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Erbschutheissamtes in Leitmeritz schon seit dem 13.Jh als eine
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Ke stovebnÍ podobě hrodu v Ústoku
1. Úvod

2. Archeologick;f vyzkum
2.I. Popis sond

Zkoumaná plocha se omezila na pr'ostor nádvoi'í, ohraničeného
na Sevelu pi'ízemním objektem (obj. 1), na iihu vícepodlažní stetv-
bou (ob.j. 2), na vvchodě a západě zdí. Západním směrem' se dvrfr
z 5 m rozšiŤuie na 9,5 m (obr. 1).

dvora byly položeny 4 sondy. Sondy 1. 3 a 4 pi'e.
severu k iihu mezi oběma stavbami. Dva metr1.

situované vedle sebe, odkryl.y, včetně vynechanych
o rozměrech 6.5x6 m.

Po skryti pr:vní rzrstvy se vyr sovala v sondách zeď, vybíhaiící
v pr.avém ríhlu ze severní stěny obiektu 2, s kterou byla prová-
zána. Po 5,5 m se pravor1hle lomila k západu. Tňi metry silná zeď
vymezovala prostor 2,5x1,3 m až k okr'aii sondy' která vybíhala

77



V ose dnes zazdéného portálu v severní zdi objektu 2, jehož plny
oblouk vyčnívá asi 0,8 m nad současny terén dvora. Z toIto vy-
plyvá, že sonda nejspíše odkryla pouze polovinu interiéru vstupu
do objektu. Druhá po1ovina nebyla vyzkumem odkryta.

Na vnější straně by1a ziištěna stratigrafie 13 vrstev, které ná-
leží tňem pracovním horizont m, odděIenym od sebe vrstvami
lité malty. Ma1ta prÍléhaIa k obnaŽenym základrjm zdiva. V ob-
dobí prvního, nejvyše poloŽeného pracovního horizontu, došlo
k odbourání vvšších částí ziištěné zdí. Druh;;i pracovní horizont
patňí odpadním a vyrovnávacím vrstvám z doby, kdy vstupní
část plnila Svoii funkci. Leží na ma1tové Vrstvě s nepravidelnym
spádem od základri zdí. TŤetí, nejnižší, pracovní horizont souvisí
s vystavbou zdi. Vrstvy vznikly pŤekopáním staršího sídlištního
horizontu, do kterého bylo zdivo zakláďáno. Základov1i vykop byl
posléze zasypán hrubym pískem a část materiálu z v;Íkopu pŤi-
hrnuta k základ m. Vznikla tak izolační vrstva, pĚekrytá jeŠtě
maltou, oďváděiící vodu od základ .

Jak vyplyvá ze stratigrafie v interiéru Vstupu' proťala záklra'
dová jáma starší vrstvy aŽ do hloubky 2,3 rn na pískovcové pod.
Ioží, na kterém bvl objekt 2 založen. Do rirovně podlahy pŤízemí
by1 vstupní interiér vyp1něn odpadem ze stavby' drobnou pískov-
covou sutí, prolitou několikrát ma1tou' Pod rírovní prahu portálu
v severní stěně obt'ektu 2 nasedala na tuto sué slabá vyrovnávací
vrstva' která tvoŤila podlahu nebo její poďk1ad v době, kdy
vstupní interiér plnil svoji funkci. Casově je shodná S počátkem
2. pracovního horizontu. Na tuto riroveri ristilo i 1,6 m široké
schodiště, později, ale ieště v době pňed zbouráním stavbY, zd-
zděné' Po vybourání zazdívky se ukáza1o, že 4 dochované Stupně,
vysoké 0,3 m, směňují vzh ru, do jedné tňetiny síly zdiva.

Schodiště, iehož další část je ubourána, se asi lomilo a pokra-
čovalo v sí1e zdiva do dalšího patra. Tuto alternativu podporuje
i mělké ltižko v pňedpokládaném nároží schodiště, které mohlo
sloužit pro nárožní armaturu nebo iin;i stavební prvek. PŤedstava,
že schodiště 'ie součástí vstupu Ze dvora a vyrovnávalo rozdíl
mezi vněiším a vnitŤním terénem' je Značně nepravděpodobná,
neboé ríroveĚ. dvora odpovída1a pŤibližně rirovni interiérri. Vy-
loučíme-Ii ovšem schodiště iako pňístupové' musíme počítat se
vstupem ze západní, neodkryté strany, neboé na' straně severní
pr chod zjištěn nebyl' Po riplném Zrušení funkce vstupního in-
teriéru došlo k ieho zasypání aŽ do rÍrovně nově Vyrovnaného
terénu.

