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Předmluva. 
 
Tato knížka je v podstatě upravený můj laický překlad vlastivěd-

né publikace „Aussig 1929“, v níž tehdejší vedoucí funkcionáři města 
Ústí nad Labem (dále jen Ústí) popsali především hospodářský stav 
města. Při úpravě jednotlivých příspěvků jsem se snažil nekomentovat 
tehdejší situaci, abych se vyhnul stávajícímu tendenčnímu názoru na re-
žim v I. Československé republice.  
 Dovolil jsem si upravit, především zkrátit, statě tehdejšího sta-
rosty města Ústí Dr. Karla Schöppe, ředitele Dr. F. J. Umlaufta, ředitele 
v. v. Eduarda Wagnera, Dr. Waltera Simona, ředitele úřadu Otto Swo-
body, Richarda Lehmanna, správce Maxe Richtera, Ing. Franze Psche-
nitschky, plukovníka Franze Bergera, vedoucího úřadu Franze Kittela, 
ředitele v. v. Dr. Johanna Weyde, ředitele Leopolda Zeidlera, ředitele 
Ing. Karla Worzfelda, ředitele Karla Dieze, ředitelky Marie Uhlir, ředitele 
Dr. Ing. Ernsta Kroba, ředitele Franze Pietschmanna, ředitele Dr. Adolfa 
Müllera, městského rady F. J. Arnolda, městského lékaře Dr. T. Grusch-
ka, městského rady Dr. Marcuse Ungara, poslankyně Ireny Kirpal, 
správce Alfreda Paukerta, Prof. Richarda Fuchse, Dr. Wilhelma Püsche-
la, Rudolfa Müllera, ředitele Karla Rautera, vyššího učitele Raimunda 
Pumperla, městského radního Prof. Josefa Miesslera, zástupce starosty 
Leopolda Pölzla, městského radního Ludwiga Landera, městského rad-
ního F. Maresche, cand. merc. Fr. Althammera, stavebního rady Rudol-
fa Gottsteina, ředitele Wenzela Wenharta, odborného učitele Franze 
Kuttina, ředitele Josefa Martina, arciděkana Ferdinanda Schwinda a ře-
ditele v. v. Josefa Kittnera.  
 Tento spisek volně navazuje na mojí předchozí knížku „Ústí nad 
Labem po roce 1918“, vycházející z vlastivědné knihy pana ředitele Edu-
arda Wagnara „Aussig 1922“, v níž je, mimo jiné, i cca 130 dobových fo-
tografií. Oproti tomu knížka „Ústí nad Labem před rokem 1930“ je za-
měřena na praktické informace o tehdejší organizaci města a jeho pod-
niků. Při úpravě textu jednotlivých statí jsem většinou ponechal tehdej-
ší názvy ulic, jejich znění po přejmenování ulic ze dne 27. května 1945 
uvádím v „Dodatku“ na str. XXX.  

Pro větší autenticitu jsou upravené statě ponechány v mluv-
nicky přítomném čase. 
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Úvod. 
Podle statě starosty města Dr. Karla Schöppe. 

 

 
Radnice na Tržním náměstí (Marktplatz). 

 
 Uplynulo skoro 1000 let, od doby, kdy byla v listinách zazname-
nána zmínka o celním místě na soutoku řek Bíliny (Biela) a Labe (Elbe), 
uběhlo skoro 700 let od udělení městských práv obci Ústí (Aussig). 
Téměř 600 let spalo Ústí spánkem Šípkové Růženky jako malé, světem 
zapomenuté venkovské městečko. Teprve zlatý věk průmyslu probudil 
čile pulzující život a udělal z Ústí město neúnavně činorodé práce.  
 Podle říšskoněmeckých hledisek bylo Ústí, se svými 46.000 oby-
vateli (opatrný odhad v roce 1929) označeno jako středně velké město. 
K získání jasného obrazu se proto musí říci, že skutečné město tvoří 
vlastně jen jádro stavebně a hospodářsky souvisejících obytných území 
s nejméně 80.000 obyvateli. V této souvislosti bude v příštím roce, díky 
již schválené výstavbě druhého mostu přes Labe, osídlena na pravém 
břehu Labe ležící průmyslová obec Střekov (Schreckenstein). Z hlediska 
vedení města, jistě účelnému připojení této oblasti do jedné velké ob-
ce, nepřekáží ani tak moc předsevzetí obyvatel, jako stát. 
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 Tato kniha o našem městě ukazuje, že v posledních desetiletích 
bylo v Ústí uděláno mnoho, chvályhodné je především úsilí a důklad-
nost skoro všech našich občanů, přitom ne právě potěšitelná je „zvlášt-
ní pozornost“ státní správy našemu městu. Kniha ale také ukazuje, kolik 
toho ještě chybí. V blízké budoucnosti stojí před naším obecním zastu-
pitelstvem velké úkoly. Je ovšem více než sporné, zda k nim může být 
netečné samosprávě nepříznivé zákonodárství poválečné doby. Možná, 
že kniha přispěje k poznání, že díky samosprávě začíná v obci radostný 
tvůrčí život.  
 Při vytváření této knihy si ozmanitost látky vyžádala formu jed-
notlivých popisů, muselo být přizváno mnoho spolupracovníků, velká 
část z nich je nebo byla dříve činná ve správě obce. Způsob podání zále-
žel na jejich úvaze a zodpovědnost přestoupila na každého z nich, přes-
to ze všech pojetí vyzařuje jednotná vůle po společné práci a láska 
k vlasti. Všem spolupracovníkům patří za jejich laskavost, se kterou se 
ke svým příspěvkům  stavěli, poděkování! Mimořádný dík ale přísluší 
panu Erwinovi Steinovi, tajemníku Společnosti pro komunální hospo-
dářství a politiku v Berlíně, ne jen za to, že dal podnět k této práci a 
umožnil toto vydání, ale zvláště také proto, že uznal, že v jeho „Mono-
grafii německých měst“ („Monographien deutscher Städte“) nesmí chy-
bět také města sudetoněmecká. Tím prosadil k vyjádření cennou my-
šlenku kulturní sounáležitosti všech německých měst. Kniha o městě 
Ústí může při své cestě světem přispět k prohloubení tohoto poznání    
a ukázat, že ve správě města Ústí žije ten samý duch, který učinil naše 
sesterská města v Německé říši velkými a krásnými. 

                
O historii města Ústí. 

Podle statě městského archiváře Dr. F. J. Umlaufta. 

 
Při sledování vývoje města v průběhu minulých století až do sou-

časnosti, se mohou rozlišit dvě velké časové éry: Vývoj města do roku 
1840 (staré Ústí - Alt-Aussig) a od té doby do současnosti (nové Ústí – 
Neu-Aussig). Až do roku 1840 mělo město ještě středověký vzhled. 
Brány a městské hradby padly ve třicátých a čtyřicátých letech 19. sto-
letí. Vývoj Ústí k dopravnímu a průmyslovému městu však započal tepr-
ve rokem 1850. Během zmíněné doby se ve vývoji města mohla přiro-
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zeně projevit další menší významná období. Proto také staré Ústí vyka-
zuje více vývojových stupňů. 

 

 
Středověké Ústí. 

 

   S t a r é   Ú s t í   do roku 1840. 
 V roce 993 se o Ústí (Aussig) hovoří jako o celním místě. Kvůli 
vybírání labského cla bylo toto stanoviště nedaleko místa soutoku řek 
Bíliny (Biela) s Labem (Elbe). Zde také stál královský hrad, který je pro-
kazatelně zmiňován v roce 1283 a byl na místě dnešního Hradiště 
(Burgstadtl). Kolem hradu se rozvíjelo malé osídlení, zvané „sub-
urbium“, s nejstarším kostelem v Ústí, kostelem sv. Adalberta, nynějším 
klášterním kostelem. Na křižovatce staré dopravní cesty, nazývané Sol-
ní (Salzstrasse), která vedla ze Saska (Sachsen), a cesty z Teplic (Teplit-
zer Wege), na místě, kde se dnes nachází Tržní náměstí (Marktplatz), se 
rozvinulo již před založením města tržiště, prokazatelně uváděné již 
v roce 1228. 
 Dá se předpokládat, že v té době se na jižní a severní straně 
ústeckého Tržního náměstí vyvinuly jako rolnická osídlení dvě řady do-
mů. Kdy bylo Ústí (Aussig) povzneseno na město, není přesně známo. 
Bezpochyby se to ale událo v době vlády Němcům přátelského Přemys-
la Otakara II. Všeobecně se udává jako doba založení města rok 1272. 
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Zakládací listiny byly ztraceny již při požáru v roce 1325. Ústí zůstalo od 
svého založení až do roku 1850 královským městem. 
 

 
Městské hradby v roce 1903. 

 
 Výstavba hradeb okolo města začala v posledních letech vlády 
Přemysla Otakara II. a mohla být skončena okolo roku 1300. Opevnění 
města sestávalo z vlastních hradeb s 24 hradbovými věžemi (bastiliony) 
a se 4 městskými bránami (Bílinská, Hrnčířská, Teplická a Drážďanská). 
Kolem městských hradeb se táhly nižší hradní zdi, které měly prokaza-
telně také bastiliony. Kromě toho okolo města vedly městské příkopy a 
městský val. Městský potok, odbočka Klíšského potoka (Kleisch-Bach), 
zásoboval město potřebnou užitkovou vodou a také vodou pro mlýny. 
Počet domů v té době není znám, ale nemohl překročit 200. Jádro tvo-
řily měšťanské domy s pivovárečním právem, kterých bylo v pozdějších 
letech spočteno 90. Stály většinou okolo náměstí (Ringplatz) nebo 
v sousedních ulicích Teplické, Bílinské a Hrnčířské (Teplitzer Gasse, Bie-
lagasse, Töpfergasse). Ulice Dlouhá (Lange Gasse) byla v době měst-
ských hradeb pravděpodobně předpokládaná nová ulice. Všechny do-
my této ulice stály na severní straně a vytvářely tedy jen jednu řadu. 
Zde byly hlavně domy řemeslníků a dílny. Obraz města té doby byl 
ukončen díky výstavbě městského kostela asi v letech 1310 až 1320.  
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 Ústí bylo opatřeno obvyklými městskými privilegii. V okruhu 
jedné míle (dvě hodiny cesty) vně hradeb se nesměl usadit žádný řeme-
slník, také právo vařit pivo bylo vyhrazeno měšťanům. Obyvatelé žili ze 
zemědělství a vinařství, ale již tenkrát hrál velkou roli obchod a řemes-
lo. Jednou týdně, v úterý, se konal týdenní trh, při němž měli venkova-
né příležitost dovézt do města své výrobky a opatřit si své nákupy nebo 
zakázky u řemeslníků. Při jarmarcích se rozvíjel i čilý život, plnily se při 
nich výčepy a hospody. Obilí se mlelo v mlýnech, z nichž dva byly uvnitř 
a tři vně městských hradeb. Ústí bylo podřízeno jen králi. Vodítkem pro 
činnost městské správy a pro výkon spravedlnosti sloužilo Magdebur-
ské městské právo, pro právní porady se jezdilo do Litoměřic (Leitme-
ritz). 
  

 
Pokus o rekonstrukci plánu města z roku 1426. 

 
 Od založení až do zničení města husitskou válkou ve dnech 16. 
a 17. června roku 1426 vykazovalo město stále stoupající vývoj, který 
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byl v uvedeném roce přerušen. Podle zpráv od současníků bylo město 
v tom roce husity vypáleno a zničeno. Všichni obyvatelé, kteří byli chy-
ceni, byli pobiti. Tři roky bylo město pusté, teprve potom se opět vrátili 
uprchlí obyvatelé a začala nová výstavba města, které mělo v roce 1471 
uvnitř hradeb 210 domů. 

  V zemi běžné mínění, že hned po husitských válkách se město 
stalo českým, není pravda. Nejstarší české záznamy v ústecké městské 
kronice pocházejí teprve z roku 1474, od té doby zápisů v češtině přibý-
valo, po „jazykového výnosu“ v době krále Wladislawa II. němčina opět 
daleko převládla. Jak je ale možno vidět z německy zapisovaných daňo-
vých seznamů kostela sv. Materna okolo roku 1500 a v záznamech 
v knihách závětí z té doby, němčina zde nikdy nezanikla. 
 Také vně hradeb, před branami Hrnčířskou, Bílinskou a Drá-
žďanskou nebo Horní, v tom čase vznikala předměstí. Vývoj města byl 
však kvůli velkým požárům, zvláště kvůli požáru ze dne 9. května roku 
1538, přerušován. Stávající domy ale byly vždy opět vybudovány a je 
možno potvrdit, že město Ústí, ve druhé polovině 16. a v první polovině 
17. století až do vpádu Sasů a Švédů ve třicetileté válce, prožívalo dobu 
rozkvětu. V letech 1480 – 1520 byl znovu postaven městský kostel, ko-
lem roku 1580 byly obnoveny městské brány a věže a také v polovině 
16. století postavená radnice byla roku 1574 opět v pořádku. V roce 
1598 bylo uvnitř městských hradeb 262 malých a velkých domů, na 
„Oster“ („Ostrově“) 27, před Teplickou bránou 36, před Horní bránou 
43. Kolem roku 1600 dosáhlo město nejvyššího stupně svého středově-
kého vývoje.  
 S tím ruku v ruce probíhal také rozkvět duchovní. Ústecký měš-
ťan jménem Johann Augustin Tichtenbaum popsal v latinsky, v roce 
1614 v Praze vytištěném eposu „Usta ad Albim delineata carmine re-
busque suis memorabilibus illustrata“ historii založení a pamětihodnos-
ti svého rodného města a zanechal nám tím názorný obraz jeho tehdej-
ších poměrů. Mnoho měšťanů bylo esteticky vnímavých, a jak bylo ten-
krát v módě, vespolek ty čistě vypracované latinské verše vítali. Tehdej-
ší primátor JUDr. Ernst Schösser von Embleben, jenž do jejich okruhu 
patřil a přispěl mnoho ke zkrášlení města, se však kvůli svému přísnému 
režimu stal u katolíků - sám byl horlivý katolík – i u protestantů neoblí-
bený a nakonec byl dne 20. listopadu roku 1617 rozčíleným měšťan-
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stvem zavražděn – malý příklad začínající třicetileté války. V prvním de-
setiletí této začínající války město trpělo poměrně málo. Ještě v roce 
1625 byl obnoven vně hradeb stojící kostel sv. Materna. 
 V časech vpádu Švédů v letech 1634 a 1639-48 byla podle zpráv 
současníků zničena více než polovina starých domů. Jejich nová výstav-
ba začala až po sjednání míru v roce 1648, ale ještě roku 1654 bylo víc 
než 50 domů pustých. Okolo roku 1680 se město z válečných škod již 
poměrně vzpamatovalo, mělo tenkrát 214 domů. Na základě podrob-
ného zkoumání poměrů v roce 1725 je možno zjistit, jak mohl vypadat 
rekonstruovaný plán města. V následujících desetiletích až do začátku 
19. století nevykazovalo město vůbec žádný rozvoj. V roce 1785 dosa-
hoval počet domů uvnitř hradeb 227, na Hrnčířském předměstí 16, 
na předměstí Oster 25 a před Horní bránou 21, dohromady 289 domů. 
 

