 smrk 39 1779 l 

7     A neznámá  vyjmuto stavbou Y6813 borovice 107 1780/81 

8     A okenní nika 1.05 překlad foto 736-738 Y6814 jedle 46 - 

9     A neznámá  vyjmuto stavbou Y6815 smrk 30 1781/82 

10     A neznámá  vyjmuto stavbou Y6816 smrk 56 1899/00 

11     A neznámá  vyjmuto stavbou Y6817 smrk 30 1781/82 

12     A místnost P.03 stropní trám  Y6818 smrk 64 1381 l 

13     A dveřní zárubeň 1.07 práh foto 739-740 Y6819 smrk 84 1781/82 

Y68zatec-cp_102PC1 Y6810+11+12+19 smrk 84 1781 

Y68zatec-cp_102PC2 Y6815+17 smrk 30 1781 

Y68zatec-cp_102PI Y6818+X0530+31 borovice 67 1380 
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4. Terénní situace a dokumentace 

Terénní situace jsou popisovány z důvodu přehlednosti po logických celcích, typu místnost, 

situace před domem atd., nikoliv dle číslování sond. To odpovídá pouze postupu stavebních 

prací. Intepretace situací bude shrnuta také v rámci určitého celku, ne vždy standartně u každé 

sondy či profilu zvlášť. Číslování jednotlivých prostor domu odpovídá Evidenčnímu listu 

památky zpracované Mgr. Tomášem Brožem z NPÚ Ústí nad Labem v roce 2014 (dle 

původního SHP vypracované M. Ebelem v roce 1992). 

 

Obr. 1: Celkový plán výzkumu (vloženo do půdorysu přízemí). 
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4.1. Situace 1 – sklepy (prostory S.03 a S.05) 

Postup preparace: Při rekonstrukci podlah ve sklepních prostorách byly dělníky stavební 

firmy nalezeny v rozích prostor S.03 a S.05 části keramických nádob. Bohužel nebyly 

ponechány na svém místě a dokumentace nálezu proběhal dodatečně. Dokumentace dne 

16. 9. 2020, šikmé foto. 

Popis situace: Dle dodatečně zjištěné nálezové situace byly nádoby uloženy do 

štěrkového podloží, těsně pod podlahu tvořenou říčními valouny. Obě situace byly 

identické a jamka do které byly nádoby uloženy nebyla nijak zpevněna.  

Interpretace nálezové situace a datování: V rozích dvou sklepních prostor se podařilo 

zjistit dvě nádoby sloužící jako skrýš v dobách nejistých. Obě nádoby byl prázdné a 

můžeme tak předpokládat, že skrýš posloužila svému účelu, neboť uložené cennosti či 

předměty byly svým majitelem opět vyjmuty. V prostoře S.05 byla uložena hrncovitá 

nádoba spolu s pokličkou, která hrnec s velkou pravděpodobností původně uzavírala. 

Hrnec s uchem a vnitřní glazurou se nepodařilo rekonstruovat celý, což snad způsobilo 

neodborné vyzvednutí. Z druhé nádoby z prostory S.03 se zachovala pouze cca spodní 

polovina. Můžeme předpokládat, že se jednalo taktéž o hrnec či džbán, taktéž s vnitřní 

glazovanou polevou. Torzální dochování nádoby mohly způsobit jakékoliv mladší 

úpravy či zásahy do podlahy. Obě nalezené nádoby měly ve dně otvory, které nejspíše 

měly sloužit k odvedení vlhkosti. Datace obou keramických nádob je přibližně shodná, 

ač jistější je samozřejmě u dochovalejšího hrnce s radýlkovou výzdobou na plecích. 

Zařadit jej můžeme do 16. až 1. pol. 17. století. Teoreticky tak obě skrýše můžeme 

spojovat s obdobím třicetileté války. 
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Obr. 2: Plán sklepních prostor s vyznačením míst nálezu keramických nádob. 

 

Obr. 3: Prostora S.03, místo uložení nádoby ve východním rohu. 
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Obr. 4: Detail jamky pro nádobu v prostoře S.03. 

 

Obr. 5: Prostora S.05, místo uložení nádoby v severním rohu. 



23 

 

 

Obr. 6: Detail jamky pro nádobu v prostoře S.05. 

4.2. Situace 2 – Interiér domu: místnost P.03, P.02 a P.01 (sondy 1, 2, 3, 4, 11, 16) 

 

Obr. 7: Detailnější plán výzkumu s vyznačením řešených sond a situací (modře; červeně 

pak ostatní sondy). 

A: Stropní zásypy v místnosti P.03 

Postup preparace: Jednalo se o první zkoumanou situaci v domě. Při vyklízení suti byly 

v místech propadlého stropu zjištěny poměrně mocné stropní vrstvy. Jejich 

dokumentace probíhala jak v první fázi před kompletním vyklizením sutí, tak v průběhu 



24 

 

odstraňování celého stropu z důvodu jeho špatného stavu. Dokumentace průběžně od 

25. 1. do 18. 2. 2019, kolmé i šikmé foto. 

Popis: Stratigrafii stropních a podlahových vrstev tvořilo 6 vrstev o dokumentované 

výšce 0,5 m. Hovoříme o stropních vrstvách prostory P.03 a podlahových vrstvách 

prostor 1.03 a 1.04. Místnost v prvním patře byla na dvě rozdělena až recentní cihlovou 

příčkou. Dále proto budu uvádět tuto prostoru jako jednu s popisem 1.03-4. Popis 

vrstev: 1 – vrchní suťová vrstva vzniklá destrukcí stropu a krovu nad prostorou 1.03-4; 

2 – dřevěná prkenná podlaha uložená na dřevěných polštářích tvořených trámky 

čtvercového průřezu; 3 – sypká světle žlutá písčito-hlinitá vrstva s kousky malty, omítek 

a zlomky cihlových dlaždic; 4 – černá hlinitá vrstva s větším množstvím zlomkové 

keramiky; 5 – jílová mazanina tvořená světlým jílem a úlomky dřev; 6 – prkenný záklop 

volně položený na trámech. 