Sonda 2 o rozměrech 1,5x4,4 m byla situována ve vychodní
části dvora, podél jížní zdi objektu 1 (obr. 1). I v této sondě se

to

vyrysoval základ zdi, která začínala Ve Zlomu jižní stěny obiektu.
Yztah zdi k němu není jasnÝ. Je to zprisobeno s1ožitější situací
nadzemního zďiva. H1oubka zák1adov)ich spár je rrizná. V;Íchod-
ně od z]omu iižní zdi objektu 1 by1a v hloubce 0,6 m pod sou-
časn1im terénem. V nadzemní části zdiva je patrné, že zeď pŤiléhá
na spáru, ke které isou lícovány pískovcové kvádry. Hloubku
jejich zaloŽoní nebylo moŽné ziišÍit, nebot by1y do1e pŤekryty
základy vybíhajícího zdiva. Je pouze zňejmé' Že pískovcové kvádrv
nebyly za|'oŽeny pod 0.6 m a Že v cele své vyšce byly pritesány,
jak ukazuje nejníže z nich poloŽeny' pŤitesan;f jen v horní části.
Druhotně nepňitesanou plochou ucává spodní kámen privodní líc
na iiŽní straně, pokračující v linii v1j.chodní zdi pŤed zlomem. Po
odtesání navázaly kvádry na západní zdivo se základovou spárou
v h]oubce I,2 rn pod současnym terénem. Vyzkumem zjištěn;Í zá-
k]ad zdi měl hloubku nepravide1nou. U styku se zdí byl základ
v h]oubce 0,3 m' v místě porušení zdi vodovodní pŤípoikou po.
k]esl do hloubkv 1,1 m. Zeď byla i pŤedě1em v uspoňádání vrstev.
Složitější stratigrafie na vychodní straně od zdi byla na straně
západní vystiídána naváŽkou. Shodná byla pouze vrstva nad pod-
Iožirn, Iežící ovšem v 'iiné urovni. Casově odpovídá druhému pra-
covnímu horizontu. Jeií nadloží ve v]fchodní části je shodné S prv-
ním pracovním horizontem, do kterého byl zahlouben vykop pro
základy jižní zdi objektu 1.

Z uvedeného popisu nálezové situace vypI5Ívá, že vyzkurn roz.
šíŤi] naše vědomosti o hradu v Uštěku. Upozornil na to' že je
tĚeba počítat se změnami V dispozici ce1ého areálu, s pňestavbami'
ale i odbouráváním některrich částí, pod1e momentáIních potĚeb
uŽrvatele.

2,2' Archeo]ogické ná)'ezy a jejich hodrnocení
Nálezy získané vyzkumem jsou u1oženy v Krajském muzeu

v Teplicích - archeologickém odboru pod inv. č. 80977 - 81539.
Ved]e fragmerrt keramiky to jsou i hroty šíp s tulejkotr a ňapem,
hňeby, mazanice, kosti a zlomky skla. Ná1eží 28 souborrim z vrstev.
Četnost keramiky v jednotlivych souborech se pohybuje od 1 ďo
177 fragmentri. Pňi hodnocení materiálu je patrn;i rozpad do tňí
tňíd.

První tŤída obsahuje pravěkou keramiku z halštatu D'1) Jedná
Se o 6 fragment , tvoňících pňíměs vrstvy 12 v sondě 3'

Druhá tŤída ie charakterizována jemnou, dobŤe vypracovanou

r) Za laskavé datování oravěké keramikv děkuieme PhDr. T. Muškovi.
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hmotou keramiky, typickou pro stĚedohradištní období. V něko.
lika pňípadech se na tento materiál váŽe hŤebenová vyzdoba a jed-
noduchy, ven vyhnut;Í krai. Keramika druhé tĚídy se pňevážně
vyskytuje v nejniŽších vrstvách, nad podložÍm, kde tvoňí pňíměs
keramiky mladší.

Do tňetí tňídv ie zahrnuta keramika s materiá]em typickynr
pro pňedkolonizační horizont (F. Gabriel - J. Smetana 1980, 132)
a ostatní stĚedověká keramika. Zatirnco reprezentanty 1. a 2' tĚídy
materiálu považujeme iednoznačně za piíměs, dokládaiící pouze
blíŽe neurčenou formu osídlení polohy, je tŤeba materiá] poslední
ti'Ídy hodnotit iako odpad z období funkce hradu, ačkoliv i v tom-
to pŤípadě ie tňeba počítat s možností pĚíměsi ze starších, pňerl
existencí vznikaiících Vrstev, narušenych stavbou. PIatí to pŤe-
devším pro materiál pŤedko1onizačního horizontu. Vzhledem k to-
mu věnujeme hlubší pozornost pouze keramice, jejíž materiál
byl zaňazen do 3. tĚídy.

S ohledem na ma]ou četnost prvku v souborech není možné
provést uspokojivou analyzu. Proto je datování, ke kterému ana.
lyza směŤuie' jen velmi hrubé. Za charakteristiku jednotliv;Ích
souboru byl vybrán, podJ'e současnych vědomostí, neicitlivější
datovací prvek - okraj nádob. Cetnost jednotliv1fch typii by1a
vynesena do matice s již pňedem seŤazenym poradím typri okra-
iri, iak je stanovi1y v;jzsledky studia z České Lípy - hrnčíňské
čtvrti (F. Gabriel - J' Smetana 1983)' S vyjimkou tňí typti, pro
od1išení označenych A-B, které nebyly v českolipské produkci
zastoupeny' bylo ponecháno pro jednotlivé typy stejné numerické
označení. Souborv byly Ťazeny podle následnosti vrstev od nej.
vyšších k neiniŽším. Vyšší četnosti se onály
a vytváňejí tŤi, vzájemně se dot;Íkaiící odpo-
viaáii pracovním horizont m, v horní dolní
části neistarší (obr. 2).