 
Tržní náměstí (Marktplatz). 

 
 V časovém období let 1800 až 1830 zaznamenalo město po del-
ší době přírůstek domů (20), které byly postaveny hlavně v dnešní 
městské části Skřivánčí pole (Lerchenfeld), tenkrát Kohlbruch. V té 
městské části se totiž od roku 1760 provozoval uhelný důl, ovšem jen 
s malým úspěchem. Ve druhém a třetím desetiletí 19. století začal 
v Ústí čilý obchod, jak s uhlím, tak také s ovocem. Vzrůstajícímu provo-
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zu, na ovšem ještě velmi nedostatečných ulicích města, musely ve třicá-
tých a čtyřicátých letech ustoupit městské brány. Během pěti let byly 
všechny zbořeny: Roku 1832 Drážďanská, 1833 Hrnčířská, 1835 Bílinská 
a 1837 Teplická. Také městské hradby byly v té době po částech prodá-
ny a odstraněny. V letech 1830 až 1846 činil přírůstek domů již 120. 
Kromě městské části Skřivánčí vrch začala čilá stavební činnost také na 
Ostrově (Oster). Od roku 1840 se většina domů stavěla ve Střelecké uli-
ci (Schützenstrasse), jiné v ulici Malá Hradební (Kleine Wallstrasse). Kdo 
stavěl nový dům, snažil se získat místo buď uvnitř starého města nebo 
mimo městské hradby v bývalých městských příkopech nebo na starých 
městských valech.  

   N o v é   Ú s t í . 
 V letech 1846 až 1857 byla díky již probíhající výstavbě státní 
železniční trati Praha – Podmokly (Bodenbach) stavební činnost mimo-
řádně živá. Trasa Lovosice (Lobositz) – Ústí byla otevřena 1. září roku 
1850 a směr Ústí – Podmokly (Bodenbach)  6. dubna 1851. Pravidelný 
provoz parníků existoval již od roku 1841. K založení spojené Česko-
saské paroplavební společnosti (Böhm.-Sächsischen Dampfschiffahrts-
gesellschaft) došlo v roce 1856. Není nutno zdůrazňovat, že nově ote-
vřená dráha a provoz parníků mimořádně oživily obchod i způsob života 
v dosud malém městečku. Roku 1856 byla založena první velká továrna, 
a to Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu (Österreischen Ve-
reines für chemische a metallurgische Produkcion). Jejím založením se 
také celkem význačně zvýšil počet domů. V letech 1846 - 1857 jich bylo 
240. 
 Odpovídajíc nové době byla v roce 1847 na místě již chatrné, ze 
16. století pocházející radnice, vybudována stávající soudní budova. Po 
pronajmutí tohoto domu státu v roce 1850 pro umístění nových okres-
ních úřadů, byly roku 1856 městské kanceláře přemístěny do nové ško-
ly v Solné ulici (Salzgasse). Nová nemocnice byla zřízena v roce 1856 
(nyní správní budova elektrárny). Městští zemřelí se až do roku 1859 
pohřbívali na bývalém Maternově hřbitově.  
 Rozmach města probíhal celkem rovnoměrně také v letech 
1857 až 1869. Jako důležité události, které umožnily růst města, je tře-
ba zmínit otevření železniční tratě Ústí - Teplice (Aussig-Teplitzer Eisen-
bahn – A.-T. E.) dne 20. května roku 1858 a zřízení řetězové vlečné drá-
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hy na Labi, ale také i výstavbu starého přístavu. Pro zřizování nových 
městských částí se nyní ukázala být nutností snaha o plánovitost. Z toho 
důvodu byl za starosty Antona Röslera (1859 - 1864) zpracován situační 
plán „Nové město“ („Neustadt“), ve kterém se také předvídalo nové 
tržní náměstí, „Nový trh“ („Neumarkt“, nyní Školní náměstí – Schul-
platz). Tenkrát byly nařízeny nové ulice: Panská, Teplická, Antonova, 
Chotkova, Karlova (Herrengasse, Teplitzerstrasse, Antonigasse, Chotek-
gasse, Karlsgasse) a také zmiňovaný Nový trh. V té době přibyl počet 
domů na 244.  
 

 
Tržní náměstí (Marktplatz). 

 
 Po založení chemické továrny se v Ústí usadily také jiné prů-
myslové podniky. V souvislosti se vzrůstajícími potřebami dopravy vzni-
kala nová dopravní zařízení. V roce 1873 byl vybudován velký železniční 
most přes Labe a roku 1874 vznikla spojovací trať mezi Ústecko-Teplic-
kou železniční dráhou (A.-T. E.) a Rakouskou severozápadní dráhou 
Praha - Děčín (Österreichischen Nordwestbahn Prag – Tetschen). Nad 
Labským mostem bylo zřízeno nové překladiště pro nákladní dopravu. 
Tehdy byly založeny velké podniky, jako sklárna (1872), rafinerie cukru 
v Labské ulici (1882) a mnohé jiné menší podniky, které se v následují-
cích letech zvětšovaly. Na rok 1882 připadlo také založení Schichtovy 
továrny (Schicht-Werke) v Kramolech-Novosedlicích (Krammel-Ober-
sedlitz). Díky zřízení vlečné parníkové dopravy se značně zvýšila přepra-
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va na Labi. Obchod s uhlím byl od té doby na trvalém vzestupu. Počet 
domů v letech 1869 až 1887 stoupl na okolo 380 čísel.  

 

 
Tržní náměstí (Marktplatz). 

 
Jak daleko se tehdejší město rozprostíralo, je k poznání z plánu 

města z roku 1887. Podle něj je vnitřní město uvnitř starých valů a jsou 
na něm znázorněny ulice Velká a Malá Hradební, Lipová a Nádražní 
(Grosse und Kleine Wallstrasse, Lindenstrasse a Bahnhofstrasse) jako již 
úplně zastavěné. Právě tak jako Hrnčířská ulice (Töpfergasse) a Důlce, 
až ke vstupu do Bertina údolí (Bertagrund). Kromě již uvedeného Nové-
ho města se řady domů protahovaly bývalou Bukovskou ulicí (Pokauer-
strasse), nyní ulicí Drážďanskou (Dresdnerstrasse), ale daleko ještě ne-
dosahovaly „Schiese Eck“, křižovatka ulic Bismarkova (Bismarkstrasse) a 
Baumgartenova (Baumgartenstrasse). Mengsova ulice (Mengsstrasse) 
již byla tenkrát skoro celá hotová. Mladá generace v té době navštěvo-
vala v roce 1876 nádherně postavenou školu č. p. 1000 na dnešním 
Školním náměstí (Schulplatz). Od roku 1859 zemřelí nacházeli věčný 
klid na „novém“ hřbitově, ale roku 1892 byl již také opuštěn (nyní Ro-
seggerův park – Rossegerpark). Střediskem společenského života pro 
zámožné kruhy města bylo v roce 1887 otevřené oddechové centrum 
„Ressource“.   
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Ferdinandova výšina (Ferdinandshöhe). 

 
 Také v posledních letech 19. století pokračoval vzestupný vývoj 
města. Stěžejní pro povznesení obchodu a dopravy bylo zřízení velkého 
labského překladiště Krásné Březno-Neštěmice (Schönpriesen-Nesto-
mitz) v letech 1889 a 1890. Vývoz uhlí, ještě stále vzrůstající, byl provo-
zován hlavně velkoobchodními firmami Ed. J. Weinmann a J. Petschek. 
Od roku 1890 se město těšilo také z vodovodního vedení z horského 
pramene. V tom období byly nově založeny nynější ulice Theodora Kör-
nera (Körnerstrasse), Margaretina ulice (Margarethenstrasse), Alejní 
ulice (později Bismarkova, nyní Baumgartenova), Růžová ulice (Rosen-
gasse, nyní Kudlichova ulice - Kudlichstrasse) a Hasnerova ulice (Has-
nerstrasse). Ve všech těchto ulicích byly stavěny pouze dvou a třípatro-
vé domy. Nárůst domů od roku 1887 do roku 1890 činil 94. Společenský 
život středních vrstev obyvatel dostal nové středisko v roce 1893 ote-
vřenou tělocvičnou v Rybniční ulici (Teichgasse). V dalším roce 1894, 
byla zřízena nová nemocnice, na tu dobu stála poměrně daleko mimo 
město. Roku 1896 byly postaveny dvě velké školní budovy v Körnerově 
ulici a jedna v městské části Skřivánčí pole (Lerchenfeld), kam se město 
rozšiřovalo. Vnější obraz města získal nový vzhled do nynější podoby 
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díky výstavbě horského hostince Ferdinandova výšina (Ferdinands-
höhe). 

Pro vývoj města na začátku 20. století měl největší význam ná-
kup Klíšského šafářského dvora s jeho rozlehlými pozemky, jež hraničily 
se starým městským obvodem. Nákup byl proveden již v roce 1898 a vi-
ditelně se projevil již v následujících letech. Nyní se ukazuje spojení 
s obcí Klíše (Kleische) nutností, tak jako již dříve s Ústím spojená obec 
Krásné Březno (Schönpriesen). To se stalo roku 1899. Postupem pro vý-
voj bylo založení elektrické pouliční dráhy, která původně dosahovala 
jen na hranice starého městského obvodu. Tím byly otevřeny také sta-
vební pozemky nynější vilové čtvrti (kdysi se jmenovala „Cottage“). V té 
době byly zřízeny ulice Mozartova, Anzengruberova, Grillparzerova a 
ulice Nibelungů (Mozartgasse, Anzengruberstrasse, Grillpatzerstrasse, a 
Nibelungenstrasse). Kromě obytných čtvrtí byla velmi čilá stavební čin-
nost také v průmyslové části, kam se pro nové průmyslové podnikání 
položila odbočka průmyslových kolejí. Uvnitř města bylo v letech 1902 
až 1907 postaveno 79 domů. Vznikaly velké stavby, jež prospěly měst-
skému obrazu, na Nádražním náměstí (Bahnhofsplatz) Vídeňský ban-
kovní spolek – Wiener Bankvereines (1905), dále Česká spořitelna – 
Böhmische Sparkasse (1906) a evangelický kostel sv. Pavla (1905), sto-
jící ve střední ose Baumgartenovy ulice. 

 V letech 1907 až 1914 se uvnitř města stavělo méně, zato 
předměstí se trvale rozrůstala. Z doby před vypuknutím světové války, 
která představuje bezpochyby rovněž jeden vrchol vývoje naší obce, 
pocházejí ještě následující stavby: Městské lázně na Špitálském náměstí 
- Spitalplatz (1908), městské divadlo (1909), státní průmyslová škola 
(1910), městská knihovna (1911), plynárna (1912), reálka a slepecká 
škola (1913).  

Během války stavební činnost téměř úplně utichla. V celém 
městském obvodu (Ústí, Klíše, Krásné Březno) bylo v roce 1915 dokon-
čeno ještě 10 domů, v letech 1916 a 1917 nebylo postaveno vůbec nic a 
teprve roku 1918 v Ústí přibyly dva domy a v Klíši jeden. Je hodno za-
znamenání, že v roce 1915 v městské části Klíše v ulici Schwenken-
strasse (později Jateční) byla dokončena základní škola. 

Dne 28. října 1918 vypukl politický převrat a byla založena 
Československá republika. Ještě před skončením mírových jednání bylo 
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Ústí, tak jako všechna větší německá města v Bohemii (Böhmen), obsa-
zena československým vojskem. Bohužel i v Ústí byly zaznamenány vý-
tržnosti a plundrování. Z důvodu změny politických poměrů byli brzy po 
převratu vtaženi ke spolupráci v obci ne jen zástupci dělnictva, ale svá 
práva požadovali i Češi. Vznikly české školy, jedna národní a měšťanská 
škola, reálné gymnasium, pokračovací škola živnostenského vzdělávání 
a rodinná škola. 

 

 
Pohled do Teplické ulice z Tržního náměstí. 

 
První roky po převratu nebyla kvůli znehodnocení peněz sta-

vební činnost výhodná. Soukromníci tenkrát na novou výstavbu nemoh-
li ani pomyslet. Ale výstavba nových domů se ukazovala jako nezbytná 
nutnost. Bytová nouze byla kvůli návratu odvedenců, zakládání nových 
domácností a pro nemalé přistěhovalectví českých úředníků a zřízenců 
na nejvyšším stupni. Město samo se nejdříve snažilo trochu pomoci vý-
stavbou 22 velkých činžovních domů v ulicích Arltově, Billrothově, Res-
selově a Ohnsorgově (Arltgasse, Billrothstrasse, Resselstrasse, Ohnsorg-
strasse). Tyto stavby začaly v roce 1919 a byly dokončeny roku 1922. Je 
hodno zaznamenání, že díky nadaci Luisy Weinmann, vdovy po velko-
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obchodníkovi s uhlím, byl v roce 1920 také otevřen městský útulek pro 
šestinedělky.  

Dále to byly velké městské podniky, které pro své zaměstnance 
stavěly velké obytné domy. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
ústecká rafinerie cukru, stavební podnikatel Alwin Köhler, Česká ob-
chodní společnost, továrna na válce, Union a.s. Praha, závod Ústí, firma 
Anton Hübl a jiné. Z velkostaveb uvnitř města je třeba zmínit budovy 
Eskontní a Kreditní banky a také Böhmischen Handelsgesellschaft - 
Živnostenskou banku (1925-1926). 

 

 
Starý Marktplatz. 