A: Interpretace nálezové situace a datování: Na základě dendrochronologického datování 

stropních trámů jsme věděli, že vstupujeme do nejstarší dochované středověké části 

domu. Ihned po první dokumentaci propadlé konstrukce se ukázalo, že jak zbytek 

zachovalé konstrukce, tak také jednotlivé stropní a podlahové vrstvy jsou poměrně dobře 

dochovány v autentické podobě bez výraznějších mladších zásahů. Samotný strop 

vzniknul v rámci postupné výstavby domu a můžeme ho s celým přízemím s jistotou 

přiřadit k nejstarší dochované fázi domu stavěné nejpozději po roce 1386. Jednotlivé 

trámy byly na stěnách podloženy užšími prkny a teprve následně zazděny. Vlastní strop 

tvořily volně ložená prkna, na něž byla položena jílová vrstva jako forma protipožární 

ochrany. První podlahovou vrstvu tvořila černá hlinitá vrstva obsahující množství zlomků 

keramiky. Datace keramiky spadající do 10. – 14. století svědčí o získání hlíny nejspíše 

v blízkém okolí domu, snad dokonce při samotné stavbě, kdy byly nakopány starší 

sídlištní vrstvy. Nemladší keramiky zařaditelná do 14. století vzájemně koreluje 

s dendrodatací trámů. Nepodařilo se zjistit, zda tato hlinitá vrstva byla již od počátku 

pochozí nebo byla překryta např. dřevěnou podlahou. Osobně se přikláním k druhé 

možnosti. Na hlinitou vrstvu nasedala světlá písčito-hlinitá vrstva obsahující kusy malty, 

omítek a zlomky cihelných dlaždic čtvercového půdorysu. Zlomky keramiky z této vrstvy 

ukazují na její navrstvení v 16.–17. století. Malta a omítka svědčí o přestavbě domu, kdy 

pro zvýšení podlahy posloužila suť. Zlomky dlaždic nelze blíže datovat, ale v sondách 1 

a 2 byly doloženy již ve středověké fázi domu. Teoreticky nelze vyloučit jejich využití i 

v prvním patře. Světlou vrstvu následně překrývala prkenná podlaha uložená na 

polštářích tvořených dřevěnými trámky. Tato podlaha byla využívána až do závěrečné 
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fáze existence domu ve 20. století. Od uvedené přestavby byla jistě vícekrát vyměněna. 

Zmíněnou přestavbu domu datují mince ze sondy 1 do druhé pol. 17. století (viz dále).  

Archeologický výzkum nepřinesl odpověď na otázku o stáří obvodových zdí v prvním 

patře. Lze pouze konstatovat, že středověké vrstvy se na tyto zděné konstrukce nevázaly. 

Naopak např. při stavbě SV zdi (směrem do zadního dvorku) byla středověká tmavá 

hlinitá vrstva porušena. O středověké lze tak uvažovat pouze o čelní JZ zdi se špaletovými 

okny, která na rozdíl od JV a SZ zdi alespoň respektuje šíři zdiva přízemní části. 

Z doby užívání domu je potřeba zmínit zajímavý soubor kovových předmětů – knoflíků, 

špendlíku, opaskové přezky, náprstku a medailonu. Artefakty byly nalezeny v mezeře 

mezi trámem a zdí pod jižnějším oknem na čelní JZ straně. Předměty do této mezery 

zapadly nejspíše další mezerou v podlaze. Jejich složení odpovídá souboru s jednotnou 

funkcí i datací. Můžeme tak tušit, že se před oknem nacházelo pracoviště švadleny či 

krejčího, nebo minimálně byl tento prostor majiteli domu využíván jako místo kde se 

pracovalo s oděvy. Dataci celého souboru výrazně napomáhá medailon vyrobený 

z mince. Jedná se o 3 krejcar Karla VI, ražený v letech 1711–40. Vzhledem k jeho užití 

jako medailonu a zároveň velkému obroušení lze tušit, že mince již nebyla v oběhu a od 

doby ražby do chvíli její archeologizace mohl oběhnout poměrně dlouhý čas. Mince 

v podobě medailonu nám ale s jistotou udává datum post quem pro uložení řešeného 

soubor, tedy po roce 1740. 

 

Obr. 8: Pohled do místnosti v prvním patře ze vstupu (prostory 1.03-4, recentní cihelná 

příčka již odstraněna) na počátku výzkumu. Zhruba polovina stropu se již bohužel zřítila 

do přízemní prostory P.03. 
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Obr. 9: Kolmý snímek na sled stropních a podlahových vrstev s jejich popisem. Za stropní 

vrstvy můžeme s jistotou považovat prkenný záklop a jílovou mazaninu bezpochyby 

využitou zde jako protipožární ochrana. Tmavá hlinitá vrstva sloužila buď sama jako 

podlaha, nebo na ní byla uložena jiná nejspíše dřevěná. 
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Obr. 10: Pohled na situaci stropu pod odstranění suti. 

 

Obr. 11: Pohled na severní část místnosti, vpravo začištěná prkenná podlaha užívaná až do 

opuštění domu v polovině 20. století. 
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Obr. 12: Pohled z přízemí na strop. Cihelná příčka v popředí pochází až z 20. století. 