PŤevezmeme-Ii absolutní datování z práce F. Gabriela - J. Sme-
tany (1983), d'ostaneme následující v1,;.sledek:
1. pracovní horizont náleží 15.-16. století'
2. pracovní horizont začíná pňed rokem 1319 a končí v první po.

lovině 15. století.
3' pracovní horizont je Ťazen do druhé poloviny 13. století s tím,

že okraje A-C naznačují možnost jeho počátku již v polovině
první.

Podle keramiky je tedy tňeba počítat s osídlením místa jiŽ
v halštatu a dále pak v období stĚedohradištním, odkdy je asi
kontinuáIní' To však neznamená. že zde od nejstarších dob bylo
opevněné sÍdlo. Existenci města a hradu zde velmi pravděpodobně

BO

p sídliště, iehoŽ stopy v terénu sice vyzkum
n zničeny další stavební činností, ná|ezy z to-
h oňí pňíměs v mladších vrstvách. S ohledem
na četnost nálezri nelze využít podrobnou statistickou analyzu, ale
ani ta by nepňinesla požadovanou odpověď, nebot vrstvy sou-
visející se stavbou pocházejí ze staršÍch souvrství a není tedy
možné rozlišit keramiku z období pred stavbou a po ní. Konsta-
tujeme proto, že nálezová situace nedovoluje pomocí archeologic-
k57ch pramenri podpoŤit, vyloučit nebo upŤesnit datování založené
na písemnych pramenech, kterému Se budeme věnovat ou.""-*

3. Písemné pÍameny a jejich ana|,!za

Archeologick5imi ná1ezy je v Uštěku do1oženo slovanské osíd.-
Iení z doby hradištní (viz i M. Zápotock;Í 1965, 304, 3B1), takŽe
celkem neseide na tom, zda místní jméno ,,Vscri.,, s nímž se set-
káváme v tzv. zak]ádací listině titoměŤické kapituly, vyjadŤuie
Uštěk (R. Hohmann 1923, 82; A. Sedláček 1923, 105;.J. V."Simák
1938, 701; J. Tomas 1967, 29) nebo zda se jedná o neindentifiko-
vate]nou zaniklou ves, iak podle možného daišího čtení ,,Yscri..
soudí jiní (R. NovÝ 1972, 126; J. Žernlíčka 1980, 11B)' V žádném
pňípadě však tato zmínka nenáIeŽÍ k roku 1057, jak ie uváděno
hlavně v regionální literatuňe (J. Jarschel 1922, 18), protože uve.
dené místní iméno obsahuie až text B zmíněného dokumentu,
kter)Í v pňíslušné pasáŽi obsahuje skutečnost 60. až 70. let 12. sto-
leti (Z. Kristen 1961, B5). Vzhledem k tomu, že vyčet lokalit, kde
tehdy vlastnila ]itoměŤická kapitula něiak;Í majetek (v tomto pĚí-
padě jednoho sedláka s p dou), vytváŤí určité prostorové 1inie,
je nutno vzit na vědomí, že ,,Vscri.. ie zmiriováno mezi RadounÍ
a Strannym, takže ztatožnění s Uštěkem není z tohoto hlediska
samého vyloučeno.

To ovšem nemění nic na skutečnosti, že da1ší zmínka o Uštěku
pocházi aŽ z prvé poloviny 14. století. Jedná se o listinu z 13' 12.
1334, kterou v]adykové BoŤita, Petr a Hynek z Ředhoště pŤeveclli
na emfyteutické právo tuto svoji ves, leŽící asi 7 km na jihojiho-
vychod od Libochovic (okr. LitoměŤice). Svědky tohoto právního
poiízení byli ,,pan Lev z ÚŠce. JeŠek a Jaros]av bratŤie } Vet]é'.
(AČ 28, 199-200)' Steině jako vydavatelé listiny, náleželi druhy
i tňetí svědek zcela určitě mezi drobnou šIechtu (A. Sedláček
1923, 33, 423). Protože pak ve svědečné formuli je ,,pan Lev
z Úšce.. uveden na prvém místě, je tňeba, vzhledém k dobové
kurtoazii, proievující se i pňi sestavování listin, jej povaŽovat za
muŽe jim pňineimenším rovnocenného. I když se s ním už jincle
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stihnout aŽ do druhé poloviny 14. století, t když se pĎedpokládá.
že zďe uŽ pŤedtím existovalo město s hradem (A. Sedláček 1923.
105; J. V. Simák 1938,701: M. Farka 1961, 15)' o městě to p1atí
mimo veškerou pochvbnost pro dobu pŤed rokem 1361, kdy Petr
z Michalovic si svoie dosud svoboďné zboží _ ,,ambo castra Ratny
et civitatem Huscz.. s plíslušenstvím nechal vyměnou za iiné
vyhody proměnit od panovníka v léno (RBM VII'3, č. B13,814;
stl'. 486-488). Neiednalo se ovšem o iedno zboží. ,,oba dva hradv
Ratny.. jsou dnešní Alt Rathen a Neu-Rathen sever.ozápadně o.]
Bad Schandau v NDR (F' Němeček - R. Ktos 1977,16. 17). Léno
na tyto hrady i na druhé, rovněŽ dĚíve svoboďné zboží, ,,měSto
U.štěk.., získal však ieště iako nezletil;i, takŽe je nutno pŤedpo-
k]ádal. Že termín ..civi1as'' vyjadroval právní. ekonomickou i ur-
banistickou skutečnost vzniklou iiŽ dĎíve. Město zde tedy musi]i
zaloŽi|.i iŽ.ieho pi.edkove..ieiichŽ vztah k UŠtěku ani jeho rlkolí
není ovšem iínak doloŽen (A. Sedláček 1B95. 215).