 
Zvyšujícím se potřebám dopravy se obec snažila vyhovět vylep-

šením starých a zřízením nových ulic. Ulice s hlavním provozem ve smě-
ru na Předlice, Krásné Březno a Bukov (Pokau) byly z velké části nově 
vydlážděny. Zvláště je nutno zdůraznit zřízení široké ulice s dvojitou 
jízdní dráhou od staré hranice města až k hranici Bukova. Mezi touto 
ulicí a starým Klíšským dvorem vznikala od roku 1923 zcela nová měst-
ská čtvrť. Z nových školních staveb je třeba zmínit nádhernou stavbu 
České reálky (1926). Společenský život sociálnědemokraticky smýšlejí-
cích lidových kruhů měl své nové středisko v již roce 1923 postavených 
Sálech lidového domu na Margaretině ulici (vedle Lidového domu 
v Drážďanské ulici). 
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Stávající potřebě bydlení se tak jako městská obec snažila po-
moci také obecně prospěšná bytová družstva výstavbou velkých obyt-
ných domů. Postavila osm velkých obytných domů „Eigenen Herd“ – 
„Vlastní krb“ a obytné domy městské elektrárny v Klíšské ulici (Kleischer 
Strasse). V posledních dvou letech 1927 a 1928 bylo ve starém městě 
postaveno také několik domů, které propůjčují obrazu města jiný 
vzhled. Mezi městskými novostavbami si zaslouží být zvlášť jmenována 
v roce 1928 otevřená jatka v průmyslové čtvrti. 

Tento výklad může stačit k vytvoření názoru na vývoj města 
Ústí v běhu času. Příznivá situace, jakož také i zde daný předpoklad pro 
vývoj obchodu a průmyslu, nechává městu naději na další šťastnou bu-
doucnost.  

 

Znovuudělení erbu městu Aussig 
králem Vladislavem dne 12. února 1476. 

Z archivu Ministerstva vnitra v Praze podle překladu latinského textu. 

 
My Wladislaus, z Boží vůle král Bohemie, markrabě moravský, 

vévoda z Luxemburku a Slezka, markrabě lužický atd., potvrzujeme a 
oznamujeme bez výjimky tímto dopisem: Příslušnému starostovi, radě 
a celé obci našeho města Aussig an der Elbe (Ústí nad Labem), našim 
milým věrným, že je nám oznámit, jak odedávna díky královské vůli na-
šeho bohabojného předchůdce, ať dále popsaný erb nebo znak drží, 
jenž si ode dneška v pečeti a jinak u příležitosti úředního jednání jme-
nované město a obec mohou použít, štít v rudé barvě, v jeho středu bí-
lý lev se dvěma zkříženými ocasy, se zlatými uzly jakož i zlatými spáry, 
hlavu pokrytou helmou a s následující hrudním krunýřem; na helmě 
jsou dvě roztažená křídla rovněž ve zlaté barvě, tak jak to ruka malíře 
uprostřed našeho dopisu zřetelně znázornila. Ale když, jak jsme se do-
zvěděli, o dosvědčující listiny uvedené město Aussig kvůli vysokému 
stáří a nepřízni doby přišly v niveč a ztratily se, tak si přejeme a chceme, 
aby obyvatelé tohoto města, nynější i budoucí, co zde vždy budou, kteří 
od našeho předchůdce podle zásluhy získali úctu obzvláštní odměnou 
za jejich věrnost a jejich podpoře nás a koruny našeho království dovo-
lující přispění svobodně užívat a používat, proto svolujeme, uznáváme, 
obnovujeme a potvrzujeme nepochybně po rozvážení, zvláště zacho-
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vat, s rozumnou radou naší urozenosti a věrnosti, s naším opravdovým 
vědomím síly královské moci, jež již jmenované město Aussig, tak jako 
nynější radu a obec užívání oznámit, zde popsaný erb a znak. A my jim 
nejmilostivěji znovu dáváme, udělujeme a povolujeme tento erb a usta-
novujeme zároveň silou královské moci, že rada a obec tohoto města 
může zmíněný erb svobodně užívat, používat a k jejich radosti jej mo-
hou, jak chtějí v sídle města, na praporech, korouhvích, štítech, při slav-
nostech a průvodech a vůbec při jednáních, na úřadech a zrovna tak při 
jakýchkoliv všech ostatních příležitostech, mohou být zábavného nebo 
vážného druhu, a sice bez nějakých omezení na stálé časy do budouc-
na. Žádný člověk si vůbec nemůže dovolit, tuto naší pověřovací listinu 
opětovného udělení erbu uvedenému městu Aussig a jeho obci z ja-
kéhokoli důvodu nikdy porušit. Kdo tak bude jednat, jeho úmysl bude, 
jako naprosto nutně pokleslý, trestán královskou nemilostí naší i našich 
nástupců. 

Na potvrzení této listiny náš vlastnoruční královský podpis. 
Vydáno v Praze, dne 12. února L. P. 1476, pátého roku našeho 

království. 
Podle podání zprávy pana Samuela z Hrádku a Malečova, 

podkomořího království Bohemie (Königreiches Böhmen). 
 

 
Labské údolí z Krásného Března. 
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Nádhera krajiny ústeckého okolí. 
Podle statě ředitele Eduarda  W a g n e r a . 

 

Jestliže má Ústí (Aussig) v první řadě význam jako průmyslové a 
obchodní město, tak má také ještě jiný význam. Zvláštní pozornost zí-
skalo jako středisko dálkové dopravy. Důvodem toho je náramně přízni-
vá poloha města uprostřed nádherné krajiny, dané protékáním Labe 
Středohořím (Mittelgebirge). Ústecké okolí nabízí vše, co může srdce 
milovníka přírody nadchnout a povznést. Sice zde chybí velkolepost vy-
sokých pohoří, zato okolní širý svět vrchů a údolí mu dodává líbezné 
kouzlo a půvab, které díky své rozmanitosti tajemné krajiny patří k oblí-
beným a častým cílům návštěvníků a je věhlasnou částí střední Evropy. 
V každém ročním období je to oblast pro procestování rozkošná a pů-
vabná. Nejen když horské svahy září bílozeleným jarním zdobením, ale i 
když na požehnaných nivách v lesku letního slunce dozrává úroda, když 
podzim kouzlí svou plodností do obrazu domova nové barvy, když se 
z hor leskne zimní sníh a Labe leží uvězněné pod křišťálovou ledovou 
pokrývkou.  

 

 
Ferdinandova výšina (Ferdinandshöhe). 

 
Výborné spojení vlakem, parníkem, tramvají a automobilem, 

příhodně vedené a dobře značené cesty nabízejí příležitost poznat nád-
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hernou krajinu ústeckého Středohoří, blízkých Krušných hor a Labských 
pískovců. 

V několika minutách se vystoupá vzhůru na Ferdinandovu výši-
nu (Ferdinandshöhe). Na předsunuté terase Labských vrchů nechal Hor-
ský spolek (Gebirgsverein) vybudovat stavbu, která svým zevnějškem 
zachycuje domácí stavební sloh a ve svých sálech a místnostech, ha-
lách, verandách a terasách nabízí příjemnou restauraci. Z věže se oteví-
rá nádherný pohled na přičinlivé město, na řeku a její překladiště, na 
horská pásma i jednotlivé kužele hor, na strmé skály a širé pláně, na 
vodní hladinu i na úrodný kraj, na hrad a lesy. Zcela svérázně půvabné 
na této výšině jsou letní večery, když dolu z nebe svítí hvězdy, z údolí 
vzhůru se lesknou třpytivá světla a z tmavé hladiny Labe se odrážejí 
světla ze země i z nebe. 

Z Ferdinandovy výšiny vede horská cesta k hojným výhledům 
na Humboldtově vrchu (Humboldtshöhe) a odtud Juliánovou stezkou 
(Juliussteig) lesem a křovinami v polovině výšky Labských hor k vodo-
pádu. Mnohá místa této silně vyšlapané procházkové cesty umožňují 
výjimečně krásné pohledy na Labské údolí a na Střekov (Schrecken-
stein). Od vodopádu, který s šuměním padá z vysoké skalní stěny do 
uzavřeného údolí, se může vystoupat na Vrkoč (Wokotsch) nebo na Ko-
zí hřbety (Ziegenrücken) s nádhernými výhledy a potom uměle založe-
nou cestou sestoupit k východní strži skalního hřebenu, jenž je daleko 
široko proslulý jako geologická rarita. Z vrcholu srázu splývají dole roz-
štěpené linie a od nich se na obou stranách rozkládá paprskovité uspo-
řádání tisíců pěti a šestibokých čedičových sloupců, které dole končí ve 
vějířovitě vybíhajícím svazku. Nádherný, vzácný obraz tvůrčí činnosti a 
působení přírody. 

Malý kousek na jih nás svými domy a vilami v ovocných zahra-
dách zdraví obec Vaňov (Wannow), potom začíná druhá, Juliánově stez-
ce podobná cesta, Niederndorferweg. Zde je možno se úplně a cele ob-
divovat nádheře Labského údolí, sem vedou jarní a podzimní poutní vý-
stupy cestovatelů, kteří přes Zálezly (Salesel) spějí k jedinečně krásné-
mu cíli, k Dubickému kostelíku sv. Barbory (Dubitzer Kirchlein zu St. Bar-
bara), který ze zeleného horského vrchu shlíží na velkolepost krajiny. 

Přes labský most v krátkém čase dosáhneme strmě z řeky Labe 
vystupující znělcové skály, která na svém vrcholu nese kdysi hrdý hrad 
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Střekov (Schreckenstein), po staletí ležící v troskách. Dnes je Střekov, dí-
ky znamenité, nesrovnatelné poloze, mohutnosti hradních trosek a zají-
mavému útvaru skály, největší a nejkrásnější ruinou Labského údolí. 
Básníci vzdávali tomu starému hradu svůj hold. Malíř Doerell, ve světě 
známý mnoha svými působivými malbami, byl pojmenován „Maler des 
Schreckensteins“ – „Malíř hradu Střekova“. 

Procházkou ruinami poznáme, že Střekov byl jistě kdysi nádher-
ným rytířským sídlem. Stavitel s prozíravým přehledem využil každou 
formaci skály, vše použil k významu a ke všelijaké pestrosti, takže vznik-
lo spojení do jednoho malebného celku. Na nejvyšším bodě hlavního 
hradu ještě pevně a statně stojí kruhová strážní věž a z plošiny vedle 
bývalé kaple je nádherný výhled. 

 

 
Pohled ze Střekova. 

 
I když věnec vysokých hor, jež nás dokola obklopují, překáží po-

hledu do širých dálek, tak blízké okolí je utvářené opravdu půvabně. Na 
jihu se před očima rozvíjí úchvatný krajinný obraz. Široké údolí, které 
vystupuje z Labe a táhne se jako překypující ovocný sad, je uzavřeno ze-
lenými horami, jejichž střed je tvořen krásně zformovaným vrcholem 
Varhoště (Warhorst). Vlevo se řadí Skřivánčí vrch (Lerchenberg) a Ostrý 
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(Wostrey), vpravo vrchol Keřové hory (Staudenspitze) a Matzesová ská-
la (Matzenstein). Ze zeleně niv se ukazují obce Vaňov (Wannow), Stře-
kov (Schreckenstein), Brná (Birnai) a mnohé hezké venkovské domy. 

Na sever, naproti tomuto obrazu klidu, poznáváme druhý opač-
ný, všude je čilý život. V popředí je velké střekovské nádraží s nikdy ne-
utichajícím provozem, vedle a za ním vidíme Schichtovu (Schichtwerke) 
a další továrny. Mezi Ferdinandovým a Mariánským vrchem zahlédne-
me část Ústí, přečnívající bohatě osídlené vrchy Středohoří a tmavou 
hradbu Krušných hor. Labe je pokryto dopravními prostředky všeho 
druhu, na břehu uhánějí sem a tam vlaky, pod naším stanovištěm pra-
cují pilné ruce na výstavbě velkého zdymadla, kterým bude končit 
Vltavsko-Labský plavební kanál.  

Obzvláště večer je mezi lípami hradního nádvoří příjemný od-
dech. Když potom umlkne denní hluk, měsíc zalévá krajinu měkkým 
světlem, lípy vydávají sladkou vůni, ve sklenicích se perlí víno a před du-
ševním zrakem vyvstávají pověsti minulosti, potom můžeme prožívat to 
pravé kouzlo, které vydává tato Perla labského údolí (Perle des Elbe-
tales).  

 

 
Labské údolí. 



27 
 

Železniční trať Ústí – Teplice (A.-T. E.) spojuje město s Krušnými 
horami a umožňuje výlety do této krásné oblasti. Půlhodinová jízda 
osídlenou krajinou nás přiváží do historicky památného území Chlumec-
ké pláně (Kulmer Ebene). Zde opakovaně probíhaly důležité bitvy, ta 
poslední v roce 1813, kdy spojení Rakušané, Rusové a Prusové porazili 
Vandammovo francouzské vojsko. Tyto dny připomínají různé pomníky. 

Hned u zastávky Monumenty se zdvíhá rakouský pomník, vyso-
ká, kovová pyramida, věnovaná vzpomínce na zbrojmistra Coloredo-
Mannsfelda. Několik minut vzdálený, směrem na Chlumec (Kulm), stojí 
v lese pruský monument s věnováním: „Čestně padlým hrdinům,  vděč-
ný král a vlast“. Při vstupu do obce Chlumec je třetí pomník, připomína-
jící rakouské vojáky, věžovitá stavba nese na svém vrcholu kovového 
lva. Místo u obce Přestanov (Priesten), kde boje zuřily, je vyznačeno ka-
menným obeliskem. Dále po Říšské silnici (Reichsstrasse) přicházíme 
k ruskému pomníku, kde je bohyni vítězství vyryt do desky den bitvy. 
Díky tomu a některým dalším vzpomínkovým připomenutím byla ta 
slavná minulost udržena živoucí. 

Z obce Telnice (Tellnitz), konečné stanice pouliční dráhy, vedou 
strmé cesty i pohodlné silnice na hřebenové vrchy Krušných hor. Po 
jedné hodině směrem na Nakléřov (Nollendorf) dojdeme ke Strážní věži 
Karla Weise (Carl-Weis-Warte), kterou zřídil Horský spolek (Gebirgs-
verein) na vrcholu Nakléřovského vrchu (Nollenberg). Z plošiny osaměle 
stojící věže je nádherný pohled na Středohoří (Mittelgebirge), od Sedla 
u Úštěku (Geltsch bei Auscha) až směrem k Mostu (Brüx) a na spoustu 
rozložitých kuželů, hřebenů, vrcholů a pásem, mezi nimiž jako král po-
hoří trůní Hromová hora (Donnersberg) – Milešovka. Východně lze 
dobře přehlédnou Labské pískovce, lužický horský svět až k Ještědu 
(Jeschken), západně potom Krušné hory (Erzgebirge). Půvabným údolím 
řeky Bíliny (Bielatal) nás dráha přiveze do Rtyně nad Bílinou (Hertine), 
odkud se nejlépe vystupuje na Milešovku, nebo do Bíliny (Bilin), kde je 
výchozí místo k výletu na nejmocnější znělcovou skálu Středohoří Bořeň 
(Borschen). 