 

Obr. 13: Další kolmý pohled na sled vrstev ve střední části místnosti. Od shora: destrukční 

vrstva, dřevěná prkenná novověká až recentní podlaha, světlá písčitá novověká vrstva, 

tmavá hlinitá středověká vrstva, jílová středověká mazanina, prkenný strop. 
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Obr. 14: Celkový pohled na situaci směrem ke vstupu do prostory 1.03-4. Při vstupu 

prázdné kapsy po trámech. 

 

Obr. 15: SZ stěna, bližší pohled na kapsu po trámu. Všechny trámy byly podložena prknem. 
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Obr. 16: Detail zadní části kapsy po trámu. Otisk čelní stěny trámu s letokruhy dokládá, že 

trám byl uložen do čerstvé malty. 

 

Obr. 17: Pohled na podlahové a stropní vrstvy při SZ stěně. Ve světlé písčité vrstvě 

vystupuje zlomek cihlové dlaždice v druhotné poloze. 
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Obr. 18: Dva celkové pohledy na situaci dokumentovaného stropu. 
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Obr. 19: Situace vrstev při západním rohu místnosti. 

 

Obr. 20: Opětovný pohled na sled vrstev. Podobu středověké podlahy se nepodařilo nikde 

doložit. Je možná i varianta, že tmavá hlinitá vrstva byla pochozí. Spíše lze ale 

předpokládat nějakou jinou formu pochozí úrovně, např. dřevěné podlahy, která byla při 

mladších úpravách kompletně odstraněna. Vzhledem k dlouhému trvání existence domu 

lze výměny podlahových krytin očekávat mnohokrát, aniž by sobě zanechaly 

archeologické stopy. 
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Obr. 21: Situace při západním rohu po začištění části jílové mazaniny. 

 

Obr. 22: Bližší pohled na tutéž situaci. Prohnutí vrstev způsobilo prolomení nosného trámu. 
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Obr. 23: Detail povrchu mazaninové vrstvy s množstvím drobných dřevěných úštěpů. 

 

Obr. 24: Pohled do západního rohu od JZ stěny. Na trámu při této stěně ještě zůstává vrstva 

mazaniny. Mezera mezi mazaninou a vlastní stěnou vznikla vychýlením trámu někdy 

v průběhu novověku. 
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Obr. 25: Shodná situace při pohledu ze středu místnosti. 

 

Obr. 26: detail vychýlení trámu po odstranění mazaniny a zásypu při stěně. Z prostoru mezi 

trámem a zdí pochází nálezy spojitelné s činností švadleny či krejčího a datovatelné do 2. 

pol. 18. až 19. století. 
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Obr. 27: Situace nad okenním otvorem směřujícím z přízemní prostory P.03 na náměstí 5. 

května v JZ stěně. Vlevo od stropního trámu je zachycen kus dřevěného překladu okna. 
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Obr. 28: Pohled na SV stěnu. 

 

Obr. 29: Detail situaci při SV stěně nad okenním otvorem směřujícím z přízemní prostory 

P.03 na zadní dvorek. Nad okenním otvorem je dobře viditelná výlevka nejasné funkce. 

Tvoří ji dvě proti sobě otočené střešní prejzy. 
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Obr. 30: Kolmý snímek situace nad okenním otvorem. Vlevo vrchní část cihlové klenby. 

 

Obr. 31: Profil podlahových vrstev v témže místě. Středověká tmavá vrstva je porušena 

mladší světlou písčitou novověkou vrstvou, což dokládá novověké úpravy této části stropu. 

Odstranění středověké vrstvy při zdi s velkou pravděpodobností způsobila celková 

přestavba celé SV stěny v prvním patře. 
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Obr. 32: Pohled zespoda na cihelnou klenbu okenního otvoru, dle nálezové situace také 

středověkého původu. 

 

Obr. 33: Boční pohled na tutéž situaci z nadhledu po odstranění všech vrstev kromě 

mazaniny. Ta se přimyká k cihelné klenbě což dokládá její středověké stáří a její souvislost 

s kamennou výstavbou domu po roce 1386. 
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Obr. 34: Čelní pohled na situaci nad oknem. 

 

Obr. 35: Pohled podél JV stěny k jižnímu rohu, okno směřuje do náměstí 5. května. 
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Obr. 36: Situace v jižním rohu. Stropní trám byl převrstven mazaninou a opukovými 

kameny (na fotce zachycen jeden z nich, ostatní odebrány). Vlevo od něj, pod JV stěnou je 

další trám. Mezera mezi trámy byla vyplněna litým opukovým zdivem. 

 

Obr. 37: detail trámu pod JV stěnou. Trám sloužil jako ztužující prvek zdi. Ač tato zeď 

byla v novověku přestavěna, trám je nejspíše středověkého původu. Stejný prvek v podobě 

trámu byl zjištěn i pod SV stěnou této prostory 1.03-4. U ostatních stěn registrován nebyl. 
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Obr. 38: Celkový pohled od vstupu na situaci stropu po začištění zachovalých kusů 

mazaninové vrstvy. 
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Obr. 39: Situace na JZ straně, ve výklenku jižnějšího okna byly zachyceny 4 otvory po 

dřevěných trámech. 

 

Obr. 40: Detail předchozího snímku. Funkce dřevěných prvků původně osazených 

v otvorech není, vzhledem k jejich absenci pod vedlejším severnějším oknem, jasná. 
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Obr. 41: Pohled na vstup do prostory P.03. Stavebně historické otazníky zůstávají u 

stavební spáry na úrovni pravé strany překladu vstupu. 

