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ČESký ÚJEZD
(Böhmisch Neudörfel) - 189 m n. m. - Okrouhlice 

na Podhořském, též Novoveském potoce (Neudörfler 
Bach), pod vrchem Nedvězí (283 m) mezi Chaba-
řovicemi (Karbitz) a všebořicemi (Schöbritz), asi 
6 km severozáp. od ústeckého centra, kdysi spočívala 
v mírně zvlněné krajině, dnes vesměs s výsypkami 
a  odkališti, fatálními relikty intenzivního dolování. Založena byla nejp. v pol. 12. stol. Zpočátku 
jistě knížecí majetek se neznámo kdy ocitl v soukromých rukou, první doložený vlastník Měšek, 
bratr hroznatův, jej daroval johanitům před r. 1188, ze kdy i pochází nejstarší zmínka (některé 
zdroje uvádějí 1186). ‘Naviezde’ (tzn. na Újezdě) je jmenováno jako řádové jmění, což stvrdil kníže 
Bedřich. Prodělalo zajímavý vývoj, odrazil se i v názvech. Tvar Újezd byl patrně v 13. stol. změněn 
na Nová Ves a poté doplněn pro odlišení od sousední Německé Nové Vsi (Deutsch Neudörfel), dnes 
Podhoří, nakonec zůstal Újezd s přívlastkem Český (slovo víceméně vyjadřuje, co se za určitou 
dobu objede, půda nezbytná k hospodaření, pole, louky, lesy, pastviny, vody stojaté i tekoucí…) Ze 
14. stol. se dochovaly zprávy, že se v okolí nalézala osada koleč (Kolcz) později s farním kostelem 
sv. Vavřince (Laurenzikirche), jemuž podléhaly i Předlice (Prödlitz), Újezd (Augiesel) a hrbovice 
(Herbitz). Osiřelá svatyně (186 m n. m.) s dřevěným stropem a renesančním oltářem, jíž zbudoval 
(1616 - 18) Petr kelbl z Gejzinku († 1619) pravděpodobně v místě předchozí (1169), ještě dlouho 
po zániku Kolči poukazovala na dávnou historii. Kvůli plánované a neuskutečněné povrchové těžbě 
byl zbořen r. 1966. Do husitské revoluce je Č. Újezd sakrálním vlastnictvím, které po následném 
rozchvácení zabavili šlechtici usedlí na Ústecku. Na čas připadlo vedlejšímu všebořickému statku, 
jak praví údaj z r. 1429 (Na Nowe Wsy), posledním držitelem byl Jan z vartenberka, jemuž náležel 
hrad Blansko (Blankenstein). Při pozemkové revizi (1454) nařízené Jiřím z Poděbrad musel však 
bývalé klerikální území vydat královské komoře. Záhy (sdělení z r. 1507) přísluší k hradu krupka 
(Rosenburg). Pak je nabyli jiní, především Bohuslav valecký z Doupova, jenž nevíme jak přišel 
k Chlumci (Kulm), jehož součástí byl krom dalších dědin i Č. Újezd. Kol. r. 1536 od něj oblast 
koupil Petr Kelbl z Gejzinku, disponoval však zřejmě jen částí, prozrazuje to dokument ze 7. 7. 1543, 
kdy vedl spor s příbuzným vilémem kelblem o česko-újezdské a předlické pozemky. Druhý díl 
po Bohuslavu obdržel další příbuzný Jindřich a vybudoval tu šlechtický statek, na němž seděl až 
do smrti r. 1562, kdy jej (dle chabařovického školního mistra Bartela habela, co tu po vypuknutí 
30tileté války do r. 1632 i vedl kroniku) zdědil Petrův syn ota kelbl z Gejzinku a připojil k Chlumci 
(kde vesnice setrvala až do 19. stol.) Byla tak opět scelena (v listině z r. 1592 se píše na Czeskem 
Augezdie). V r. 1620 čítala 13 usedlostí (a až do 2. svět. války postupně narůstala). Povětšinou tedy 
patřila k rozsáhlejším komplexům. Dle záznamu z r. 1654 (Czieska Nowa Wes) tu bylo registrováno 
10 malorolníků a 1 zahradník a r. 1661 je označována jako Cžěskeg Naydorfl. Podmínky ke zrodu 
feudálního sídla vyvstaly až v 16. stol., kdy zde páni z Doupova (Duppau) zřídili statek. Po slou-
čení s Chlumcem rezidenční úloha pominula, hospodářsky dál funguje více než 1 stol. R. 1661 je 

chlumecká država dělena mezi děti nejvyššího zemského 
sudího a hofmistra Království českého, hraběte viléma 
albrechta krakovského z kolovrat († 8. 2. 1688 Praha) 
a tudíž i pořízen detailní inventář:

 ‘…V Najdorfu tvrz od kamene vystavená a cihlami dobře krytá, v ní 
při zemi světnice prostranná, kuchyně, spižírna, síň a dvě komory klenutý, 
okna pod mřížemi železnými opatřený. Nahoře tafelštuben a jiné dvě 
světničky táflovaný, komora a sklep suchej (u kterého jsou železné dveře) 
pro pohodlí vrchnosti. Zase vejš dvě světničky a při nich dvě komory. Pod 
samými krovy světnice prostranná, však nedostavěná, skrze ni komora. Na-
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proti pak druhá světnice a tři komory, však v žádným tom pokoji kamna, též v komorách 
sklenný okna nejsou. Pod zemí jest sklep pro vína chování asi na 15 sudův.’ 