Malebné údolí Labe, jež je považováno za středisko krajinné 
krásy, se rozprostírá mezi Litoměřicemi (Leitmeritz) a zemskou hranicí a 
obvykle se označuje jako „Ráj Bohemie“ („Paradies von Böhmen“). Ná-
zev mu patří právem, neboť je tak nazýván nejen kvůli nevšední úrod-
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nosti, ale také proto, že na malém území nabízí tak půvabný obraz kra-
jiny. Plavba nádherným labským údolím je obdiv budícím závěrem pu-
tování Středohořím. Návštěva Ústí bez plavby po Labi je nemyslitelná. 
Kouzlu přitažlivosti zdobného parníku nemůže odolat žádný milovník 
přírody. Prostor na horní palubě osobního parníku Sasko-české paro-
plavební společnosti (Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrt) je ideál-
ním místem, z něhož je možno si nerušeně užívat nádheru břehů. 

 

 
Labe pod vrchem Vrkoč (Workotsch). 

 
Plavba proti labskému proudu nás nejdříve vede středem sho-

nu horního překladiště, nad kterým trůní jako pohádkový zámek 
„Větruše“ (Ferdinandshöhe). Loď se tam pomalu protahuje mezi čluny a 
blíží se k hradu Střekovu (Schreckenstein), který s věží a hradbami ze 
své hrdé výšky vzdorovitě a směle shlíží do údolí. Kolem parníku, bojují-
cího s ještě stávajícím rychlým proudem, máme příležitost obdivovat, 
jak zde z vln vyrůstá mocná stavba posledního a největšího zdymadla 
na Labi. Oči ještě spočinou na zdejším neobyčejném shonu a činnosti a 
již přichází nová pozoruhodnost. Na pravém břehu se jako geologická 
podivuhodnost se svými čedičovými sloupy ukazuje strž Kozích hřbetů 
(Ziegenrücken), Vrkoč (Workotsch). Od zastávky Vaňov (Wannow) je 
krásný pohled na Střekov, který se objevuje oddělen od sousedních hor 
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a upoutává svou plnou mohutností. Nad přívětivou obcí Vaňov, která 
pěknými venkovskými domy stoupá do stráně a pomalu dorůstá do 
ústeckého předměstí, získává Labe zdání horami uzavřeného lesního 
jezera, v němž se v tmavém proudu z jedné strany zrcadlí jedle a buky a 
z druhé strany ovocné stromy. Nad tím plný síly stojí kužel hory Vysoký 
Ostrý (Wostrey).   

 

 
Krásné Březno (Schönpriesen). 

 
Na konci divokého, řídce porostlého obrovského Průčelského 

údolí (Prutscheltales) leží přímo idyla, letovisko Brná (Birnai). Naproti 
z tiché vody stoupá pověstmi opředená Pannenská skála (Jungfern-
stein). Poté se již také zjevuje Sebuzín (Sebusein), přívětivá obec na 
úpatí mohutné Krkavčí skály (Deblikkegels). Ze Sebuzínu se podnikají 
výlety Tlučeňským údolím (Tlutzner Tal) na Rabštejn (Rabenstein), na 
Varhošť (Warhost), na Deblík (Deblik), na Plešivec (Eisberg) a do Lito-
měřic (Leitmeritz), Ritinou roklí (Ritinaschlucht) na Čeřeniště (Tscher-
sing) a cestou Ludwiga Richtera ke zřícenině  Kamýk (Kamaik). Zde je 
připomínáno jméno věhlasného malíře Doerella, který zde často a rád 
prodléval. Bylo to u přívozu ze Sebuzínu, kde začínaly vinice, rozprostí-
rající se od Zálezel (Salesel) až vzhůru k Dubickému kostelíku a tam se 
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zcela vžíval do rajských „italských“ niv. Dnes v této slunečné oblasti zra-
jí meruňky, broskve a jahody. Žádné jiné místo v údolí Labe nemá tak 
krásnou a chráněnou polohu jako terasy stoupající po úbočích a na věn-
ci vysokých vrchů rámujících Zálezly, „Böhmische Meran“ – České Me-
rano. V krátkém čase se z jednoduché vesničky stalo velmi navštěvova-
né letovisko. Vrcholem krajiny je Dubický kostelík (Dubitzer Kirchlein), 
poklidně a působivě shlížející z výše. S Ferdinandovou výšinou v Ústí a 
Pastýřskou stěnou v Děčíně tvoří třetí průčelí proslulých labských vyhlí-
dek. Na jaře je navštěvován tisíci turistů, kteří v jarní nádheře labského 
údolí shlížejí na neobyčejně krásný jev.  

Poklidně klouzající parník, obeplouvá Deblík, projíždí ovocem 
bohatými Církvicemi (Zirkowitz) a potom dosahuje široké kotliny u Libo-
chovan (Libochowan), jedné z nejúrodnějších částí země. Také zde se 
v době květů, zalesněnými horami obepínaný povlovně stoupající kraj, 
podobá skutečnému ráji. Nádherné pozadí půvabnému obrazu tvoří 
dvouvrcholová hora Lovoš (Lobosch), která se hrdě vypíná přes náhorní 
planinu Velká Dobrá (Dobrai). Dále mnohem rychleji plující parník, me-
zitím co zraky ještě těkají od hory k hoře, od vesnice k vesnici, již dojíždí 
ke konci. Z obou stran se blíží červenavé porfyrové skály, po kterých 
vedou silnice a železnice a zužují prostor řečiště. Proplouváme Labskou 
bránu (Elbepforte). Chvíli je krajina trochu vážná a ponurá, ale již se 
prostor rozšiřuje, v dálce z vody vystupuje prosluněný obraz, na břehu 
se třpytí štíhlá věž, ze zeleně probleskávají červené střechy a za nimi 
mohutně ční kužel Radobýlu (Radenbeule). Vítají nás Žernoseky (Czer-
nosek) a s nimi požehnaná vinařská krajina labského údolí. Na svazích 
Hory tří křížů (Dreikreuzberg), na stráních Wendule, na Kostelním vrchu 
(Kirchberg) a dále až do Litoměřic se daří vínu. Je krásné putovat z Žer-
nosek do hor, ke starým keltským valům na Mostní hoře (Radek), k le-
dovým děrám Ledového vrchu (Eisberg), k troskám hradu Kamýku (Ka-
maik) a do idylického Opárenského údolí (Woparner Tal). Je ale také 
pěkné pobýt zde, když dozraje Žernosecké víno, jež rozehřeje lidské 
srdce a potěší mysl. Když projdeme mezi mocnými strážci labského 
údolí, Lovoší a Radobýlem, opustíme horský svět Středohoří a dojdeme 
na průmyslovou a rušnou planinu u Lovosic (Lobositz), na které osamo-
ceně stojí vrchy Hazmburk (Hasenburg) a Říp (Georgsberg). Loď se zve-
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dá v plavební komoře a potom spěchá po vyšší vodě přehrady do cíle 
cesty, do nádherně položeného města Litoměřice (Leitmeritz). 

 

 
Přístaviště parníků v Krásném Březně. 

 
Také labské údolí pod Ústím, mezi Bílinou a údolím Ploučnice 

(Polzental), přináší velkou krajinnou krásu, přestože tímto směrem již 
využívá příznivé dopravní poměry mnoho průmyslových podniků pro 
tovární zařízení. Ale jen na málo místech působí rušivě, neboť na bře-
zích po obou stranách provázejí řeku zelené zalesněné hory. Hned se 
přibližují, hned zase obloukovitě ustupují a uzavírají všechny krásné 
údolní průchody, v nichž nacházejí chráněná místa půvabné labské 
vesnice. 

Když na parníku opouštíme Ústí po proudu, proplouváme nej-
prve Ústeckou bránou, kterou tvoří mohutné příkré stěny Mariánského 
vrchu (Marienberg) a Kamenného vrchu (Steinberg), můžeme na pře-
kladištích a v obou přístavech můžeme pozorovat přičinlivý shon. 
Krátce před připlutím do Krásného Března (Schönpriesen) obrátíme zrak 
zpět k Ústí, kde se mezi skalní bránou objevuje terasovitě stoupající vý-
řez krajiny, vytvářející při ranním nebo večerním osvětlení svéráznou 
podívanou. Úrodná kotlina, v níž Krásné Březno leží, je v půlkruhu ob-
klopena zelenými horami. Na východním konci přistupuje do blízkosti 
Labe čedičová skála, na jejímž vrcholu ční vzhůru skupina sloupů, šálivě 
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se podobající kanónům. Podél překladišť se usadil průmysl se světově 
proslulými podniky. Od pravého břehu zní klepání a tepání z loděnice 
v obci Olšinky (Wolfschlinge). Pod touto malou obcí se krajina rozšiřuje 
do úrodou požehnané údolní nivy u Svádova (Schwaden). Kostel sv. Ja-
kuba v té prastaré vesnici je vysoce zajímavá stavba, zdobená umělec-
kými poklady různého druhu. V zářivých dnech ten nádherný dům na 
břehu vypadá jako bývalý zámek panského sídla. Z bohatých svádov-
ských polí a ovocných zahrad vede výstup do hor k velkolepému Rockel-
loch, skalní kotlině s vodopádem. 

 

 
Přístav v Krásném Březně z Mariánské skály. 

 
Na levém břehu následují Neštěmice (Nestomitz), jejichž země-

dělský charakter krok za krokem klesá s rozvojem velkoprůmyslu – 
cukr, soda. Jen v zadních horách jsou ještě tichá lesní údolí. V jednom 
takovém leží půvabná dělnická ozdravovna v Ryjicích (Reindlitz) a o ně-
co dále je z dávných časů plných válek na vysokém horském kuželu zří-
cenina Blansko (Blankenstein). Farní obec Mojžíř (Mosern) pod Neště-
micemi je ukryta v lese ovocných stromů. Zemědělská scenérie, jež se 
nabízí z pohledu od zastávky parníků Neštěmice-Svádov, je obzvláště 
krásná. Upoutají nás zde tři místa: Valtířov (Waltirsche), Veselí (Weseln) 
a Kozí vrch (Ziegenberg). Valtířov leží na hřebenu, který se od Hradiště 



33 
 

(Radischken) náhle zařezává do toku řeky, jakoby ho úplně přepažoval. 
Starý, jednoduchý kostelík uchovává mnoho náhrobních pomníků býva-
lých majitelů panství. Vedle kostelíku stojí gotická kryptová kaple rodi-
ny Chotků. Z obce Veselí na levém břehu se táhne dovnitř hory trhlina, 
jménem Bláznivý příkop (Tolle Graben), ve které jsou vzácné rostliny a 
minerálie, ovšem je těžko přístupná. Kozí vrch se postavil do cesty Labi 
jako monilitický obr a donutil ho jeho kamennou nohu široce obtékat. 
Je nazýván také Traunstein labského údolí a ze západu svým podivně 
rozvinutým tvarem, svými skalami, rozsedlinami a vrásami úplně připo-
míná jednu horu u Traunsee (jezero v Rakousku). Vrchol samostatně 
stojícího Kozího vrchu umožňuje skvostný pohled na rozvinutí údolí 
Labe a Středohoří. 

Napravo se nyní otevírá rozšíření od Velkého Března (Gross-
priesen). Obec se díky své od přírody výhodné poloze a dobrým doprav-
ním poměrům rozvinula na hojně navštěvované letovisko. Vzhůru údo-
lím Čmeláčího potoku (Hummelbach) vedoucí silnice umožňuje přístup 
do jednoho z bohatě venkovsky a zemědělsky se rozvíjejícího území, je-
hož střediska jsou známá pod jmény Levín (Lewin), Lázně Jeleč (Geltsch-
bad), Úštěk (Auscha).  

 

 
Labe pod Ústím. 
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Pod Kozím vrchem se v Neštědicích (Nestersitz) usadil průmysl 
celulózy a papíru. Mezi něj se vřadily i jiné podniky, které končí až 
v sousedních Povrlech (Pömmerle) velkou továrnou na válcování mědi. 
Z Povrlů vedou silnice a začátky mnohých výletních výstupů ze shonu 
v údolí do tiché, krásné horské oblasti Harraberge (hora u Českého Bu-
kova), Vysokého kamene (Hohen Stein), k Pradel a k Berglinkuppe.  

Od na pravém břehu Labe ležící obce Malé Březno (Kleinprie-
sen) vede pohodlná silnice Zubrnickým údolím (Saubernitzer Tal) k mo-
hutnému sloupu hory Sedlo (Geltschberg – Jelečský vrch) a příkrá cesta 
k vrcholu Skřivánčí hory u Lobendavy (Lerchenberg) a jejich skvostným 
výhledům.  

Pod Povrly, naproti Roztokům (Rongstock), vystupují levostran-
né hory strmě vzhůru skoro bezprostředně ze břehu. Jsou z dioritu, kte-
rý pronikl pravěkými geologickými žílami. Rostocké domy stojí na úz-
kém pobřežním lemu a osmihranný kostelík vlídně shlíží z pahorku 
v bočním údolí. Roztoky a naproti položený Přerov (Pschüra) čile obcho-
dují s ovocem, poslední obec je široce známá také svou loděnicí. 

Jakmile se parník obrátí k Těchlovicím (Tichlowitz), před našimi 
zraky se objeví vrcholný bod dolního labského údolí Vrabčí skála u Ba-
bětína (Sperlingstein – Vrabinec). Uchváceně spočine zrak na zvláštním 
obraze, na němž se zvedá, jako rozeklaná, zubatá dolomitová věž, hrdá 
a štíhlá skála, nad květinové a ovocné zahrady na pobřežní a nad vrcho-
ly zalesněných hor. Před staletími rytířský hrad na tomto vzdušném 
vrchu klesl do trosek, ale rok co rok vábí poutníky na strmou skálu k vý-
hledu na zářivý svět.  

Od Vrabčí skály se odděluje hřeben, který Labe ještě kousek do-
provází a potom se jako prudce spadající skála tvrdě přiblíží k řece, a 
jenž se nazývá Dívčí skála (Mädchenstein). Jedna středověká pověst vy-
práví o třech pannách, které se z jejího vrcholu vrhly do Labe, aby se za-
chránily před zdivočelým rytířem. Monolitická Dívčí skála – kterou je 
proražen tunel železniční tratě – vytváří spolu na levém břehu stojícím 
vrchem Lippen bránu, kterou Labe opouští Středohoří. Dříve než loď 
dosáhne tohoto východiska, přistane ve výstavné obci Dobkovice (Top-
kowitz), která se táhne těsně podél řeky v ohraničeném prostoru tová-
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ren a loděnic. Tady se stavějí čluny, na kterých putuje ovoce a kamení 
do ciziny. 