Skutečností však ie, že iako centrum tohoto iejich severočeské-
ho panství ie uváděno ,,nrěSto'. UŠtěk, zatímco o hradu se zde
nehovoňÍ' S obdobnou formulací se setkáváme v listině pro téhoŽ
Petra z Micha]ovic a bratry z Rožmberka z B' května 1363, kde
ie zmíněno ,,oppido Uscz et duobus castris Rathny'' s piíslušen-
stvím (RBM VII.5, č. 1401, str' B51-852)' Sti-ídání termínri civitas
a r;ppidum pro totéŽ město v krátkém intervalu ďvou let nepre-
kvapuje, protoŽe ie v českém diplomatickém materiáIu běžné.
Spíše ie v našich souvislostech zaiímavé, Že i kdyŽ se konkrétní
pĚíslušenství iednotlivrich majetk nevypisuje, je u clalšího pňed.
mětu této smlouvy' Jindňichova Hradce, jmenován hrad i město
(,,in castro Greczczen quod Iingua boemica Novum castrum di-
citur, ac oppido ibidem").

o tom totiž, že by Petr z Micha]ovic v UŠtěku skutečně sídlil,
není jednoznačnÝm dok1adem ani to, Že v roce 1363 podával ke
zdeišímu kostelu faráĚe (LC I.2, 25)' protože kďyŽ v roce 1368
o něco máIo než dvacetiletri zemňel (F. Němeček - R. Klos 1977,
17), vykonával za jeho nezleti]ého syna Jana tuto funkci 'iako
poručník Těma z I(oldic, sÍdlící na Krupce (LC III-IV, 6). Uštěk
totiž nebyl ani zďaleka jedinym panstvím Petra a Jana z Micha-
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J.ovic, o nichž zde byla í.eč. Mimo ně iim ná1ežely panství s hrady
Boleslav, Micha].ovice, Brandys, ostry u Benešova a iihočesky
Ve1ešín (A. Sedláček 1901, 277-278). Z toho vypl;Ívá, že zďe tedy
nebyly pŤíčiny pro vznik panského sídla v rovině nezbytnosti.
I kdyŽ poručnická vláda skonči].a roku 1378 a Jan z Michalovic
se jako držitel Uštěka uvádí ieště roku 1391 (RT I,445), zcelzt
určitě zde ani tehdy nesídlil.

Už v roce 1387 byl totiŽ ,,civitas IJScz..v zástavě Jana Skopka
z Dubé (RBM aet. W. IV., III, č. 168, str. 79; č. 173, str. 81) a Jin-
dŤicha Skopka z Dubé (A. Sedláček 1923, 105)' ker;Í sem roku
1394 podával kněze (LC V, 1B7). ProtoŽe nebyl Vyplacen, dostal
se po ieho smrti v roce 1395 do drŽení ieho syna Alše, kter1i v ]]oce
1402 podával kněze do Uštěku a do Levína, pĚičemŽ se v obou
pĚípadech uvádí iako ,'residentis in Draztc,, (LC VI, 77, 79).

Asi roku 1404 ziskal však UŠtěk ieho bratr' JindŤich, kter;í'
ie pŤi opětovném dosazování nového kněze do Levína roku 1408
pojednou označován iako ,'residentis in Vst.. (A. Sedláček 1923,
105; LC VI,250). Téhož roku se uvádí také jako 

',Henricus de
Ušt Skopek,. (AC 2, 367) a v institulaci listiny z 15. srpna 1408
se potčetí v iednom roce píše jako ,,JindŤl'ch z Dubé seděním nzl
Usčí.. (AC 28, 326)' Listina bv]a navíc vydána prÍmo v Uštěku,
což za danych oko]ností nasvědčuje tomu, že rok 1408 ie moŽno
povaŽovat za terminus ante quem pro vznik zdejšího hradu.2)

Po smrti tohoto Jindňicha z Dubé asi roku 1415 nebo 1416 nír-
sledova]o zanedlouho také umrtÍ jeho nezletilého steino.imenného
SYna, takŽe UŠtěk získal ieho stryc Aleš z Dubé, což mu potvrdil
krá] Václav IV. listinou z 19. unora 14iB (AC 36. č.621, str.612).
V ní svolil k jeho Žádosti o udělení léna ..uf Avsch der stat und