 

Obr. 42: Detail překladu vstupu. Zde je pozorovatelná stavební spára mezi levou stranou 

dřevěného překladu a nejbližšího stropního trámu. Dendrodatace smrkového trámu 

překladu určila dobu jeho smýcení do roku 1780 a je tak jasné, že došlo k úpravám vstupu. 

Středověká podoba vzhledem k existenci stropního trámu není jasná. 
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Obr. 43: Pohled na jižní roh místnosti z mírného nadhledu, v pozadí trám pod JV stěnou. 

V jeho případě může jít o původní součást hrázděné konstrukce patra. 

 

Obr. 44: Opětovný detail téže situace, šipky ukazují stavební spáru. 
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Obr. 45: Bližší pohled na řešení první vrstvy kamenů na trámech (situace při vstupu do 

místnosti). JV zeď v pozadí je mladší a o podobě této strany domu ve středověku nemáme 

dostatek informací. 

 

Obr. 46: Situace po začištění mazaninové vrstvy ve východním rohu. Původní středověká 

zeď musela být v této úrovní širší než současná o čemž svědčí pouze zachycené zdivo, a 

nikoliv pokračující středověké podlahové vrstvy. 
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Obr. 47: Situace ve východním rohu. 

 

Obr. 48: Kolmý snímek dvou kapes po odstranění trámů. Opět se opakuje podložení 

jednotlivých trámů prkny. 
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Obr. 49: Čelní pohled na identickou situaci. 

 

Obr. 50: Pohled z druhé strany místnosti na JV stěnu. 
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Obr. 51: Dva snímky dokumentující přízemní i první nadzemní patro z východního rohu 

před kompletním odstraněním všech dřevěných prvků. 
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Obr. 52: Detail povrchu mazaninové vrstvy, opět s množstvím dřevěných třísek. 

 

Obr. 53: Situace na severozápadní straně, první vrstva kamenů nad trámy mírně přesahuje 

přes vrstvu mazaniny, což dokládá postupnou výstavbu kamenného domu. První nadzemní 

podlaží bylo stavěno až po dokončení omazávky. SZ zeď domu taktéž podle všeho prošla 

mladší, blíže nedatovanou přestavbou. 
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Obr. 54: Situace při severním rohu po odstranění jílové omazávky a očistění prken tvořících 

stropní záklop. 

 

Obr. 55: Prkna nebyla s trámy pevně spojena ať už dřevěný či kovovými hřeby, byla pouze 

volně položena. 
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Obr. 56: Situace prkenného záklopu z podhledu. 
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Obr. 57: Zbytek stropní konstrukce a slepý vchod při východním rohu prostory P.03. 
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B1: Sonda 1 v místnosti P.03 

Postup preparace: Sonda 1 patřila do předstihové fáze výzkumu. Úkolem bylo zjistit 

zachovalost a mocnost archeologických terénů v prokazatelně nejstarší části domu a 

zároveň v prostoře, kde bylo z důvodu vlhkosti v projektu naplánováno odstranění části 

původních terénů. Výkop sondy probíhal ručně po přirozených vrstvách. Probíhala 

průběžná dokumentace ve dnech 11.-12. 3. 2019, kresba situace 1:20 (SV a JV profil), 

kolmé i šikmé foto. 

Popis: Stratigrafie tvořená 9 kontexty, odkryv zastaven na povrchu cihlovo-kamenné 

klenbě sklepa. Popis vrstev viz kontextové listy (na přiložené dokumentaci nezobrazen 

kontext 103 – jednalo se o vrstvu malty v rohu místnosti, malta překrývala část zde 

nalezených mincí). 

Nález depotu mincí: Mince se nacházely jak v rámci vrstvy 102, tak také v rámci 

uvedené vrstvy 103. Dvě mince, které se nacházely ve vrstvě 102 (takřka na styku 

s vrstvou 105), byly v bezprostřední blízkosti ostatních, v jedné úrovni s vrstvou 103, a 

lze tak plně předpokládat, že zde byly uloženy v rámci jednoho záměru. Vrstvu 103 

tvořila maltová vrstva o rozměrech cca 15x15 cm v rohu místnosti. Pod maltou byly 

nalezeny 3 mince a několik zvířecích kůstek (s jistotou ptačích, druhově snad kura 

domácího – druhová analýza nebyla do doby zpracování této zprávy provedena). Mince 

a vrstva 103 se nacházely v dotyku s vrstvou 104 (zlomky cihelných dlaždic) a 105. 

Depot mincí sem byl tak s jistotou uložen před uložením, či v počátku ukládání vrstvy 

102. 

 

Obr. 58: Kresebná dokumentace sondy 1. 



55 

 

 

Obr. 59: Plán výzkumu s vyznačením dokumentovaných profilů. 

 

Obr. 60: Sonda 1 po sundání současné cihelné podlahy, situace na povrchu vrstvy 102. 
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Obr. 61: Situace v dolní úrovni vrstvy 102, na stěnách je patrná starší omítka. 

 

Obr. 62: Západní roh, při stěnách jsou viditelné zlomky cihelných dlaždic jako pozůstatek 

cihelné podlahy. Po jejím odstranění byla do rohu umístěna maltová vrstva 103, pod níž se 

nacházel depot mincí datovaný po roce 1645. 
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Obr. 63: Kolmý snímek sondy 1 na úrovni povrchu vrstev 106 (světlá písčitá) a 107 (černá 

hlinitá). Vlevo u cihelné dlaždice snad zbytek kůlové jámy vyplněný světlou hlínou. 

 

Obr. 64: Roh místnosti na povrchu vrstvy 107. U SZ zdi zachován zlomek cihelné dlaždice. 