Na druhé straně dotváří obraz krajiny „Dolní brány“ Chmelová 
hora (Hopfenberg). Břeh je plochý, vesnice se řadí za vesnicí, továrna za 
továrnou a rozvíjí se život a shon nového střediska dopravy – Pod-
mokly-Děčín (Bodenbach-Tetschen). V dálce se objevuje nový horský 
svět, území labských pískovců, České Švýcarsko (Böhmische Schweiz). 

 

 
Říčka Bílina v Trmicích. 

 

Ústecké obyvatelstvo. 
Podle statě Dr. Waltera Simona. 

 
Rozvoj Ústí nad Labem je založen na jeho zvláštní geografické 

poloze, která zaručuje jeho další pokračování. Ústí totiž leží na východ-
ním okraji severočeské hnědouhelné pánve, která se táhne od Chomu-
tova (Komotau) ve směrech jihozápad – severovýchod a ponenáhlu se 
svažuje až k Ústí. Na severu je tato pánev ohraničena Krušnými horami, 
na jihu Středohořím s Milešovkou (Donnersberg - 835 m), takže Ústí je 
povolaným centrem obchodu s českým hnědým uhlím. Kromě toho Ústí 
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leží na Labi a vodní doprava přicházela v úvahu, převážně právě pro 
hnědé uhlí, nejméně až do války. Ústí je ideálním překladištěm hnědé-
ho uhlí ze severní Bohemie a za této situace je osud Ústí zřejmý.  

 

 
„Levné uhlí“ – Sbírání uhlí na překladišti. 

 
Po celý středověk bylo Ústí nevýznamným městečkem s 1000 

až 2000 obyvateli, položeným na křížení dvou celních cest, proto také 
samo obchodovalo, ale vedle asi 20 km vzdálených, na Labi ležících Li-
toměřic (Leitmeritz), biskupské rezidence, školského a obchodního 
města, v tom nijak nevynikalo. Ještě v roce 1830 mělo Ústí 1786 obyva-
tel a roku 1846 jen 2663. Tehdy byla podél levého břehu Labe vybudo-
vána železniční trať Praha – Drážďany. Tím byl rozetnut gordický uzel a 
Ústí nyní mohlo plnit své hospo-dářské poslání. Brzy byla kvůli uhelné 
pánvi položena nová kolejová linie, potom další na druhém břehu řeky. 
Ústecko-Teplická dráha (A.-T. E.) především dopravuje uhlí ze šachet. 
Ústecké nádraží této linie je nejrozlehlejší seřazovací nádraží ve střední 
Evropě. Brzy musela být zřízena vlastní vlečka k Labi, srovnatelná se 
vzrůstajícím provozem. Díky Ústecko-Teplické dráze byly uhelné doly 
ekonomicky posunuty blíže k Ústí a lépe se rozvinul průmysl. Uhlí je 
poruce a je levnější a Labe umožňuje také levnou dopravu objemného 
nákladu (cukr). Centrální poloha Ústí mezi Prahou a Drážďany, Liber-
cem (Reichenberg) a Chebem (Eger), jeho příznivé dopravní spojení a 



37 
 

odpovědná prozřetelná průmyslová politika městského zastupitelstva, 
činí z Ústí, vedle obchodního a dopravního, také průmyslové město 
mnoha komínů, místo tvůrčí práce. 
       Rychlý vývoj od roku 1850 zřetelně dokazují počty obyvatel: 

1857  .  .  .  .  .  .  6 958 
1860  .  .  .  .  .  .  7 951 
1869  .  .  .  .  .  .10 933  
 1880  .  .  .  .  .  .16 524 
 1890  .  .  .  .  .  .23 646  
 1900  .  .  .  .  .  .37 265 
 1910  .  .  .  .  .  .39 254  
 1921  .  .  .  .  .  .40 569 
 1928  .  .  .  cca. 48 000 

Ovšem v těchto počtech je obsaženo spojení se dvěma před-
městími (r. 1899 s 7873 obyvateli), takže přírůstek nemohl být pokryt 
přirozeným stoupáním počtu obyvatel (přebytek narozených nad zem-
řelými), nýbrž vyžadoval přistěhování z venku. Ústí bylo až do přelomu 
století vysloveně centrem přistěhovalectví. V letech 1858 až 1869 činil 
přírůstek přistěhovaných obyvatel 3136 osob, tj. 45% počtu obyvatel 
z roku 1857, od r. 1870 do r. 1880 opět 4338 osob, tj. 39,7%, od 1881 
do 1890 zase 4883, tj. 29,6%, od 1891 do 1900 ale jen 773, tj. 3,3%. 
Tento obrat v růstu počtu přistěhovalých neznamenal váznutí hospo-
dářského rozvoje Ústí, nýbrž v Ústí ceny pozemků a s tím i nájmů bydle-
ní tak stouply, takže od roku 1896 začal útěk obyvatel z města, zatím co 
byly zastavěny a osídleny přilehlé obce. V letech 1901 až 1910 zazna-
menalo přistěhování dokonce minus 2563 osob, tj. 6,8%, zatím co v té-
to době se předměstí obzvláště na hranicích města rozrůstala a dnes 
tvoří s Ústím uzavřené hospodářské území. Během války přistěhova-
lectví do města opět začalo, kvůli lepší aprovizaci, takže počet obyvatel 
se snížil z 40 182 koncem roku 1914 jen na 39 021 koncem roku 1919. 
Při sčítání lidu dne 15. února 1921 činil počet obyvatel již 39 830 a od té 
doby rychle stoupal, i přes katastrofální pokles porodů (roku 1927 byl 
přebytek porodů jen více než 50 duší, tj. 1,1%0, nyní je živě narozených 
10,3%0!).  

Přihlašovací úřad skutečně zaznamenává opět stoupající pří-
růstek přistěhovaných:  
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     v roce 1924 .  .  .  . 394 osob,                    
           „    1925 .  .  .  .  424    „ 
           „   1926  .  .  .   1638    „ 
           „   1927  .  .  .   1029    „                       
           „   1928  .  .  .   2941    „ 
Nárys vývoje počtu ústeckých obyvatel nechává již možnost 

posouzení jejich struktury. Sčítání lidu ze dne 15. února 1921 poskytlo 
potom také počet zaměstnanců (Z1) a osob k zaměstnání vhodných (Z2):
                                Z1           Z2 
                           absolutně       %       absolutně         % 
Zemědělství  .  .  .  .  .  .  .  .  .       288            1,4            517            1,3  
Živnosti   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 295          57,5       20 866          52,4 
Obchod a doprava .  .  .  .  .      5 471          28,9       10 878          27,4 
Veřejná a svob. povolání  .      2 003          10,7          3 700            9,3 
Jiné    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        235            1,5         3 869            9,6 
                           Celkem  .  .  .  19 292        100          39 830        100 

Rozdělení zaměstnaných podle pozice v podniku (bez domácího 
služebnictva): 
Samostatní a nájemci   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2 679  =  13,9 % 
Úředníci a zřízenci     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    3 716  =  19,3 % 
Dělníci  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    11 487  =  59,5 % 
Učňové, nádeníci a pomáhající členové rodiny  .     1 410  =    7,3 % 
               Celkem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    19 292  =  100 % 
Z každých 1000 mužů (M) nebo žen (Ž) připadá do skupiny:   
                                                                                         M        Ž  
Zaměstnanci  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  730     231 
Pomáhající členové rodiny nebo hl. povolání   .  225    634 
Svobodné povolání  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      1      48 
Jiné (důchodce atp.)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    44      87 

Tato čísla umožňují dostatečně poznat, že Ústí je městem prá-
ce. Udávají, že dělníci včetně učňů a nádeníků tvoří dvě třetiny všech 
práceschopných obyvatel. Z údajů se ale také nechá poznat význam 
ústecké dopravy, která spolu s obchodem zahrnuje skoro 30 % všech 
zaměstnanců. Z 5471 zaměstnaných v obchodě a dopravě jich jen na 
železnici připadá 1784, přičemž mnoho železničářů bydlí v okolí Ústí. 
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Česká škola v Předlicích. 

 
Ze sčítání lidu ze dne 15. února 1921 je také zřejmé silné přistě-

hování. Ze všech 39 830 obyvatel se totiž narodilo 
v Ústí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15 769  = 39,6 % 
v ostatním ústeckém obvodu   .  .  .  .  .     4 083  = 10,3 % 
v ostatní Bohemii (Böhmen - Čechy) .  .  16 858  = 42,3 % 
ve zbytku republiky  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     559  =   1,4 % 
v cizině  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 550  =   6,4 % 
neznámo kde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    11  =   0   % 
Tedy jen 40 % ústečanů se narodilo v Ústí, 60 % se jich 

přistěhovalo. 
Nyní chceme ukázat, jak byli zaměstnanci rozděleni do jednot-

livých skupin průmyslu. Ovšem celkový součet pracovníků nebude úpl-
ně souhlasit, neboť počet obyvatel v dnešním Ústí s přilehlými obcemi 
do uzavřené hospodářské oblasti vzrostl přibližně na 75 000. Ústecký 
průmysl zaměstnává mnoho dělníků z okolí a naopak jsou někteří úste-
čané zaměstnaní v podnicích, jež mají své sídlo v sousedních obcích. 
Přesto jsou také tato čísla opravdu velmi poučná. 
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Ze všech pracovníků jsou zaměstnáni:   
v dopravních podnicích    .  .  .  .  .  .  .  .  .    2433  =  11,3 % 
 (z toho jen na železnici   .  .  .  .  .    1784  =    8,3 %) 
v chemickém průmyslu    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2277  =  10,5 % 
v potravinářském průmyslu  .  .  .  .  .  .  .  .  2175  =  10,1 % 
v prodeji zboží   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1758  =    8,1 % 
v oděvním průmyslu a v čistírnách  .  .  .  .  1471   =   6,8 % 
v kovoprůmyslu    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1291  =   6,0 % 
ve stavebnictví   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    937  =   4,3 % 
ve strojírenství   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    825  =   3,8 % 
v průmyslu kamene, hrnčířství a skla  .  .  .   774   =   3,6 % 
v textilním průmyslu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    399  =   1,8 % 
v dřevařském průmyslu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     398  =   1,8 % 
v pohostinství a výčepní živnosti   .  .  .  .  .    385  =   1.8 % 
v polygrafii a umění    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    190  =   0,8 % 
v centr. zaříz. pro el., osvětlení a vodu   .  .   136  =   0,6 % 
v kožedělném a papírenském průmyslu  .    134  =   0,6 % 
Ještě srovnáme, kolik je v každé průmyslové skupině samostat-

ně činných a kolik dělníků. Tak se dá určit, kolik samostatně činných (S) 
a kolik dělníků (D) připadá na 100 pracovníků v té které skupině. 

Potom dostaneme:                                                   S         D 
chemický průmysl    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1,4      72 
centr. zař. pro elektřinu, osvětlení a vodu  .  .   1,5       57 
dopravní podniky    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    1,8      75 
průmysl kamene, hrnčířství a skla    .  .  .  .  .  .    3,9      86 
kovoprůmysl .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    4,5      78 
strojírenství   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    7,0      66 
potravinářský průmysl   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    7,3      83 
textilní průmysl   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    9.3      70 
polygrafie a umění    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    9,5      75 
kožedělný a papírenský průmysl  .  .  .  .  .  .  .  .    9,7      72 
stavebnictví    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   14,0     64 
dřevařský průmysl  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15,0     68 
oděvní průmysl a čistírny   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   33,0     40 
pohostinství a výčepní živnost    .  .  .  .  .  .  .  .  .   38,0     57 
obchod se zbožím   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   40,0     27 
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Je jen přirozené, že Ústí se svými 20 000 zaměstnanými před-
stavuje také významný pracovní trh. Ústecká okresní centrála pro ob-
starávání práce v jednotlivých letech zaznamenala (dohromady, muži a 
ženy, event. učni a učnice): 

     rok         volná místa   uchazeči     zprostředk.           
                1919   8 602      10 470      5 373 

  1920                6 041        8 272    5 313 
  1921   8 118      15 644    8 273 
  1922   8 963      19 758    9 252 
  1923              12 842      38 200            13 444 
  1924              13 168      17 783            13 924 
  1925   7 999      11 173    8 837 
  1926   4 612        6 677    5 201 
  1927   5 094        7 095    5 566 
  1928   4 150        5 835    4 172 
Mezi zprostředkovanými jsou započítáni i ti do cizích okresů 

(česáči chmele), proto jsou tato čísla častokrát vyšší než počty nahláše-
ných uprázdněných míst. Je zřejmé, že ústecký pracovní trh je neoby-
čejně živý a že odráží příznivý vývoj hospodářství. 