Velmi zajímavy je v daném Snlyslu také její obsalr. Llstina byla vydána
pro poddané Ve Vsi SrdoVě a její součástÍ je ustanovení, Že dosavaclní
povinnost,,lrlásky'', I(tefou zdejší poddanÍ n-těli, se pĎevái]í na peněŽity
p]at' Tato povinnost souvisela obecně Se stráŽní s]uŽbou pocldanfch na
hradech jejich VrChnosti. Vzh1edem k tomu, Že ostatní jejiCh poVinnoSti,
zmíněné v této listině, Se vztahovaly vyslovně k Levínu, od něhož je src|oV
vzdálen necelé 2 km na jih' nabíZí Se na pozadÍ náhiych zmínek o Úštět<Lr
jako sídle vrchnosti následující domněnka. V Levíně stával zhruba <jo
poloviny 14. století hrad, ktery v té době z blíže neznámÝch dťtvrtclii
zanik], a ploto se s nínr uŽ nesetkáváme v nejstarších dokladech o tištět;.
kém panství, k němuŽ Levín náleŽel IJ. Smetana 1977,55; F. Gabliel 1980.
95). Z prostorovych i obsahov.fch souvislostí je prakticky jisté, že striiŽrri
povinnost poddanych ze Srdova se vztahova]a pťrvodně k němu. Po jrl|ltl
zániku nebyla pochopitelně vykonávána a za dúvod náhlé reluico, k rrrŽ
došlo roku 1408, je moŽno povaŽovat pouze vybudování novélro brttt|tr
v Úštěku, kde by1a nepochybně tato S]užba ortanizována jinak.
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dem hause dase1bst.., čímž ie existence rištěckého hraclu po1,vrzena.'
Rozsah tohoto panství není b]íže určen ani v konfirmaci císaňe
Zikmunda ze 74. unora l42I, v níž mu uděluie léno na ''castrumet civitatem Vssczt.. (AČ 36, č. 62.2. str.. 61i). Seznamuiene se
s ním až 25. nora 1426, kdy prodává ,,AleŠs z Dube sediěnim na

Profous 1949,46; F. Roubík 1959. B5).
Uštěcké panství takto získal husitskÝ heitman Václav Carda

z Petrovic (J. Bechvně 1970, 724-125), ktery na tenttl majetek,
,,videlicet castrum Vsscz cum civitate, curie aratuulalum. cur.ie
rusticales cum cesuns, cum omnibus et singulis suis per.tinenciis".
t;bhájit své právo i po husitsk;rch váikách v roce 1437 (AČ 36. č.
Íi2. str' 611).

Mezitím ovšem došlo ke změnám v podobě města a snad i hr'aclu,
protoŽe v pr běhu válečnych událostí byl husitskJí Uštěk v ]été
r'clku 1428 dobyt vojskem katolického šlechtice Zikmunda Děčín.
s}<ého v Vartenberka' které město vypálilo a rozvalilo ieho hrad-
by (Z'Theobald 1609, 352; A. Sed1áček 1923, 106). S tím, že byl
zničen i hrad, souvisí patrně místní tradice, podle níž Václav
Carda z Petrovic sídlil v tzv. Pikartské věŽi, vybudt;vané nepcr-
chybně pri následuiící obnově městského opevnění v .jihovÝchod-ním r-iseku městskÝch hracleb (J' Jarschel 7922, 34; 1929, B0).

Jak však vyplyvá z citovaného dokladu z roku 1437 (AČ 36, č.
62, str' 611), byl hrad tehdv uŽ zňejmě obnoven. Jehcl tehdejší
drŽitel' b.Ívalv pražsk}i heitman Václav Carda z Petrovic, vlácl]
potom na Uštěku až do své smrti V roce 1471. Jeho iediny syn
zemrel již pŤed ním, a tak UŠtěk zcědila ieho vnučka Kateňina,
která se v roce 1463 provdaIa za Sezimu ze Sezimova Ustí (J. Sme-
tana 19B4, 8). Dosavadní manství bylo roku 1497 proměněno krá-
Iem Vladislavem II. ieiich potomkrim ve svobodné drŽení. Asi od
roku 1541 bvlo rištěcké panství rozděIeno mezi dvě větve Sezimr)
z Usti' Po vymĚení muŽskvch potomkri jedné z nich, získaly ,,po-
lovici zámku a města Uště.. jiné rody. Sezimové Se na druhé
polovině udrželi aŽ do roku 1623. Bydleli dílem v zámku, dílem
ve tŤech měšťanskÝch domech (dnešní čp. 58 a 59)'

Znovu bylo rištěcké panství sjednoceno v letech 1621-1623, kdy
.ie získali jezuité. Ti b1fva111i hrad po polovině 17. století dtikladně
pi'estavěli. Pňestavbu prováděl stavitel italského pr.ivodu Jan So-
lomon Sartori a její ukončení vyznačuje zĚejmě letopočet 1677
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na bráně' obiekt však jiŽ pozbyl své drlležitosti, protože iezuité
pŤenesli sídlo panství do své r'ezidence v Liběšicích (J. .Iar.sclr..l
1929, 80-81 1942, l4I).

Po zruŠení jezuitského rádu v roce 1773 koupili uštěck;i '.hcrr-
schaftliche Schlosse].. zdejší právováreční měšťané, iejichŽ spole'
rjr'.ns;tvo je1 vlastnilo aŽ do roku 1876. Tehdy iei koupila Žatecká
chmelaŤská firma S. Epstein a synové, která zde zŤídila sladclvnu'
Pozděii objekt vlastnila firma Eisner, od které iei roku 1929
získalo město (J. Jarschel 1.929, 79, B2-B4).