Tvrz s poplužním dvorem, hospodářskými staveními i zahradou 
byla oceněna na 450 kop míšeňských grošů. Souhrn nastiňuje, že 
se tu r. 1661 nacházela 3 podsklepená patra, nad vinným sklepem 
přízemní světnice s kuchyní a 4 ostatními místnostmi, v 1. p. spo-
lečenská síň (‘tafelštuben’) se 2 dřevem obloženými a 2 provozními 
jizbami, ve 2. p. 2 pokoje se 2 komorami a nad nimi další 2 s ještě 4 
prostorami, vše klenula střecha krytá taškami. Stavební dispozice 
žel vylíčena není, z počtu podlaží a rozvržení možno předpokládat 

obdélný půdorys. Dále se udává, že 3. p. je nedostavěné. Nutno chápat, že byla tehdy opravována 
a r. 1661 nebyla rekonstrukce 3. p. dokonána. Nelze si totiž představovat, že by tu počátkem 60 l. 
17. stol. chlumečtí zahájili výstavbu nové tvrze! Původní ve dvoře stála min. více než 4 příští 
dekády. V ocenění z r. 1707 bylo mj. citováno:

‘Zámeček Neudorf. V dolním štoku je jeden pokoj vytápěný kamny a dalších pět klenutých pokojů, kuchyně, předsíň a 
sklep. Ve středním štoku jedna tafelštuben, velký sál, tři pokoje a klenutá komora. V horním štoku šest pokojů, čtyři komory, 
zčásti zděné, z části z hrázděného zdiva.’

Což starší deskripci z r. 1661 vcelku odpovídá, již se ale nehovoří o podkroví, nejspíše bylo me-
zitím odstraněno. Poč. 18. stol. se tu tedy vyskytovala 2patrová konstrukce užívaná prý výhradně 
hospodářsky a tuto roli plnila nejméně ještě několik 10tiletí. Charakter v pol. 18. stol. zachytil 
Friedrich Bernard Werner, na pozadí veduty Chabařovic spodobnil Č. Újezd s mohutným 2po-
schoďovým objektem s valbovou střechou o 2 komínech, za ní vyčnívá věž. Patřila-li k tvrzi, je 
nejasné, nicméně obrázek s informacemi z pol. 17. a poč. 18. stol. v rozporu není. Vydržela ještě 
10tky let. Vrchnost o ni však už nepečovala, takže rychle chátrala. Historik a topograf Jaroslav 
Schaller r. 1787 připomíná rozpadlý zámek. Ruiny byly posléze odstraněny a takřka zmizely. Nedá 
se vyloučit, že se na definitivním zániku mohly podepsat události spojené s bitvou u Chlumce 
a Přestanova (Priesten), 30. 8. 1813 odtud hrabě Coloredo Mansfeld podnikl útok proti Francou-
zům (ze severního okraje osídlení děly odstřeloval 2. divizi Leona Baptisty Dumonceau). Do r. 1843 
se zachovalo jen torzo dvora, kde zaniknuvší tvrz ležela. Ke vsi patřila i šachta Petri (Petrischacht) 
a nyní již neexistující Nedvězí někdy také Nedvědice či snad i Medvědice (Bärenhecke), osada 
mezi Č. Újezdem a Podhořím. Na výměře zámečku nechal hrabě Josef klement z Westphalenu 
postavit dvůr nový. Na Císařských povinných otiscích stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 
1846 - Lith. J. Morevette u. Winter E.) je v českém podtitulu evidována jako Nowawes Czeska 
(a Podhořský potok pak Tschernitz Bach) - kraj Litoměřice (Leitmeritz), okres Chlumec. Kaple na 
návsi pod 2 kaštany je z r. 1901 (opravena r. 1996). Ve věžičce visí litinový zvon. V r. 1930 zde žilo 
312 obyvatel a těsně před válkou 268, živili se zemědělstvím, ale i jako dělníci, na poštu, nádraží 
a do školy chodili do Chabařovic. Díky postupujícím báňským aktivitám se počet zmenšuje na 
107 (sčítání v r. 1970). Z dřívějších 50 obydlí tehdy zbylo jen 27. Když se Všebořice staly místní 
částí Ústí n. L. (1. 1. 1963), byly nedaleké Střížovice (Strizowitz) rozděleny, některé jejich parcely 
přičleněny k Č. Újezdu a ten pak k 1. 5. 1976 spojen s městským 
obvodem Ústí n. L. - město. Dnes je osada se 37 adresami - stejně 
jako Stradov (Straden), Střížovice a Žandov (Schanda) - částí 
Chlumce u Chabařovic, jenž se v r. 1990 osamostatnil. Hodiny 
jízdy, převozy koní, předávání chovatelských zkušeností ap. tu 
nabízí soukromá jezdecká stáj Zeman.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Újezd Český (Böhmischneudörfl), ves, hejtm. 
Ústí n. L., okr. a pš. Chabařovice, fara Chlumec; 33 d., 42 obyv. č., 193 n. (1900), 
fil. kostel sv. Vavřince, popl. dvůr a hnědouh. doly.
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Český Újezd, budova tvrze s vesnicí 
na pozadí kresby Chabařovic z doby 

kolem r. 1750 od F. B. Wernera.

Kaple v minulosti a dnes.

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera.