 
Město Ústí leží v německy hovořící oblasti Československa a je 

převážně německé. Na tom nic moc nezměnilo ani včlenění německých 
částí Bohemie (Böhmens), Moravy (Mährens) a Slezka (Schlesien) do 
vzniklé Československé republiky. Ovšem není možné přesné srovnání 
sčítání lidu v Rakousku-Uhersku (Österreich-Ungarn) podle obcovací ře-
či (Umgangsprache), se sčítáním lidu ze dne 15. února 1921, které za-
vedlo „národnost“ („Nationalität“). Z 39 254 zdejších obyvatel dne 31. 
prosince 1910 jich 945 z tisíce mluvilo německy, 54 česky. V roce 1921, 
z 39 830 obyvatel, bylo 767 z tisíce německé národnosti, 173 česko-
slovenské, 4 židovské. 55 z tisíce bylo cizinců, z nich více než 90 % byli 
Němci (Deutsche), takže roku 1921 zde bylo přibližně 82 % Němců.  
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Poznámka! Pro zajímavost uvádím části tabulek o sčítání lidu z roku 
1921 a 1930, v nichž není vůbec uváděna národnost česká: 

 
Tab. 3  Národnost československých státních příslušníků  podle žup a zemí k 15. 2. 1921

Národnost československých státních příslušníků
ruská

Župa, země (velkoruská,

česko- ukrajinská, německá maďarská židovská polská jiná úhrnem

slovenská karpatoruská)

a) Župy

Hlavní město Praha 624744 580 30429 953 5959 228 402 663295

Župa      I. Praha 1045772 254 11128 537 496 97 120 1058404

Župa     II. Pardubice 415645 163 58393 602 189 71 56 475119

Župa    III. Hradec Králové 360024 131 141805 446 294 82 41 502823

Župa   IV. Mladá Boleslav 500746 226 224715 538 386 93 80 726784

Župa    V. Česká Lípa 59524 110 489129 567 606 185 96 550217

Župa   VI. Louny 463152 215 308401 389 1208 89 110 773564

Župa  VII. Karlovy Vary 15500 58 505701 195 472 34 32 521992

Župa VIII. Plzeň 499088 145 249365 716 1160 62 95 750631

Župa   IX. České Budějovice 398593 125 154173 533 481 32 59 553996

Župa    X. Jihlava 294459 115 126792 39 1986 52 1083 424526

Župa   XI. Brno 604574 272 135900 305 4329 146 161 745687

Župa  XII. Olomouc 495471 312 295403 95 2465 226 129 794101

Župa  XIII. Uherské Hradiště 367343 105 4608 41 3313 74 50 375534

Župa  XIV. Moravská Ostrava 405147 319 214261 113 4208 2189 117 626354

Župa  XXI. Těšín 177626 191 23005 35 2715 69360 40 272972

b) Země

Čechy 4382788 2007 2173239 5476 11251 973 1091 6576825

Morava 2048426 976 547604 534 15335 2080 1481 2616436

Slezsko 296194 338 252365 94 3681 69967 99 622738

Úhrnem 6727408 3 321 2 973 208 6 104 30 267 73 020 2 671 9815999

Město Ústí nad Labem spadalo do župy č. VI. – Louny. 
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Tab. 3  Přítomné obyvatelstvo podle národnosti a věkových skupin k 1.12.1930 
Počet přítomných obyvatel Z 1000 obyvatel uvedné národnosti bylo

Národnost ve věku dokončených let ve věku dokončených let

0-14 15-49 50+ a nezj. 0-14 15-49 50+ a nezj.

Čechy

československá 1 084 956 2 670 097 977 017 229,3 564,3 206,5

německá 519 727 1 292 450 513 913 223,4 555,6 220,9

židovská 2 083 10 100 3 514 132,7 643,4 223,9

jiná a neznámá 2 160 30 659 2 700 60,8 863,2 76,0

Celkem 1 608 926 4 003 306 1 497 144 226,3 563,1 210,6

Morava a Slezsko

československá 708 753 1 421 373 486 843 270,8 543,2 186,0

německá 193 355 440 716 189 659 234,7 535,0 230,3

židovská 3 169 12 320 5 907 148,1 575,8 276,1

polská 25 114 47 799 16 213 281,8 536,3 181,9

jiná a neznámá 1 228 11 388 1 173 89,0 825,9 85,1

Celkem 931 619 1 933 596 699 795 261,3 542,4 196,3

Celkem

československá 1 793 709 4 091 470 1 463 860 244,1 556,7 199,2

německá 713 082 1 733 166 703 572 226,4 550,2 223,4

židovská 5 252 22 420 9 421 141,6 604,4 254,0

polská 25 114 47 799 16 213 281,8 536,3 181,9

jiná a neznámá 3 388 42 047 3 873 68,7 852,7 78,5

Celkem 2 540 545 5 936 902 2 196 939 238,0 556,2 205,8

 
Ústí je především městem průmyslu a práce, takže je zde přiro-

zeně také velká bytová nouze. Nedostatek bytů se začal zostřovat kvůli 
chybějící stavební činnosti za války. Ale díky několika poválečným novo-
stavbám, částečně se státní podporou nebo alespoň se státní zárukou 
nákladů zápisů do pozemkové knihy, se přece jen něco zlepšuje. Vedle 
mnohých obecně prospěšných osidlovacích a stavebních družstev je to 
především sama městská obec, která právě o výstavbu moderního, 
účelného bydlení pro méně zámožné vrstvy obyvatel pečuje a podporu-
je jí. Z 1520 ha městské plochy vlastní město asi 280 ha a mimoto 147 
ha v sousedních Předlicích (Prödlitz), takže může mít vliv na regulování 
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cen pozemků v Ústí a také tak činí k velkému prospěchu stavebníků, 
kteří jsou tím chráněni před nadměrnými cenami pozemků. 

Pomalu se zlepšující bytové poměry, spolu se znakem všech při-
stěhovaleckých center, vysoká rozvodovost a malá porodnost, pone-
chává ústecké obyvatele v očekávání pomalého růstu životní úrovně, 
přičemž znárodňování v průmyslu a jeho intenzifikace a technizace rov-
něž vytvářejí rozvoji příznivou základnu. 

 

 
 

Finanční základna města Ústí. 
Podle statě starosty Dr. Karla Schöppe. 

 

Adolf Damaschke napsal v úvodu své knihy „Úkoly obecní poli-
tiky“, že správná daňová politika je předpokladem každé kulturní čin-
nosti obce. Všelijaké požadavky pro školy, vzdělání lidu, veřejnou hygie-
nu, umění atd., zůstávají tak dlouho nedozrálým povídáním, dokud je-
jich hlasatel také neukáže cestu, na které mohou být nalezeny pro-
středky ke splnění těchto požadavků, bez zatížení životní úrovně lidu a 
bez znesnadnění počestné práce. Damaschke touto poučkou, jako 
s mnohým jiným, trefil hřebíček na hlavičku. Ovšem zákonodárství po-
válečné doby všeobecně a v Československé republice obzvlášť, jde 
právě opačnou cestou. Omezuje finanční samostatnost obcí bez pře-
mýšlení o tom, že proto musí ustrnout život obcí a tím i lidí. V Česko-
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slovenské republice jsou dnes možnosti příjmů obcí velice svázány. Vý-
še výnosů jednotlivých zdrojů příjmů sice postupem roku ve velkém ko-
lísají a celkově je to ale tak, že obec má k volnému použití jako maxi-
mum, skoro se dá číselně vyjádřit přesně určenou částku Kč 10 000.-, 
které ve všeobecnosti sotva postačí pokrýt běžný provoz. Chybí tedy 
tak důležitá elasticita obecního rozpočtu. 
    Základními zdroji příjmů obcí v Československé republice jsou: 

1. Výnosy obecního majetku, obecních zařízení a základního 
jmění a čisté výnosy živnostenského podnikání v obci. 

2. Výnosy obecních poplatků a dávek a 
3. Státní příděly. 
Nyní je nutno uvést, že vlastní zdroje příjmů města Ústí, – mi-

mochodem poznamenáno – mají nejvyšší daňový výkon mezi německý-
mi městy v Československé republice.  

1. Čisté výnosy živnostenského podnikání jsou poměrně nevý-
znamné. Po srážce správních a udržovacích vydání v účetních letech 
1925, 1926, 1927, činily v tisících korunách 476, 566, 460, tedy v prů-
měru kolem půl miliónu českých korun. 

Samotný obecní majetek, který je každoročně při účetní uzávěr-
ce inventarizován, je poměrně rozsáhlý. V letech 1925 - 1927 a srovna-
telně za poslední mírový rok 1913 do bilance vracel v tisících čs. korun: 
 Rok                    Aktiva:                 Pasiva:                           Čisté jmění 1913                   
19 740    14 264   5 478 
1925                 110 638    68 992              41 645 
1926                 124 036    86 987              37 049 
1927                 142 125               101 443             40 682 

Čisté jmění tedy v letech 1925 - 27 činilo přibližně sedminásob-
né čisté jmění v roce 1913 a to odpovídá republikovému znehodnoco-
vání peněz. Ne nepatrné je v posledních letech stoupání aktivního ma-
jetku, a naproti tomu je srovnatelné stoupání zadlužení vztahující se 
k investicím. 

Z aktivního majetku obce jsou obzvláště zdůrazněny pozemky, 
soukromé vlastnictví domů a obecní podniky. Městské pozemky zahr-
nují hlavně šafářské dvory na Klíši (Kleische) (64 ha) a v Předlicích (90 
ha) a naposledy připojených asi 15 ha polních pozemků z Hrbovického 
(Herbitz) statku, který byl v průběhu československé pozemkové refor-
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my získán jen s velkou námahou. Vlastnictví těchto pozemků tvoří fi-
nanční páteř městské obce. Pozemky jsou hodnoceny jako agrární zá-
klad a jsou obhospodařovány. Ve skutečnosti však v průběhu vývoje 
stále více přicházejí v úvahu jako stavební pozemky pro bytovou a prů-
myslovou výstavbu. Městské obci Ústí vlastnictví pozemků a jejich roz-
dělování umožnilo podporu stavební činnosti a získávání podnikatelů. 
Tak byla postavena celá nová sídlištní oblast a skoro celá tovární čtvrť 
na západě města na bývalém pozemku, patřícímu ke Klíšskému statku. 
To samé pozemkové jmění je zaknihováno jako zemědělský pozemek 
v současných cenách okolo 6 milionů korun, ale jako stavební pozemek 
má cenu mnohokrát větší. Administrativa městského pozemkového 
majetku, která byla zřízena kvůli městské správě statku, se účetně sa-
mozřejmě zdařila. Městská obec usiluje, aby z výtěžku za prodané po-
zemky získala pokud možno pozemky nové. 

 

 
Obec Bukov (Pokau). 

 
Městský bytový majetek v poválečné době silně vzrostl, zatím- 

co v předválečné době se omezoval. Příležitostně se nakoupily domy 
pro zvláštní účely (např. domy na horním Tržním náměstí /Marktplatz/ 
pro budoucí radnici) nebo pro uspořádání ulic, Poválečná bytová nouze 
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si v posledních letech vynutila výstavbu velkých bytových domů (včetně 
s elektrárnou souvisejících) 51. Všechny domy patřící městské obci (cel-
kem 136) byly v letech 1925 - 27 ohodnoceny na 35, 38 a 39,5 miliónů 
korun. 

 

 
Městská část Klíše (Kleische). 

 
Majetek Ústí ve velkých městských podnicích: 
                                           rok   1925    1926    1927 

Elektrárna s pouliční dráhou, cena v tis. Kč   7 293   7 293  29 287 
Plynárna    „      2 342  2 116     1 937 
Vodovod    „      5 350  6 080     7 552 
Dálkové vytápění   „      1 423  1 354     1 109 

Nápadně vyšší ocenění elektrárny v roce 1927 je odvozeno čás-
tečně z investic (obnova strojního zařízení), částečně z nového ohodno-
cení. Nižší ceny u plynárny a u dálkového vytápění vyplývají z odpisů, 
které byly zvláště u topení velmi vysoké.  U vodovodu byla průběžná 
doplňování prováděna kvůli zřízení nového pramene a výstavbě nového 
vedení. Trvalé čisté výnosy do renty umožnilo upuštění od poměrně 
malých správních poplatků, které by tato zařízení měla platit, dosud jich 
nebylo dosaženo. Mimoto obec vlastní ještě menší podniky, např. ka-
menolomy, cihelnu, pohřební ústav atd. 
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2. Obecní poplatky a dávky jsou vybírány jako přirážky ke stát-
ním daním, a sice především připojením k přímým daním nebo jako sa-
mostatné poplatky. Ty první – všeobecně nazývané obecní přirážky – 
tvořily až do hospodářského roku 1928 příjmové zdroje, jež umožňovaly 
pružné úhrady nepodléhající teoreticky žádným omezením, i když také 
byly kvůli ustanovení procentní přirážky závislé na souhlasu vyššího sa-
mosprávného orgánu. Procentní přirážky byly pevně stanoveny podle 
rozvrhu zaručeně pokrývajícího vyplývající potřeby, s přihlédnutím ke 
všem příjmovým zdrojům. Nyní není potřeba žádný rozbor, takže sys-
tém neomezených procentních daňových přirážek je nebezpečný tím 
víc, když jsou na ně také ještě odkázány vyšší samosprávné orgány – 
kraj a země. Když je daňový systém mnohonásobně chybný, a to bez vy-
táček je, tak dávky stoupají. Překročí-li dávky jistou výši, tak vyplyne 
možnost, že nakonec daně včetně poplatků překročí čisté výnosy zdani-
telného podnikání a k tomu je ale celý systém ad absurdum veden. 

 

 
Obec Stříbrníky (Ziebernik). 

 
Správná obecní daňová politika musí mít tuto skutečnost na 

zřeteli. V daném případě musí hledat možnosti stanovení procentních 
sazeb poplatků a jejich ohraničení. Pokud by rok co rok panovaly stejné 
poměry, jako v předválečné době, bylo by to lehce možné, obecní po-
platky by se držely zpravidla mezi 40 a 50 %. Jinak se ale tyto věci utvá-
řejí nyní, kdy se vyskytla poválečná inflace s jejími průvodními jevy, a 
když obzvláště státní berní správa z různých důvodů, na jejichž vysvět-
lování zde není místo, stále více a více zaostává s vyměřováním a pře-
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depisováním daní a z toho důvodu daňoví poplatníci plní platby pouze 
v rozsahu právní moci posledních daňových předpisů, které často po-
cházejí ještě z předválečných let. Tyto okolnosti všude způsobují silné 
zvyšování poplatkových sazeb. Město Ústí nastupující deflaci okamžitě 
podchytilo v účetnictví a nechalo snížit obecní poplatky. Absolutní vý-
sledek z titulu poplatků byl v letech 1925, 1926 a 1927 v tisících Kč 
8003.-, 10 629.- a 8510.-. 

 

 
Pohled na Ústí z Větruše. 

 
Od roku 1928 je nyní ústecká procentní dávka, včetně školní 

přirážky, poněvadž ta k ne obzvláště silně zadlužené ústecké obci patří, 
omezena na 200. To znamená, že při stejné daňové základně, při ome-
zeních, která byla v letech 1925-27, činí jen asi 63 %, tj. v tisících Kč  
5043, 6694 a 5361. Tedy přišlo méně o 2960, 3936 a 3149 a to je část-
ka, která se nedá bez dalšího oželet, tím spíše, že daňová reforma po-
dle zákona 76/27, který vešel v platnost dne 1. ledna 1927, znamená 
obzvláště pro v Ústí rozhodujících velkopodnicích tak zvaného veřejné-
ho vyúčtování (akciové společnosti, společnosti s r.o. atd.), což bude 
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mít pravděpodobně za následek snížení daňové sazby. Tyto předpisy 
nyní ještě nejsou zcela uzavřeny.  

 

 
Část městské části Krásné Březno (Schönpriesen). 