4. Stavebně historick;f prtizkum

]Jodnocení hradrrí architektur.y v UŠtěku ie V současné d<lbě
ve]mi komplikované. M]adší stavební činnost značně porušila ptlzd'
ně stŤedovékit ráz objektu a ok<llní zástavba nedovoluje jeclno.
značně určit ani rozsah hradníhrl areálu ko]em obvtnéhcl .iárJra'

1.1. Objekt 2

Nepochybně k hradu náiežely rlbjekty, vymezující s v57clrtldní
ir západni zdí, diouhé, nepravidelné nádvoŤí. Jak ukázal archeolcl.
gickÝ a stavebně historick;ir prťrzkum,3) nevzniklcl toto jádro hra-
<]u iednorázově, ale od svého vzniku mezi r'oky 1404_1408 pr'ošlo
Ěadou pŤestaveb. Poměrně dobre je sleduieme na objektu 2. vy-
mezujícím iižní stranu nádvoĚí (rlbr. 3).

V první stavební fázi se iednalo o obdé].nou stavbu 28x12 m,
v pi.ízemí spoňe osvět1enou uzk;Írni okny z iižní strany v 3 mt

si]né zdi. Troiprostorové pĚízemí, privodně plochostropé, bylo na-
vzáiem propojeno dnes porušen;imi pr duchy z centrální míst.
nosti. Vchod do této největší pr'ostory zprostŤedkovával vstup
z pí'ízerni věžovité čtverhranné stavby, zbudované na sevel-ní
straně obiektu. Vstup, ač pozděii zazdén, je dosud dobŤe patrny,
a zatímco v interiéru koresponduje s urovní podlahy, na vněiší
straně leži z větší části pod dnešním terénem' NaváŽka zakryvá
i zbytky věžovité stavby zjištěné archeoIogickym vyzkumem. Jak
iiŽ bvlo uvedeno v5j.še, byla asi pŤístupná z dosud nezkoumané
západní strany pr chodem ve 3 m siJ'né zdi, kterou pravděpodob.
ně ved].o na protěiší straně i schodiště do patra, jediná vertikální
kt;munikace v této stavební fázi. Vstup do patra ležel v ose dol-
ního portálu. Zd'e.je však situace značně pozměněna později zbu-

]) Za spolupTáci na Stavebně histoIÍckém prŮzkumu děkujeme V. Šafrán
kovi z KSSPP v Ústí n. L.
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dovanou k]enbou. Valená klenba, vybíhající ze severní a jižní
zdi, svou hmotou pi-ekryla nejen vstup do mÍstnosti, ale i okna,
která zde mrjŽeme takto pouze pŤedpokládat. S určitostí pouze
víme, Že tato centrální prostora byla na vychodní straně spojena
se sousední místností pr chodem, osazenym v čele klenby por-
tálem, kter;i je ukončen pln1im obloukem s okosenym nárožím,'
dole pŤecházeiícím do šikmych náběžních štítkli. Pruchod na opač-
nou' vychodní, stranu objektu 2 se nepodaŤilo prokázat. Situaci
zde porušil prlilom v si1e zdiva a jiné, pozdě)i zazdéné otvory.
Zdá se však, že vchod nad tuto část v první stavebni Íázt neexis-
toval' Není totiž vyloučeno, že západní strana objektu dosahovala
pouze v57še pĚízemí' Nasvědčovalo by tomu i to, že 3 m silná zeď
nepŤesahuje riroveĎ podlahy' Na druhé straně však ie tŤeba vzít
v uvahu i skutečnost, že právě tato čast byla v období baroka
pŤestavěna v souvislosti se zňízením nového schodiště. Nejméně
ie tedy v patňe porušena vÝchodní mísnost, zaklenutá' snad v ně-
které mikrofázi' valenou klenbou, vybíhajíci z vycltodni a zá-
padní stěny. V čele klenby byla okna, dnes barokně upravená.
otázka zastŤešení v této stavební fázi není Ťešitelná.

Druhá stavební Íáze zrněntla pudorys objektu pĚistavěním pi'í-
zemí na vfchodní straně. Jeho urove je o 1 m zvyšena, jak to
vyžadovala nová uprava nádvoňí. Nově zňízeny prostor byJ' za_
klenut renesanční k]enbou na stĚední sloup, či spíše pi1íŤ s pozděii
zakulacenymi nárožími. V prťrniku kleneb jsou vytaženy hňebínky,
datuiící stavbu do 16' století. Pňístavba byla zastňešena pultovou
stĚechou, piiléhající k v}Íchoďní stěně starší stavby, v té době
však iiŽ zvÝšené o jedno patro. Prida, využívaná k ob vání, byla
pĚístupná nově proraŽen m vchodem z prvního patra starší části
objektu 2. I tam došio ke stavebním ripravám. Vedle j1ž znině-
ného proraŽení vstupu na pridu pŤístavb;l byla zaklenuta valenou
k]enbou centrální místnost. Po severním boku klenby vedlo scho.
diště do nově zdviženého druhého patra, vybaveného tňemi okn5r
v severním pr čelí. Nové schodiště na k]enbě i k]enba sama sj.
vyžádaly zvyšení vstupu. Tím ztratilo staré schodiště, spoiuiící
první patro s pŤízemím, svoji funkci a bylo proto zbouráno. Pouze
spodní část slouŽila i nadále, nyní však pouze jako taras jinak
zvyšeného nádvoi'í pŤed níže situovanym vchodem do pňízemí.
Pňístup do pater byl asi rešen pomocí dŤevěn .ch schodišť a pav-
lačí na severním prričelí.