Omítka nad ní k dlaždici přiléhá. Žádná starší omítka zjištěna již nebyla a můžeme tak 

konstatovat, že zde byl zachycen nejstarší horizont podlahy spolu s původním omítnutím. 
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Obr. 65: Celkový pohled na sondu 1 po odstranění vrstvy 106. 

 

Obr. 66: Kolmý snímek shodné situace. Vpravo povrch klenby sklepa. Černá hlinitá vrstva 

107dorovnala výškový rozdíl daný valenou klenbou sklepa. Vrstva obsahovala zlomky 

keramiky raného středověku až 14. století, což koresponduje s dendrodaty z trámového 

stropu. 
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Obr. 67: Celkový pohled na sondu 1 po odebrání vrstvy 107. Její menší část byla ponechána 

na bloku při SZ zdi. 

 

Obr. 68: Pohled na odrytou cihelnou klenbu sklepa – opukové lité zdivo vyplňuje 

„trojúhelník“ mezi obvodovým zdivem a vlastní klenbou. 
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Obr. 69: Šikmý pohled na situaci omítek – nad klenbou otisk šalování, výše omítka 

navazující na nejstarší cihelnou podlahu, nejvýše s již vystupujícím zdivem omítka 

související s navýšením terénu v místnosti a existující zde do současnosti. 

 

Obr. 70: detail předchozího snímku. Těsně nad klenbou se podařilo zachytit rovnou 

maltovou omítku. S velkou pravděpodobností se jedná o otisk šalování obvodového zdiva 

z doby, kdy byla zděna klenba sklepa. Nemůže se jednat o starší omítku, jelikož 

nejspodnější úroveň této žluté malty je ve výškové kolizi s vrcholem klenby. Výrazná je 

spodní část bílé omítky vykliňující směrem do místnosti z důvodu návaznosti na původní 

cihelnou podlahu. 
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Obr. 71: Pohled na profil 1 sondy 1. 
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Obr. 72: Detail opukového zdiva. 

 

Obr. 73: Detail profilu 1. 
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Obr. 74: Cihelná klenba sklepa. 
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Obr. 75: Detail omítek při klenbě. 

 

Obr. 76: Kolmý snímek sondy 1 po ukončení odkryvu. 
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B2: Sonda 2 v místnosti P.03 

Postup preparace: Sonda 2 patřila do předstihové fáze výzkumu. Úkolem bylo zjistit 

zachovalost a mocnost archeologických terénů v prokazatelně nejstarší části domu a 

zároveň v prostoře, kde bylo z důvodu vlhkosti v projektu naplánováno odstranění části 

původních terénů. Výkop sondy probíhal ručně po přirozených vrstvách. Dokumentace 

ve dnech 12. 3. 2019, kresba situace 1:20 (JZ a JV profil), kolmé i šikmé foto. 

Popis: Stratigrafie tvořená 8 kontexty, odkryv zastaven na povrchu cihlovo-kamenné 

klenbě sklepa. Popis vrstev viz kontextové listy. 

 

Obr. 77: Kresebná dokumentace sondy 2. 

 

Obr. 78: Plán výzkumu s vyznačením dokumentovaných profilů. 
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Obr. 79: Sonda 2 pod oknem do zadního dvorku po odstranění vrstev 200–202. 
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Obr. 80. Sonda 2 na úrovni vrstvy 203 – jemného písčitého podsypu pod v úplnosti 

nezachovalou cihelnou podlahou. Zachovala se zde ve větší míře původní barevnost 

omítky. 

 

Obr. 81: Detail severního rohu, při stěnách zachovány zbytky podlahy. 
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Obr. 82: Kolmý snímek sondy 2 na úrovni vrstvy 205. 

 

Obr. 83: Pohled na sondu po odebrání vrstev 205–207, část černé hlinité vrstvy 206 byla 

ponechána v bloku. 
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Obr. 84: Šikmý pohled na odkrytou situaci, situace v sondě 2 je shodná se sondou 1. 

 

Obr. 85: Detail předchozího snímku. Znatelná je zde mírná osová disproporce mezi 

sklepem S.05 a nadzemním zdivem prostory P.03. Nadzemní část ale plně na sklepní 

prostoru reaguje a sklep sem tak nemohl být vložen až dodatečně, jedná se tedy s jistotou 

o součást domu stavěného po roce 1386. 
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Obr. 86: Pohled na opačnou stranu sondy s odkrytou cihelnou klenbou. 

 

Obr. 87: Detail zdiva s bohužel odpadlou původní omítkou. Opakuje se zde situace ze 

sondy 1 s otiskem pravděpodobně od šalování. 
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Obr. 88: Pohled na profil 1 sondy 2. 
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Obr. 89: Detail situace v severním rohu. Patrný je otisk šalování, na jeho vrchní úrovni pak 

v rohu pozůstatky cihelných dlaždic. Výše v rohu současná cihlová podlaha vzniklá zde 

dle mincí v sondě 1 po roce 1645. Na tuto cihelnou podlahu byly s velkou 

pravděpodobností využity původní cihelná dlaždice. 

 

Obr. 90: Kolmý snímek sondy 2 po ukončení odkryvu. Patrné je šikmo se odklánějící 

obvodové zdivo sklepa. 
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Obr. 91: Celkový pohled na sondy 1 a 2 (s výtyčkami). 