 
Přes uvedené nastalé potíže s omezováním poplatků je neklam-

nou skutečností, že město Ústí v roce 1928 obdrželo na poplatcích přes 
9 miliónů korun čs. K tak vysoké částce vedly spíše staré daňové nedo-
platky. Za rok 1929 bylo vykazováno bez ohledu na nedoplatky jen běž-
nými částkami kolem Kč 350 000,- měsíčně, tedy za celý rok 4,2 miliónů 
čs. korun. Městská obec tedy v tomto roce počítala kvůli omezení výše 
poplatků s příjmem jen 4 – 5 miliónů čs. korun.  

Jak bylo vyloženo, je princip pokrývání potřeb samosprávných 
celků přirážkami k direktivním daním mnohonásobně chybný a vadný 
daňový systém. Ten vedl k tomu, že obcím byly uzavřeny samostatné 
daňové zdroje, tak zvané samostatné dávky, které se před válkou v Ústí 
skládaly jen z nájemních poplatků a z poplatků z piva („pivní krejcar“). 
Tyto poplatky byly po převratu státem dalekosáhle přepracovány. Ná-
sledující samostatné dávky jsou finančně únosné, žádné další zvláštní 
vzájemné služby městské obce nepřicházejí v úvahu, přičemž výnosy 
v letech 1925 - 1927 jsou uváděny v tisících Kč: 

               rok 1925:  1926:   1927: 
Poplatky ze zábav                   783    902     923 
Poplatky z přírůstku cen        412     411     220 
Nájemní poplatky                   940     883     891 
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Poplatky z nápojů                   529     547     534 
Popl. z luxusního bydlení      170     104     134 
Popl. z hotelových pokojů      32        32       32 
Poplatky ze psů                       156     207     227 
Tyto výnosy jsou určeny do chudinského fondu. 

Z tohoto přehledu je zřejmé, že výnos těchto poplatků v pod-
statě zůstává stejný. Pokles cenového přírůstku dávek v roce 1927 odvi-
sel od změny poplatkového režimu, který přinesl rozpočet znehodnoce-
ných peněz. Zbývající městské dávky, obzvláště porážkový a ohledávací 
poplatek, vodné a stočné, znamenající náhrady za vzájemné služby 
v obci (jatka, vodovod a kanalizaci), přicházely tedy v úvahu pro vše-
obecnou finanční službu obce jen podružně. Celkový výtěžek z poplat-
ků, přicházející pro obecní význam vůbec v úvahu, činí průměrně kolem 
3 milióny čs. korun.     

3. Nyní dostává obec ze státního příspěvku na základě zákona 
77/27 s celou domovní daní kolem Kč 600 000,- ročně a po deset let     
o 10 % ročně klesající příspěvek od správy státní dráhy, za před rokem 
1907 zestátněné cesty, který byl v roce 1929 odhadnut na Kč 180 000. 
Finančně únosný převod státní daně z obratu, který v roce 1927 činil Kč 
1, 836 000,-, byl obci odejmut. Z výnosu této daně byl podle stejného 
zákona zřízen zemský výbor pro správu centrálního fondu, na který jsou 
obce při pokrývání svých ztrát odkázány. Příděly z tohoto fondu jsou 
však zcela nedostatečné. Pro rok 1928 město Ústí obdrželo místo Kč 
9 000 000,- jen Kč 625 000,- a dobrou radu, ve které zemský výbor při-
pouští provedení změn v rozpočtu podle své libosti. Tak jsou stávající 
obce, jež mají na tento fond nárok, pod skutečnou finanční kuratelou 
(opatrovnictvím), která plánovitě činnost těchto obcí znemožňuje, tím 
více, že právě ve větších městech proběhne správní rok dříve, než je 
přijat rozpočet. 

Je zřejmé, že tato situace je neudržitelná a musí mít za následek 
škody na rozvoji měst. Nutnost, takovéto zákonodárství změnit, je dnes 
již poměrně všeobecně známá a doufejme, že ke změně zákonů dojde 
dříve, než bude pozdě. Je naprosto nutné, znovu zavést pružnost do 
možnosti pokrývání potřeb, neboť nelze každé počínání v obci napláno-
vat. Tato kniha ukazuje, co všechno město Ústí od začátku svobodného 
obecního hospodaření v Rakousku v roce 1864 dokázalo. Potrvá-li při-
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škrcování obecních financí, tak je další úspěšná práce v tomto smyslu 
znemožněna a je dokonce i otázkou, zda se bude moci udržovat to do-
sud vytvořené.  

Z dalšího lze poznat, v jakém smyslu obec Ústí dosud pracovala 
a jak se výdaje rozdělovaly do jednotlivých kapitol obecního rozpočtu. 
To objasňuje následující přehled účetní uzávěrky z roku 1927:                            

Výdaje po odečtení vlastních příjmů kapitol                   % 
ústřední správa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2436              15 
podnikání schopné výdělku (zejména z důvodů větších investic 
do pasivních provozů, vodárna a hřbitovy)  .  .    1172                 7,1 
pojištění  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2151              14,0 
zdravotnictví .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     1473                 9,6 
ulice a vodní toky  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     1607               10,6 
obecně prospěšná péče .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      803                  5,3 
školství a kultura  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3075               20,2 
dluhová služba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2786               10,2 
   celkem  .  .  .  .  .  .  .  .  15 506             100% 

Nový zákon o financování obcí silně posunul pořadí těchto po-
měrných čísel, takže větší část krácených výdajů byla přijata do poža-
davků ústřední správy, což je naprosto nežádoucí situace. 

 

 
Pohled na Ústí z Mariánské skály. 
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Organizace městských úřadů. 
Podle statě městského ředitele Otto Svobody. 

 
Výkon správy obce vyžaduje větší nebo menší správní sbor, což 

je přiměřeně, podle úkolů rozčleněná organizace úřadů. Bez zavedení 
takového členění menšího objemu se dnes nejednou nemohou obejít 
ani soukromá hospodářství. Pro korporace veřejně právního významu 
je základní podmínkou pro plnění jejich zákonem stanovených funkcí. 
Pro nutnost takového členění, stát, jakožto územně nejvíce oprávněná 
veřejná korporace, zorganizoval správu zřízením správních úřadů se 
všeobecnou oprávněností a odborných útvarů s ohraničenou kompe-
tencí v dané oblasti veřejné správy.  

Struktura obecně správních útvarů je vystavěna na zásadě 
zajištění správy záležitostí v oblastech spadajících do rozhodovacích 
pravomocí jednotlivých úřadů. Rozhodování navzájem nadřízených úřa-
dů je rozdělena tím způsobem, že úřady prvního (nejnižšího) stupně 
s nejmenší místní příslušností jsou vybaveny největší věcnou oprávně-
ností. Každé následující vyšší instanci se zvětšuje místní příslušnost a 
věcné kompetence se snižují, takže na nejvyšších centrálních místech 
(odborná ministerstva) je jasně zřetelný odborný charakter. 

Organizaci všeobecných státních úřadů stát ustanovil zákonem 
č. 44 z 19. května 1868. Další podrobnosti jsou blíže uvedeny v naříze-
ních ministerstev a v úředních zprávách. Pro zřizování místních samo-
správních celků taková zákonná nebo centrální úprava ještě nevyplynu-
la. Zákonodárství plně reguluje organizování státu blíže postavených 
oblastních sborů, zemí, okresů a obcí. Od organizování správních úřadů 
se ale upustilo a jejich uspořádání je ponecháno na samotných samo-
správních územích. Pro zemská a krajská zastupitelstva byl v poslední 
době orgány politického vedení vypracován zákon č. 125/27, až k jisté-
mu stupni, vztahujícímu se k dalšímu trvání stávajících poměrů, které 
jsou dány paragrafem 32 obecního řádu, podle něhož obecní zastupi-
telstva přiznávají obecnímu předsednictvu (městské radě) odpovídající 
místa zaměstnanců podle potřeb činnosti, spočívající v samostatné a 
přenesené působnosti. Toto ustanovení tedy tvoří zákonnou základnu a 
rámec pro zřízení a rozčlenění městské správy. 
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Při její výstavbě se přihlíží jak k souběhu s příslušným členěním 
a rozsahu, které je zavedeno ve státních úřadech, tak také k takovému 
rozdělení správních úkolů v obci, které umožní obci příslušnou širokou 
samosprávu ve vlastním okruhu působnosti a které na základě zákon-
ných ustanovení přimějí obec věnovat se součinnosti v přenesené pů-
sobnosti na úkolech státní správy. Paralely s rozčleněním státních úřa-
dů zůstávají nepovšimnuty, když ze strany široké samosprávy, obzvláště 
ze strany svobodného rozhodování, sama obec příslušné úřady spojí. 
Roz-dělení úkolů podle oborů působnosti proto není podmíněno ohle-
dem na většinu obcí, i když souvislost mezi úlohami oborů působ-nosti i 
jednotné řešení orgánů státní správy se může jevit účelné. 

 

 
Obec Brná (Birnai). 

 
Orgány státní správy, jež jsou podle doslovného znění přísluš-

ného ustanovení obecního řádu z pohledu městské rady opravdu jen 
pomocnými orgány, jsou podle regulí spojeny do podskupin podle 
správních odborů. Naproti tomu v německém obecním konceptu, který 
převzal rakouské obecní zákonodárství následnických států, se nedělá 
žádný rozdíl mezi městskou a zemskou obcí a v němž platí stejná usta-
novení pro vysoce rozvinuté průmyslové město, s jeho na každém úse-
ku komunální správy vyššími úkoly, jako pro malé vesnické obce s vý-
lučně zemědělským obyvatelstvem. Je nutno brát odpovídající zřetel na 
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dotace úřadů, jež se musí vyplácet kvůli rozdílné místní rozloze obce a 
uspořádání obyvatel. 

Vycházejíc z těchto zásad, jsou úřady města Ústí rozčleněny ná-
sledovně: kancelář úřadu, stavební úřad, důchodkový úřad, zdravotní 
úřad, pečovatelský úřad. 

Tyto úřady zahrnují následující úřadovny: 
Kancelář úřadu: sekretariát, jako všeobecnou správní kancelář, 

školský úřad, přihlašovací úřad a pomocné úřady: podatelna, rozmno-
žovna a pokladna. 

Stavební úřad: oddělení pro pozemní stavby, pro podzemní 
stavby, pro vyměřování, pro zásobování vodou a správní oddělení. 

Důchodkový úřad: účetnictví, pokladna, dávky, poplatky, oddě-
lení hospodářské správy a kontrolní a evidenční odd. 

Zdravotní úřad: oddělení lékařské, veterinární a obchodní. 
Pečovatelský úřad zahrnuje chudinství, péči o mládež, péči        

o nemocné a všeobecnou péči. 
Do obsahu obecní správy spadají kromě uvedených následující 

úřady: 
                         1. Zařízení: a) v kulturní oblasti: městská knihovna, muzeum, archiv, 

městské střední školy (ústav vzdělávání učitelek, rodin-
ná škola a dívčí reformní gymnázium), německá slepec-
ká škola, mateřské školky, dětské útulky, městský sta-
dion a městské divadlo. 

                                                  b) v oblasti ošetřovatelské péče: městský útulek pro 
šestinedělky, útulna kojenců a mateřská poradna, vlast-
ní zdravotní podnik, laboratoř zdravotního úřadu, měst-
ské lázně, labské obecní lázně v Olšinkách (Wolf-
schlinge) a na Střekově, hřbitovy v Ústí a v Krásném 
Březně (Schönpriesen). 

2. Podniky: městská elektrárna a pouliční dráha, městská plynárna, 
městská jatka a dobytčí dvůr, městský pohřební ústav, 
městské kino, správa statku, cihelna (nyní pronajatá) a ka-
menolom. 

Již dříve zmíněný paragraf 32 obecního řádu svými dalšími usta-
noveními umožňuje, že obecní zastupitelství, jestliže uzná za nutné, má 
rozhodnout o přijetí vlastních úředníků a zaměstnanců, také o jejich 
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počtu a platech, o způsobu jejich jmenování a přísahy, o jejich odpo-
činkových a zaopatřovacích požitcích, a také o materiální základně pro 
právní poměr obecní zaměstnanec. 
 

 
Říčka Bílina v Trmicích. 

 
Část rámcových ustanovení popsaných právních oblastí zákono-

dárství byla ustanovena v zákonech z let 1908 a 1919, vzhledem ke slu-
žebním vztahům obecních úředníků a v zákonu z roku 1920, ve vztahu 
k obecním zaměstnancům. Těmito zákonně ustanoveným podmínkám 
byla určena úprava příjmů a zaopatřovacích požitků a všeobecných slu-
žebních podmínek. Přitom je obcím ještě stále ponechán dostatečný 
prostor, pro řešení zvláštních poměrů v každé jednotlivé obci specielní 
úpravou rozpočtu. Skutečnost, že vždy byly díky novelám zákonů, při 
úpravě uspořádání obecních zaměstnanců v roce 1919, event. 1920, 
přizpůsobovány služební podmínky a služné státních úředníků a za-
městnanců, se zřetelem na poválečné poměry a ke všeobecné hospo-
dářské situaci, byla také v Ústí, tak jako ve většině obcí, učiněna pro slu-
žební a zaměstnanecké poměry obecních zaměstnanců právě taková 
opatření v platových podmínkách, jako pro státní zaměstnance stejné 
kategorie, naposledy byl uplatněn zákon č. 103/26.  
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Maternův kostelík před zbořením v roce 1895. 

 
Při rozhodování v obecním zastupitelstvu, obzvláště o služeb-

ních poměrech, se vychází ze zásady, že obec při plnění svých správních 
úkolů vystupuje jednou jako subjekt veřejného práva, jindy jako nositel 
práva soukromého. Tam, kde obec vchází do jednání jako právní sbor, 
přináleží jí charakter úřadu a úředního orgánu, který slouží k prosazení 
jejích úkolů a má postavení veřejné služby. Veřejnému postavení a 
úřední funkci odpovídá trvalé jmenování. Soukromoprávnímu charakte-
ru úkolů, které obec plní jako nositel soukromého práva, odpovídá také 
k soukromoprávním služebním stykům v tom oboru využívaný zaměst-
nanec. S tím shodně ve veřejnoprávním služebním styku pracují zásad-
ně zaměstnanci úřadů. Zaměstnanci zařízení a podniků a k tomu účelu 
na úřadech přijaté výpomocné síly, vykonávají soukromoprávní služební 
styk. 

