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Historie 

• ves „Swadou“ se poprvé připomíná roku 1188 jako 
majetek rytířského řádu johanitů 
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Bedřich, kníže český, potvrzuje darování statků johanitskému špitálu, které učinil Hroznata (z 
Peruce zvaný Kadeřavý) a potvrdil již kníže Soběslav, darování nových statků a navrácení 
statků, které špitálu daroval Hroznatův bratr Měšek. 
Karel BERÁNEK - Věra UHLÍŘOVÁ, Archiv českého velkopřevorství maltského řádu, Inventář SÚA, Díl I. - 
Listiny 1128-1880, sv. 1-4, Praha 1966 
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Historie 

• držba johanitům odňata Přemyslem Otakarem II. 
• úmysl vystavět ve Svádově hrad? 

• 1278 
• a) RBM II: „villa Zwadow“ 

   x 

• b) Formulář Tobiáše z Bechyně: „castrum Suadov“ 

• Svádov měl být vrácen johanitům x vnitropolitický vývoj 

5 



6 

Kunhuta, královna česká, potvrzuje právo johanitů na ves Svádov 
(Zwadow), udělené jim knížetem Soběslavem. 
Karel BERÁNEK - Věra UHLÍŘOVÁ, Archiv českého velkopřevorství maltského 
řádu, Inventář SÚA, Díl I. - Listiny 1128 - 1880, sv. 1 - 4, Praha 1966 
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Koncept listiny, v níž královna Kunhuta vrací řádu johanitů hrad 
Svádov, který mu král Přemysl Otakar II. za svého života odňal. 
Jan Bedřich NOVÁK, Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně, s. 188. č. 248 
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Historie 

• 1283: „castrum Svadow“ 
• anulace zástav některých měst a hradů císařem 

Rudolfem Habsburským, učiněných Otou Braniborským 
na českých pánech pod nátlakem 
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Rudolf I., král římský, zprošťuje Václava II., dědice Království českého, 
zástavy města Žitavy, hradu Ronova a jiných úmluv vynucených Otou V., 
markrabětem. 
Archivum Coronae Regni Bohemiae I (Praha 1982) S. 65, Nr. 22 
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Historie 

• asi kolem roku 1300 získán Vartenberky 
• v léno od panovníka rozsáhlá území v severních Čechách 

• 1319: Jan Lucemburský potvrzuje Janovi a Benešovi 
z Vartenberka držbu hradu Střekova, vesnic Budova 
a cla v Ústí (RBM III, s. 217, č. 525) 
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Historie 

• 1342: po rozdělení rodového majetku držel Beneš z 
Vartenberka část Děčína, hrad Střekov s 
příslušejícím svádovským zbožím 

• 1370: Karel IV. potvrzuje Benešovi z Vartenberka v 
léno Střekov a dvůr Svádov (AČ II, s. 455) 
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Historie 

• naposledy se místní sídlo označuje jako hrad roku 1384 

• 1400: Jan z Vartenberka prodává Střekov a Svádov 
Joštovi z Vchynic na Siřejovicích s právem zpětné koupě 

• 1407: rozdělení svádovského zboží 
• díl vsi s kostelem a podacím právem královským manstvím 

(připojen k Blansku) 
• panské sídlo s další částí vsi a příslušenstvím majetkem Jana z 

Vartenberka 

• 1414: Zikmund z Vartenberka přenechává svůj díl 
Svádova Mikuláši z Okoře 

• 1434: tentýž majitelem Blanska a obou částí Svádova 
• po smrti jeho stejnojmenného syna vleklé majetkové spory 
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Po smrti Václava Bílého z Vartenberka připadá manské zboží střekovské a svádovské zpět do 
královského majetku. Hrad Svádov s celou vsí a patronátním právem k místnímu kostelu 
Václav IV. nakonec pronajal Janovi Děčínskému z Vartenberka. 
Gustav Friedrich, Archiv český XXXI., První kniha provolací Desk dvorských z let 1380-1394, s. 273 

1

3

8

4

 



Historie 

• 1477: Vladislav Jagellonský potvrzuje majetkové právo 
na Svádov s příslušenstvím Mikuláši z Hermsdorfu a 
jeho ženě Anně rozené z Dubé, vdově po Zikmundu ml. 
z Vartenberka 
• uživatelem ale Mikuláš z Kekeřic a jeho syn Hanuš (1470 mu 

Anna postoupila své právo na dědictví po manželovi) 