B3: Sonda 3 v místnosti P.03 

Postup preparace: Sonda 3 patřila do předstihové fáze výzkumu. Úkolem bylo zjistit 

zachovalost a mocnost archeologických terénů v prokazatelně nejstarší části domu a 

zároveň v prostoře, kde bylo z důvodu vlhkosti v projektu naplánováno odstranění části 

původních terénů. Výkop sondy probíhal ručně po přirozených vrstvách. Dokumentace 

ve dnech 19. a 20. 3. 2019, kolmé i šikmé foto. Z důvodu totožné situace jako v sondách 

1 a 2 bylo odkrývání sondy zastaveno na úrovni jakou vyžadovala stavba, tj. na povrchu 

vrstvy 105 či 504 dle so 1 a 2. Po ukončení výzkumu sond 1–3 stavba odstranila dle 

projektu většinu vrchních vrstev a zastavila se na úrovni stejné jako výzkum v sondě 3. 

Hlouběji uložené vrstvy zde odkrývány nebyly. 

Popis: Stratigrafie shodná se sondami 1 a 2. Popis vrstev viz kontextové listy. 



74 

 

 

Obr. 92: Celkový pohled na sondu 3 po vyjmutí vrchních vrstev. 

 

Obr. 93: Umístění sondy 3 ve východním rohu mísnosti. 
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Obr. 94: Kolmý snímek JV stěny. Na úrovni výtyčky, při spodní hranici červené omítky 

se nacházela původní středověká podlaha. Na vrchní úrovni je patrný otisk 

novověké/současné cihelné podlahy. V rohu kamenná stojka slepého vchodu. 
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Obr. 95: Bližší pohled na situaci v rohu. Červená barva na SV stěně je již smyta. Tato 

omítka zároveň překrývá dolní část kamenné stojky v rohu. 

 

Obr. 96: Celkový pohled na původní omítnutí zdiva na JV stěně. 
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Obr. 97: Kolmý snímek nejníže odkryté situace v sondě 3. 

 

Obr. 98: Pro ověření, že situace je v sondě 3 shodná jako v sondách 1 a 2, byla při SV 

stěně odkryta menší plocha o rozměrech cca 50x50 cm. 
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Obr. 99: Situace při V rohu. Pod středověkou omítku jsou patrné zlomky cihelných 

dlaždic překryté omítkou. Nejníže vrchní část opukové zdi sklepa. 

 

Obr. 100: Situace při JV stěně: 1 – Středověké omítka, 2 – otisk cihelné podlahy, 3 – 

pravděpodobný otisk šalování. 

1 

2 

3 
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Obr. 101: Detail SV stěny, pod zlomky cihel taktéž otisk šalování. 

B: Interpretace nálezové situace a datování: Pomocí sond 1–3 se podařilo prokázat, že pod 

současnou podlahou jsem zachovány středověké vrstvy a konstrukce. Zcela jednoznačně 

můžeme konstatovat, že sklep S.05 je současný s přízemním zdivem, přesněji sklepní a 

přízemní zdivo náleží do jednoho stavebního záměru. Nejprve byl vystavěn sklep a 

následně nad ním kamenný dům. Tuto stavební etapu můžeme vztáhnout k dendrodatům 

ze stropních trámů, tj. k 1. polovině 80. let 14. století. Tuto dataci potvrzují i zlomky 

keramiky max. ze 14. století z klenebních zásypů, na něž byla využita hlína ze starších 

sídlištních situací. Podařilo se zachytit původní úroveň podlahy tvořené cihelnými 

dlaždicemi. Ty byl nejspíše znovu využity v mladší, výše uložené podlaze. Díky jisté 

dataci sklepa do 14. století můžeme konstatovat, že se v této době v Žatci užívaly pro 

stavbu i cihly. Byly využity jako pro stavbu valené klenby sklepa, tak také pro překlad 

okna z prostory P.03 do zadního dvorku. Mírnou osovou nepřesnost mezi sklepní 

prostorou a půdorysem přízemí můžeme snad přiřadit špatnému vyměření. Nic 

nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o dvě časově vzdálené stavební etapy. Ve všech 

sondách bylo na stěnách zjištěno omítnutí stěn natřené červenou barvou. Pod touto 

vrstvou omítky žádná starší zjištěna nebyla. Výzkum bohužel nepřinesl žádné indicie, 

k čemu byla ve středověku tato přízemní místnost využívána. Z archeologického i 

stavebně historického hlediska je možné vyloučit přítomnost pevného topidla. Po určité 

době užívání byla snad z důvodu vlhkosti zvýšena podlaha o 40 cm navezením suťového 

materiálu. Do stejné doby snad spadá i zvýšení podlahy v 1. patře (viz výše). Tuto 

přestavbu datují mince uložené v západním rohu místnosti v nejspodnější úrovni 

navezené vrstvy. Nejmladší mince udává datum post quem 1645. 
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C1: Sondy 4 a 11 v místnosti P.03 a P.02 

Postup preparace: Sondy 4 a 11 byly umístěny do prostoru mezi místnosti P.02 a P.03 

z důvodu vedení kanalizace. Jednoznačná otázka, která z umístění sond vyvstávala bylo 

zjistit, zda zahloubení prostory P.03 oproti současnému terénu vně domu bylo záměrné 

již od vzniku domu, či se tato místnost stala částečně zahloubenou až díky nárůstu terénu 

v průběhu času. Výkop sondy probíhal ručně po přirozených vrstvách. Nejprve byla 

odkrývána sonda 4, s mírným časovým odstupem poté sonda 11. Vzhledem k tomu, že 

došlo k propojení obou sond, bylo rozhodnuto o jejich sloučení do sondy 11. Probíhala 

průběžná dokumentace ve dnech 7.–18. 6. 2019, kresba situace 1:20 (SZ a JZ profil), 

kolmé i šikmé foto. 