Asi kolem poloviny 17. století doš1o ke tŤetí, pos1ední vyznamné
pĚestavbě. V;Íchodní pňístavek byl nadezděn o patro a zastĚešen
sed]ovou stňechou. Také západní strana byla nově nadezděna, at
iiŽ z dljvodri snesenÍ staršího zdiva v souvislosti se stavbou nového
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Nejasnf zristává i vstup do hradního jádra z pÍedhradí, které
ie však jiŽ samo hypotetické. V první stavební Íázi není vylou.
čena možnost pŤístupu po jiŽní straně, pod objektern 2 až k ob-
vodové hradbě' která zde asi běŽe1a po vnitňní straně pŤíkopu.
PodéI ní pak pŤístup vedl na nádvoŤí pŤed objekt 2' Byla-li v této
tazi jíž obytná věž, mohla sloužit současně jako ochrana této
komunikace spolu s objektem 2. Není však vyloučeno, Že hradba
s obytnou věžÍ v první stavebni f.ázi ještě neexistovala a tuďíž
uzavĚení hradu na iížní straně vubec neznáme. Každopádně je
však tňeba počítat s opevněním podé1 západni strany jádra, at
i1ž zde bylo pŤedhraclí, nebo městská zástavba.

Ve druhé stavební fázi popsaná komunikace nepŤipadá v vahu,
nebot prostor mezi obiektem 2 a obvodovou hradbou byl zasta-
věn renesanční pŤístavbou. Pňístup musel b;ít veden od západu,
někde v místech dnešního vstupu. Nejpozději v této době musíme
počítat s alespoĚ částečnou zástavbou pňi severní obvodové hrad-
bě. Dovolovalo to odbourání věžovitého schodiště, které svou
hmotou zabiralo ce1ou šíŤi dnešního nádvoŤí. Zce1a jistě jiŽ plnila
svoji funkci také obytná, tzv. Pikartská věž, ke které však byl
samostatny pňístup. Nask;;itá se otázka, není-li právě ona ozna-
čována za druhou část hradu ve zprávě z roku 1542 (A, Sedláček
1923,107).

5. Závét

V pňípadě opevněného panského sídla v Úštěku, zbudovaného
šlechtou na počátku 15. století, se jednalo o městsk hrad, snad
dvoudílny, a1espoĚ sv;Ím jádrem plně respektující parcelaci, do
které byl Vsazen a jejiž uliční frontu pŤesahoval pouze pňíkopem
(obr' 4). Jeho rekonstrukce je však, stejně jako u většiny měst.
sk;fch hrad , ztiŽena, ne-li ríplně znemoŽněna, mladší zástavbou
(T. Durdík - J. Fro1ík 1981, 107). Pod vlivem této skutečnosti
se i naše rekonstrukce pohybuje pouze v rovině hypotéz' Tím
uniká možnost sledovat pro tento typ d ležitou vazbu na městské
opevnění. Spojení s městskou hradbou není sice prokázáno, mu-
síme s ním však počítat alespoťr v pozděiším období. Není totiž
vyloučeno, že zbudování hradu pňedcházelo zÍizení městského
opevnění, nebo že město upravilo areáI sevŤen v hradbě po-
tŤebám hradního organismu svym rozšíňením později, pňi opravě
opevnění.

S konečnou platností nelze určit ani vybavení hradu jednotli-
v;imi objekty a rozfázovat jejich vystavbu. Na základě dnešního
stavu poznání se zdá, že zástat,rba byla poměrně jednoduchá.
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Prostá, v pňízemí nejprve trojprostorová, později čtyňprostorová,
stavba, pňipomíná svym charakterem í umístěním v městském
prostredí tvrz, či spíše nevelk1f hrad ArnoŠta z Pardubic, zbudo.
v-aly= V Pňíbrami po Jednoduch;i
obdéln;Í palác' iako .ie radu, je ty-
pick;f pravděpodobně é ve městě,
m Žeme-Ii tak ovšem v Litoměňi.
cích. Hrad, zbudovan,jr zde Karlem IV., měl palác ovšem větší
a lépe vybaven;7 (J. Muk 1980), než jak zjišéujeme v Uštěku u mé-
ně v)iznamné šlechtické stavby. I pňes to však shledáváme mezi
Šlechtick;imi a královsk5Ími hrady ve městech, jejichŽ vyvoj u nás
začal v druhé polovině 13. století z tzv. kastelu italského typu,
(T. Durdík 1978, 46), spo1ečné znaky. Je to již zmíněná pravidel.
nost zástavbv, zapojenÍ do městského opevnění a současně i opev-
nění v či městu samému (T. Durdík - E. Lehečková 1977, 290).
Tím se liší od iinvch opevněnJ7ch pansk);ch sídel, stojících dnes
sice ve městě, pňípadně napojen 'ch na městské hradby, zbudo-
vanych však pňed vznikem města. Takov)im pňípadem je hrad
Lip5i (Česká Lípa). ováIná plocha, zabraná ke stávbě hradu, se
nepŤizprisobila městské parcelaci, neboť toho nebylo tňeba. Měst-
ská zástavba s hradem iiž počítala a dotkla se ho jen natolik, aby
mohl b;iit z vněiší strany napojen na městské hraďby. Hrad
v Uštěku je tedy opačn m pňípadem' kdy naopak hrad již po-
čítal s městskou zástavbou. Archeologické náIezy, pňedbíhající
založeni hradu, nevylučují ani možnost, že plocha staveniště hra-
du zabrala některé, iiž dňíve uŽívané parcely. Nasvědčovalo by
tomu i to, že vněiší hrana v5í'chodního pŤíkopu těsně sousedí se
zástavbou. PŤesněiší vztah hradu k městu a jeho opevnění, však
mrjŽe ňešit pouze další archeologick;Í vyzkum a stavebně histo-
rick;i pr zkum v okolí.
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SHRNUTÍ
F. Gabri.el - J. Sntetana