• 1478: právo držby Svádova převedeno na Jindřicha z 
Rabštejna 

• 1483: Jindřich z Rabštejna prodává tvrz ve Svádově a 
další zboží zpět Mikuláši z Hermsdorfu sezením na 
Blansku 

• 1489: Jindřichův synovec Kryštof ml. z Hermsdorfu 
prodává manské zboží ve Svádově Volfartovi 
Planknárovi z Kynšperka 
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Historie 

• další majitelé: 
• Jan z Vitence (1517) 
• bratři Vranovští z Valdeka (1522) 
• Vilém Březenský z Vartenberka (před 1527) 
• Mikuláš a Hanuš Techvičtí z Techvic (1532) 
• Hanuš ze Salhausen (před 1548) 

• 1568: dělba svádovského zboží mezi Hanušovými syny 
• ves Tašov s popl. dvorem (Bedřich ze Salhausen) 
• statek a ves Svádov s vesnicemi Kojetice, Budov, Březí, Valtířov (Jiří Rudolf ze Salhausen) 
• Jáchym a Kryštof ze Salhausen vyplaceni penězi 

• 1591: Jindřich Abrahám ze Salhausen prodává Svádov, Březí, Malečov, Budov a 
Kojetice svému strýci Bedřichovi ze Salhausen z benešovské větve rodu 

• 1594: poslední zmínka o tvrzi; 1626 zámek 

• 1623: svádovský statek propadl kvůli účasti Bedřicha ze Salhausen na 
stavovském povstání královské komoře 

• opět manské zboží 
• ponecháno Bedřichovým dědicům 
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Historie 

• 1659: císař Leopold uděluje Gottfriedovi Konstantinovi 
ze Salhausen svádovský statek dědičně 

• 1676: silně zadlužené „rytířské sídlo s poplužním 
dvorem a celou vsí a příslušenstvím“ (pivovar, lihovar) 
odkupuje Julius František, kníže sasko-lauenburský 

• do pol. 18. stol. slouží zámek vrchnosti 

• 1799: škola a učitelský byt 

• 1814: požár, zámek se mění ve zříceninu 

• 1894: velká destrukce 

• 1895: rodinou Püschlů započata výstavba vily Habsburk 
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druhá změna manského 
zboží v dědičné (alod) 
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Mapy.cz 2017 
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Mapy.cz 2017 
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Kamenný můstek s železobetonovou nástavbou. Foto Petr Kinšt 2015 



Svádovský hrad na mapě stabilního katastru. Parcela stavební č. 71 je palác na přelomu 19. a 20. 
století přestavěný na vilu. Rozsah dvojdílného hradu určuje p.p.č. 102. Dosud zachovalý most 
vede do hradu od východu. 
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Plán hradu z doby okolo roku 1720 podle A. Sedláčka. Za vstupem 
vedoucím přes most se v přední části vlevo rozkládal pivovar a vpravo 
vedlejší obytná budova, v zadní části pak stávaly zbytky okrouhlé věže s 
přístavkem a naproti bývalý palác. 
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Gotická podoba hradu. Kresba Josef Novotný 2017 25 



Renesanční podoba zámku zachycená na vyobrazení Johanna Venuta (1804). 
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Trosky zámku v pohledu od východu na obraze Ernsta Gustava Doerella z r. 1866. 
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Trosky zámku v pohledu od východu na obraze Ernsta Gustava Doerella z r. 1874. 
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Trosky paláce při přestavbě na vilu Habsburk roku 1895. 
Převzato z ÚLOVEC, Jiří 2002: Hrady, zámky a tvrze na Ústecku. Ústí nad Labem. 
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← Jižní průčelí bývalé vily Habsburk. 
Sedmiosé průčelí se vstupem uprostřed 
naznačuje možnost dochování alespoň 
středověkého obvodového zdiva. Foto Jiří 
Úlovec 1989. 
Převzato z ÚLOVEC, Jiří 2002: Hrady, zámky a tvrze 
na Ústecku. Ústí nad Labem. 

← Plán sklepů pod bývalým palácem. 
Křížkovaně značeno předpokládané 
středověké zdivo, neznačeno zdivo 
renesanční a mladší. Zaměření a kresba Jiří 
Úlovec 1989-1990. 
Převzato z ÚLOVEC, Jiří 2002: Hrady, zámky a tvrze 
na Ústecku. Ústí nad Labem. 
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