Popis: Stratigrafie tvořená 22 kontexty, odkryv zastaven na povrchu vrstvy 1114. Hlubší 

výkop stavba nevyžadovala. Popis vrstev viz kontextové listy (na přiložené 

dokumentaci nezobrazen kontext 1111b, c – jednalo se o kůlovou jámu v ploše sondy). 

 

Obr. 102: Plán výzkumu s vyznačením dokumentovaných profilů. 
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Obr. 103: Kresebná dokumentace sondy 4. Profil 2 je kolmý v místě šipky na profil 1. 

 

Obr. 104: Umístění sondy 11 (v popředí) a sondy 4 při vchodu do prostory P. 03. 
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Obr. 105: Profil 2 sondy 11 po odstranění recentních vrstev. 

 

Obr. 106: Po odebrání vrstvy 1105a byla ve středu sondy zjištěna kumulace kamenů 

místního původu. Liniové uspořádání kamenů dovoluje předpokládat, že kameny 

pokračovaly i dále, ale situace v popředí byla zničena vedením vodovodní přípojky někdy 

v 1. pol. 20. století. Nálezy z vrstvy pod a nad tuto situaci datují do rozmezí 13.–14. století 

a časově tak tento objekt předchází stavbě domu a mohlo se jednat o formu odvodnění. 
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Obr. 107: Kolmý snímek kumulace kamenů. 

 

Obr. 108: Pohled z prostory S.03 na sondu 4 po odebrání recentních vrstev. 
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Obr. 109: Sonda 4 po vytvoření menších sond pro zjištění základních stratigrafických 

vztahů zděných konstrukcí a kulturních vrstev. 

 

Obr. 110: Vpravo při ležící výtyčce obvodová sklep sklepa, vlevo od ní obvodová zeď 

přízemí, pod ní v malé sondě odhaleny kulturní starší vrstvy 1113 a 1114. 
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Obr. 111: Kolmý snímek sondy 4 – modře základová zeď přízemní části domu, zeleně 

vnější straně základové zdi sklepa. 

 

Obr. 112: Šikmý pohled na severní stranu sondy 4. V popředí opuková zeď pojená tmavě 

žlutou maltou. Při výtyčce severní špaleta vchodu se zkoseným nárožím. V pozadí práh 

dvěří pod nímž vystupuje černá hlinitá vrstva 1105a, která je stratigraficky starší než 

opuková základová zeď. 
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Obr. 113: detail situace v rohu mezi severní stěnou vstupu a prahem. Vstup je od zdi 

prostory P.03 oddělen stavební spárou a zároveň základová zeď jasně porušuje tmavou 

kulturní vrstvu 11105a. 

 

Obr. 114: Pohled na stejnou situaci. Kamenné ostění je odděleno stavební spárou, mezera 

mezi starším zdivem a ostěním byla vyplněna úlomky cihel. S velkou pravděpodobností se 

jedná o přestavbu spojitelnou s dendrodatem 1780 z dřevěného překladu nad tímto 

vstupem. 
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Obr. 115: Celkový pohled na situaci sondy 4 s vyznačením výškových úrovní – žluté šipky 

úroveň středověké podlahy, zelené šipky úroveň novověké podlahy. 

 

Obr. 116: Stejná situace z mírného podhledu. 
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Obr. 117: Jihozápadní stěna prostory P.03 při vstupu (dokumentováno profilem 1). Patrné 

jsou jak obě úrovně podlah, tak především výrazná stavební spára probíhající od úrovně 

novověké podlahy (šipky). Lze předpokládat, že se jedná o přestavbu proběhlou dle 

dendrodat po roce 1780. Červenou čárou je vyznačeno místo schodu, který zde byl nutný 

pro překonání výškového rozdílu středověké podlahy a terénu vně místnosti. 
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Obr. 118: Propojené sondy na povrchu vrstvy 1114, ve dně kůlová jáma. 

 

Obr. 119: Kolmý snímek sondy 11. 
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Obr. 120: Pohled na sondu z prostory P.03. 
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Obr. 121: Jihozápadní stěna (profil 1) po ukončení odkryvu. Je patrné, že nejvýše 

dochované kulturní vrstvy (vlevo, červená šipka) předcházející stavbě domu výškově 

převyšují úroveň středověké podlahy (zelená šipka), díky čemuž se potvrdil předpoklad, že 

od počátku byla tato přízemní prostora P.03 koncipována jak polozahloubená. 

 

Obr. 122: Detail předchozího snímku, černě možné místo schodů. 



92 

 

 

Obr. 123: Opačná strana vchodu než na předešlých snímcích, vyznačena úroveň středověké 

podlahy a předpokládané místo schodu. 

 

Obr. 124: Pohled na sondu s vybranými kůlovými jámami. Vzdálenější kůlová jáma na 

základě zlomků keramiky z její výplně náleží do 14. století (kontext 1105b,c) a teoreticky 

by mohla souviset s výstavbou domu. Menší v popředí je datována do pozdní doby 

hradištní (kontext 1111b,c). 
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Obr. 125: Kolmý snímek předešlé situace. Větší z kůlových jam a základová zeď se 

vzájemné prostorově respektují. 

 

Obr. 126: Šikmý pohled na dokumentovaný profil 1. Odkryv byl zastaven na povrchu 

pravěké vrstvy 1114. Vlevo výkop pro vodovod z 1. pol. 20. století. 
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Obr. 127: Pohled na pouze fotograficky dokumentovaný severní profil sondy 11 (vrstvy 

plně odpovídají kolmému profilu 2). 