Archeologick;f v;fzkum hradu v Uštěku (okr. LitoměŤice) pňinesl
sice některé nové poznatky k jeho stavební podobě, k datování
však nepňispíVá, nebot osídlení polohy od pravěku bylo zjištěno
iiŽ dŤíve. Archeologick; mi náIezy je doloženo osídlení také ze
stŤední dobv hradištní, od kdy je asi kontinuáIní. Do dnešního
areá1u města je možno klást ves ,,Vscri.., zmi ovanou v textu B
tzv, zakládací listiny kapituly litoměĚické, iejiž pŤíslušná pasáŽ
adráží situaci 60.-70. Iet 12. století.

V prvé polovině 14. stoietí se vyskytuje jméno Uštěk v pňídomku
pňíslušník drobné šIechty, charakter zdejšího osídlení lze však
v písemnych pramenech doložit až ve druhé polovině 14. století,
i když je jisté, že město zde vzniklo jiŽ pŤed rokem 1361, ze kďy
pocllází první doklad o jeho právní existenci. Tvoňilo hospodáňské
centrum iednoho ze Severočeskych panství mocného rodu Micha-
lovicri, jehoŽ privodním správním stŤediskem b}7val hraď v Levíně,
zanikl;Ích za neznárnÝch okolností ko1em poloviny 74. sto]etí.

Hrad v Uštěku vznikl podle všeho někďy krátce pĚeď rokem
1408 a Sta] Se centrem rozsáhlého panství Škopk z Dubé (do roku
1426) a Card z Petrovic (1426-1477), za nichŽ došIo po roce
l42.B k jeho pŤestavbě. SlouŽil i následujícím majitelum Sezimrim
z Ustí (od roku 747l) a po rozděIení panství v roce 1541 došlo
V ťoce 1584 k dalšímu dělení, na němž participovaly i jiné rody.
V letech 1621-1623 získali postupně celé panství jezuité, pro něŽ
hrad pŤeď rokem 1677 pĚestavěl stavitel Jan Salomon Sartori.
S]oužil pak aŽ do nové doby hospodáĚsk m čel m.

Uštěck;f hrad byl tedy zbudován v počátku 15. století jako šlech-
tick městsk1i hrad, dvoudílné dispozice, sv1,i'm jádrem plně res.
pektující parcelaci' do které byl vsazen a jeiiž uliční frontu pňe-
sahoval pouze pňíkopem. Jeho rekonstrukce je však ztížena mladší
zástavbou. Pod vlivem této skutečnosti Se i naše rekonstrukce
pohybuje pouze V rovině hypotéz. Uniká nám tak možnost sle-
dovat driležité vazby na měSto, pňedevším na ieho opevnění. S ko-
nečnou platností není možné určit ani vybavení hraďu jednotli'
v;imi objekty. Zdá se, že zástavba by1a poměrně iednoduchá.
Analogie shledáváme v nevelkém hradě v Pňíbrami. Uštěck;f hrad
však má také některé společné rysy s městsk1fmi královsk;Ími
hrady' Je to pravidelnost zástavby, zapojení do městského opev-
nění a současně i opevnění vr.iči městu samému. Tím se liší od
hrad , zbudovanych pňed Vznikem města a později k městu pňi-
pojen;ich.
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obr. 1 Současny stav jádra hradu v Úštěku se sondami 1-4. A - dnes patrná

zástavba, B - archeologickym vfzkumem zjištěné zdivo. Kresba: 1..

Gabriel.
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obr. 2 Matice vztahú vrstev a typú
vrstvy. KIeSba: T. Vorlíčková.
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okraj . 1 - typy okrajťr, 2 -



3 Rekonstrukce 1.
vební fázi. A -F. Gabriel.

stavební fáze 11štěckého hradu
1. stavební Íáze, B - druhá

W^
$r

a dostaveb ve 2. sta-
stavební fáze. Kresba:

Obr
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4 Rekonstrukce n'aximá]ního rozsahu hradu s oko]ní městskou paICL,-
lací. A - zdivo hradu v 1. stavební fázi, B - hradní príkop. Kresba:
F. Gabriel.