 

Obr. 128: Celkový pohled z místnosti P.03 na odkrytou situaci. V popředí základová zeď 

sklepa. 
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C2: Sonda 16 na rozhraní místností místnosti P.02 a P.03 

Postup preparace: Sonda 16 byla zcela neplánovaným zásahem, a to z důvodu 

nečekaného zřícení části klenby sklepa S.03. Spolu s klenbou sklepa došlo k destrukci 

také jižní části schodišťové šíje do sklepa S.02. Díky této destrukci se odkryl profil do 

té doby skrytý pod schodištěm do sklepa S.02. Jednalo se o profil tvořený špatně 

rozlišitelnými kulturními vrstvami a jedním zahloubeným objektem. Tyto kontexty byly 

porušeny již při stavbě sklepa S.03. Destrukcí se zároveň odkryly klenební zásypy 

sklepa S.03. Dokumentace dne 27. 3. 2020, kolmé a šikmé foto. 

Popis: Jako sonda 16 byl označen profil odkrytý při SZ straně sklepa S.03. profil byl 

tvořen tmavě hnědou až černou hlinitou kulturní vrstvou v horní části a ve spodní 

hlinito-stěrkovou šedou kulturní vrstvou. V jižní části profilu vystupovalo štěrkové 

podloží porušené menším zahloubeným objektem s nejasným stratigrafickým vztahem 

ke kulturní vrstvě nad ním. Nepodařilo se zde získat žádný datační materiál. Překvapivý 

je především výrazný rozdíl ve špatné rozpoznatelnosti vrstev na rozdíl od jen 1 m 

vzdálené sondy 11. 

Fotograficky byly také zdokumentovány klenební zásypy sklepa S.03 tvořené převážně 

místním štěrkem a hlínou. Několik glazovaných zlomků keramiky ukazuje na vznik 

sklepa až v raném novověku a jedná se tak o nejmladší sklepní prostor v domě. 

 

Obr. 129: Celkový pohled na situaci po destrukci klenby sklepa a schodišťové šíje (zde 

již ve fázi znovu dozdívání). Výtyčky vyznačují profil sondy 16. 
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Obr. 130: Profil sondy 16 tvořený jedním zahloubeným objektem na levé straně (z důvodu 

bezpečnosti nebyl více preparován), světlejší kulturní vrstvou přecházející volně do 

štěrkového podloží a vrchní tmavou kulturní vrstvou. 

 

Obr. 131: Šikmý pohled na profil. 
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Obr. 132: Pohled na zahloubený objekt na jižní straně sondy 16. 

 

Obr. 133: Panoramatický pohled na zřícenou část schodišťové šíje.  
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Obr. 134: Díky destrukci bylo možné zdokumentovat řez klenbou sklepa S.03. Vzhledem 

k návaznosti zdi schodišťové šíje na klenbou sklepa je pravděpodobné, že obě konstrukce 

jsou stejně staré, čemuž odpovídá i nález původního vstupu do sklepa S.02 v místnosti 

P.06. Z klenebního zásypu pochází zlomky raně novověké keramiky. 

 

Obr. 135: Čelní pohled na destruovanou klenbu schodišťové šíje do sklepa S.02. 
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Obr. 136: Boční pohled na zřícenou schodišťovou šíji. Řádkované zdivo náleží ke 

středověké fázi domu, jedná o vnější líc zdiva prostory S.03. 

 

Obr. 137: Detail řádkovaného zdiva náležejícího ke kamennému domu stavěnému 

nejpozději po roce 1386. Jde tedy o vnější líc JV zdi polozahloubené prostory S.03. 
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C: Interpretace nálezové situace a datování: Sondy 4, 11 přinesly zásadní informaci o 

podobě výstavby domu. S jistotou můžeme konstatovat, že přízemí domu bylo od počátku 

koncipováno jako částečně zahloubené oproti tehdejšímu terénu. Rozdíl mezi výškou 

terénu vně domu a úrovní podlahy v prostoře P.03 byl dále řešen pomocí sondy 12 

(výsledky dále). Podle ukončení středověké omítky v místnosti P.03 můžeme 

předpokládat, že výškový rozdíl byl řešen pomocí schodů. Jejich přesnější podobu se 

nepodařilo určit. Potvrdila se zjištění ze sond 1–3, že nejprve byl vystavěn sklep, následně 

nad ním byl rozměřen půdorys přízemí domu. Pro základ obvodové zdi byla vytvořena 

rovná plocha, na níž byla usazena zeď pojená tmavě žlutou písčitou maltou. Původní 

podobu vstupu nebylo možné vzhledem k přestavbě vstupní části na konci 18. století 

zjistit. Tuto přestavbu dokládá několik stavebních spár a její uskutečnění zpřesňuje 

dendrodatace trámu z překladu vstupu. Rok 1780 je datem post quem pro tuto akci. 

Nutnost úpravy vstupu si snad vyžádalo vybudování schodišťové síje do sklepů, i když 

nelze vyloučit její raně novověké stáří.  

Při stavbě domu v 80. letech 14. století byly narušeny starší kulturní vrstvy. Z nejvýše 

dochované vrstvy pochází keramika 14. století, což koreluje s dendrodaty ze stropních 

trámů. Ze stejné doby pochází kůlová jáma respektující základ obvodové zdi. Buď může 

souviset s lešením, nebo stavbě domu předchází a souvisí s nějakou starší dřevěnou 

konstrukcí. Všechny ostatní starší kulturní vrstvy časově spadají do převážně pozdní doby 

hradištní. Nic bližšího k sídelní situaci před stavbou domu ale na základě plošně drobných 

zásahů neumíme říct. Sled vrstev nám dokládá pouze poměrně intenzivní osídlení. 

Nejstarší vrstvy náleží dle několika zlomků keramiky do doby bronzové, což odpovídá 

zjištěním i z dalších výzkumů na žatecké ostrožně. 