Veřejnoprávní poměry trvale jmenovaných pracovníků (úřední-
ků a zaměstnanců) jsou upraveny ve zmíněných zákonech z let 1919 a 
1920. Soukromoprávní poměry ostatních pracovníků spočívají ve slu-
žebně právních ustanoveních, jež jsou v zásadě analogií vztahů v záko-
nech upravujících soukromé služby (obchodní příručí a zaměstnanci 
obchodů). Nyní je v Ústí na systemizovaná služební místa trvale jmeno-
váno 60 úředníků a 51 podúředníků, zatímco v soukromoprávním slu-
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žebním poměru je v městské obci v úřadech a zařízeních (kromě podni-
ků) 80 osob.  

 

 
Maternovo (Lidické) náměstí. 

 

Plány rozšiřování města. 
Podle statě městského geometra Richarda Lehmanna. 

 
Nesporný vývoj města ze stavebně-technického pohledu odvisí 

v první řadě na jednom z aktuálních požadavků, na vhodném plánu 
městského rozšiřování a zástavby. Starý stavební řád pro Bohemii z ro-
ku 1864 věnoval jen málo ustanovení důležité kapitole o plánu rozšiřo-
vání a zástavby – nadále krátce nazývaný situační plán, ve kterém je ja-
ko charakteristický zdůrazněn požadavek na možnosti zakládání přímo-
čarých a v pravých úhlech se křížících ulic. Tato dvě ustanovení byla 
směrodatná při určování stavebních linií a při navrhování plánů zástav-
by. Stavební bloky měly tedy kvadratický tvar, z čehož vyplynulo ša-
chovnicové rozdělení stavebních pozemků. Toto pravidlo nebralo žádný 
zřetel na přirozený tvar pozemků a z toho vzniklo vedení ulic v nedosta-
tečných stoupacích poměrech, jako např. v Ústí ulice Kroitzschova a 
Wolfrumova (po roce 1945 ulice Arnošta Dvořáka a Na schodech) se 
stoupáním až 17 procent. Tak vznikaly buď další hluboké stavební blo-
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ky, jež poskytovaly výhodné využívání zázemí k výstavbě mnohých příč-
ných a zadních budov (např. nové město mezi Maternovým náměstím - 
Materniplatz a chemickou továrnou) nebo to způsobilo, když byly 
hloubky stavebních bloků správně vyměřeny, velký počet nákladných, 
málo rušných příčných ulic (např. Krásnobřezenská městská část mezi 
železniční dráhou a Labem). 

Dnes platný stavební řád z roku 1889 sice městům ukládá zalo-
žení situačních plánů, ale ty mají v první řadě vytvořit evidenci stávají-
cích stavebních poměrů. Dále mají být tyto situační plány dobře uváže-
ným podkladem pro stavební rozvoj daného území, v žádném případě 
to ale nejsou plány pro rozšiřování. Bohužel byla převzata ustanovení 
starého stavebního řádu, takže „nové ulice a třídy mohou být navrho-
vány v přímých liniích“. Vytvářené situační plány, kvůli novému staveb-
nímu řádu, tedy nezabrání dosavadnímu určování stavebních linií.  

 

 
Lidické náměstí (Materniplatz). 

 
Na základě ustanovení stavebního řádu z roku 1889 vznikne 

v následujících letech část nového situačního plánu velké části ještě ne-
zastavěné ústecké oblasti. Jeho část již prošla zákonným schvalováním: 
Tak v letech 1892 – 1893 to byl situační plán plochy mezi Klíšským po-
tokem (Kleischbach) a obecní hranicí Předlic (Predlitz), který zahrnuje 
území chemické továrny a celé tovární čtvrti. Ve shodě se sousední obcí 
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Klíše (Kleische), která byla připojena o několik let později, to byl situační 
plán území mezi ulicemi Bukovská (Bokauer Strasse), Chlumecká (Kul-
mer Strasse), Starou Klíší (Altkleische) a Bukovem (Bokau), dále situační 
plán území mezi Mariánským vrchem (Marienberg) a tenkrát ještě exi-
stující obecní hranicí Krásného Března (Schönpriesen), posléze situační 
plán městské části Trmice (Türmitz) a v letech 1894/95 situační plán 
oblasti tenkrát ještě samostatného Krásného Března.  

Všechny tyto situační plány ustanovují šachovnicovou zástavbu 
na kolem 800 ha veškerého území, kde se v pravidelných vzdálenostech 
navzájem pravoúhle kříží skoro stejně široké navrhované ulice bez ohle-
du na tvar terénu a stoupání ulic a na dopravně-technickou důležitost, 
jako hlavní ulice a ulice obytné. Ze všech těchto situačních plánů došla 
k realizaci podle předpokladů jen tovární čtvrť. Jejich nedostatky se 
projevovaly i u skoro rovinatých ploch a tyto pokyny braly málo ohledů 
na zástavbu s velkými živnostmi a průmyslem. Podle těchto plánů byly 
zastavěny jen malé části pojednávaného území, potom včas nastoupily 
pronikavé, aktuální požadavky na vhodné opravy nebo nové zpracování 
těchto plánů. Jen městská část Trmice si zachovala, jako typický školní 
příklad od roku 1892 až dodnes, jeho nezměněnou právoplatnost. Kvůli 
na jedné straně položené dráze a toku řeky Bíliny (Biela), byla stavební 
činnost v této oblasti odjakživa celkem minimální. Naopak, po nákupu 
Klíšského šafářského statku od Westfálského hraběte ústeckou obcí, ve 
směru ke Staré Klíši a po úspěšném spojení obce Klíše s Ústím již v roce 
1902, byl pořízen nový plán výstavby městské části Klíše, který zrušil 
starobyle chybnou úpravu a ustanovil přirozený stav zástavby. S malou 
odchylkou, v daném případě kvůli všeobecným veřejným zájmům, zů-
stává tento plán v působnosti až dodnes a byl po zahájení živé stavební 
činnosti díky připojení sousedních částí území doplněn a zdokonalen.  

Chybný situační plán městské části Krásné Březno vytváří pře-
kážku pro stavební rozvoj tohoto území. Po opakovaně neúspěšných 
pokusech k částečné změně tohoto plánu, bylo dosaženo zlepšení. V ro-
ce 1921 městské zastupitelstvo schválilo velkorysou nabídku továrníka 
pana Fritze Wolfruma, který vlastními náklady, prostřednictvím Prof. 
Dr. Ing. Ewalda Grenzmera z Drážďan, přispěl k vydání navrženého plá-
nu zástavby městské části Krásné Březno. K zástavbě navržené území 
leží ve slunečné, na jih otevřené, Labem ohraničené kotlině, která je na 
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západě a východě orámována vyčnívajícími, kruhově zformovanými, až 
těsně k Labi se přibližujícími amfiteatricky stoupajícími horskými hře-
beny. V její jižní třetině jí přímočaře protíná železniční trasa Praha – 
Podmokly (Bodenbach). Přírodou daný terénní útvar profesor Grenz-
mer příkladně využil k rozvržení stavebního pásma a nařídil začlenění, 
již existujícími průmyslovými zařízeními všeho druhu obsazený pruh se-
verně od železniční dráhy mezi Labem a dráhou, jako tovární zónu, 
s možností dosažení blízkosti přístavu ze všech stran životně důležitými 
železničními vlečkami. Na ze severu přiléhajícím, zcela rovinatém úze-
mí, následuje široká obytná zóna uzavřená řadami staveb, které součas-
ně nabízejí místo pro živnostenské podnikání a obsahující pruhy pro 
skupinovou výstavbu, navržené k čistě obytným účelům. Nakonec je na 
slunných horských úbočích tohoto městského jádra kruhovité objetí 
sídlištním územím pro otevřenou vilovou výstavbu. Na sever od dráhy, 
200 ha měřící obytná oblast může pojmout 25 000 osadníků. Ve směru 
východ-západ, podél hlavní dopravní trasy Praha – Podmokly, leží také 
tři hlavní dopravní ulice nového osídlovacího území. 

 

 
Divadelní náměstí. 

 
Sídlištní území, od přírody kruhovitě obehnané pásem lesů a 

luk, spojuje autor s centrem obce paprskovitými zelenými pruhy a tím 
vytváří zcela novou oblast prostoupenou souvislou zelení. Grenzmer 
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navrhl vést podlouhlé pravoúhlé severojižní bloky staveb podél hlav-
ních dopravních ulic. Hloubka stavebních bloků je vyměřena tak, aby 
byly všechny zadní a příčné budovy v obytné oblasti uzavřeny. Nový 
plán zástavby pro Ústí-Krásné Březno vyhovuje všem stavebním a do-
pravně technickým, národohospodářským a uměleckým požadavkům a 
zůstává si jen přát, že ta velká práce tvůrců a autorů bude odměněna 
přesným dodržením po zdlouhavých jednáních konečně schválených 
plánů. 

Na městské části Skřivánčí pole (Lerchenfeld) a Stříbrníky (Zie-
bernik) – celek je označován jako „Ústí-sever“ – které jsou zčásti pro-
niknuté divokou a nehospodárnou zástavbou a které jsou z městského 
jádra dosažitelné jen příkrými, zčásti ne-sjízdnými ulicemi, byly vyhoto-
veny částečné plány teprve v roce 1912, a které měly především obsa-
hovat jihozápadní svahy oblasti. Pro vlastní území osídlení stříbrnické 
náhorní plošiny, ležící přímo severně nad Starým městem, zpracoval již 
v roce 1907, na zakázku městské obce, vrchní stavební rada Klette 
z Drážďan, k tehdejším požadavkům přihlížející projekt. Když v roce 
1927 byly zastavěny městské stavební pozemky v městské části Klíše, 
přijalo městské zastupitelstvo rozhodnutí, dosáhnout veřejnou soutěží 
návrhu nového plánu zástavby celé oblasti Ústí-sever. Soutěž vytkla cíl, 
brát při výstavbě města zřetel na krajinářsky mimořádně půvabnou úlo-
hu vznikající oblasti, aby zástavba při obratném využití terénu působivě 
rozšířila stávající obraz města a aby byla vhodným plánem pojata přiro-
zená krása území nového městského obvodu. Práce upoutala ještě větší 
zájem díky na zpracování obtížného připojení nového území ke starému 
městu.  

Území Ústí-sever měří kolem 260 ha. Z povlovně na jih skloně-
né náhorní planiny prudce spadá do níže položeného města. Svou vyvý-
šenou, k jihu otevřenou, nezakouřenou, ke směru větru příznivou polo-
hou je předurčena na ideální obytnou oblast pro jinak průmyslově silně 
osazenou dolinu. Kvůli svému přirozenému ohraničení strmými svahy a 
roklemi vytváří geograficky a také z hlediska městské zástavby do sebe 
uzavřenou jednotku. V plánu bylo těžké především připojení nové 
oblasti přes částečně osídlené prudké svahy ke starému městskému 
jádru. Úkolem soutěže bylo, zajistit v prvé řadě technicky a hospodář-
sky bezvadný příjezd do nové oblasti a na druhé straně umělecky za-
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sadit zástavbu náhorní planiny do celkového obrazu krajiny. Ze soutěže 
vyšel první cenou korunovaný návrh „Předjaří“ („Vorfrühling“) magi-
strátního vrchního stavebního rady Otto Mefferta z Hannoveru, mno-
honásobně vítězného městského stavitele v soutěžích velkých němec-
kých měst Breslau, Wetzlar, Hildesheim, Eisenach.  

 

 
Česká spořitelna na Maternově náměstí. 

 
Jeho návrh „Předjaří“ se znamenitě vyrovnal se všemi otázkami 

soutěže. Z městského centra, z Krásného Března a přes nově projekto-
vaný labský most ze Střekova přicházející provoz odvedl navrženou 
hlavní dopravní tepnou již u nádraží. Vedl jí bez doteku s městským jád-
rem velkou serpentinou do příznivého stoupání a přímou linií na ploši-
nu protínající centrum nové oblasti v těžnici a potom jí protáhl dále tak, 
že umožnil dotek jak se stávající starou zástavbou, tak také s důležitými 
centry nové výstavby. Vedení dalších otevřených dopravních ulic a cest 
obyt-nými oblastmi, bylo navrženo do velmi příznivých stoupacích po-
měrů, tak výhodně vpravených do terénu, že vyplývalo průměrné navý-
šení nad terénem pouze 1 metr a dobře byly zapracovány dlouhé úseky 
bloků staveb s normální stavební hloubkou. Zelené plochy jsou stano-
veny za účelem orámování a zužitkování nových zastavovaných ploch, 
které nejsou pro zástavbu vůbec nebo nijak zvlášť vhodné, ale pro plo-
chy zeleně se nechají efektně upravit. Pro silnější význam plánu a pro 
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místní vliv, vynikají pruhy zeleně, jež jsou položeny v horní části horské-
ho výběžku oblasti a které projekt zdůrazňuje jako dominantu díky 
vzhůru stoupajícímu stavebnímu pozemku, spolu se severní částí hlavní 
silnice ve směru osy Labe, Střekova a Větruše (Ferdinandshöhe), od 
nichž je možno se trvale kochat nádherným panoramatem s hluboko 
položeným Starým městem.   

 

 
Maternovo náměstí a Drážďanská ulice. 

 
Zástavba klade důraz na existující územní stav, řadí se teraso-

vitě nad sebe a na plochých částech vznikají nové uzavřené městské 
okrsky, které jsou pevnými jádry podstaty ostatní zástavby, a které 
ovlivňují převládající účinek nejen uvnitř severní oblasti, ale také do 
obklopující krajiny přinášejí nové známky a propůjčují jí charakteristic-
kou zvláštnost. Nové obytné území dává prostor k osídlení kolem 
20 000 lidí. Velká ekonomičnost projektu je dána díky praktickému ve-
dení ulic, díky výhodně navržené zástavbě, obratnému uspořádání zele-
ných ploch na stavebně nevhodných pozemcích a díky jeho snadné pro-
veditelnosti. K dalšímu zpracování vybraný návrh „Předjaří“ tedy ve 
svém celku představuje jasné řešení soutěží stanovených úkolů. 

Samotnou soutěží a udělením ceny městská obec prosadila a 
nákupem získala množství hodnotných myšlenek, které mohou být vy-
užity ku prospěchu při stanovení definitivního plánu zástavby. Město 
Ústí tak ve skutečnosti vlastní situační plány celé oblasti, kromě starého 
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vnitřního města. Sestavení toho posledního bude neodkladné, až si stá-
le rostoucí doprava vyžádá bezpodmínečnou úpravu vnitřního města. 

 

 
Knihovna a čítárna na Maternově náměstí. 

 

Boj proti bytové nouzi. 
Podle statě městského správce Maxe Richtera.  

 
Po skončení války v roce 1918 se v Ústí, tak jako i v jiných prů-

myslových městech, projevila mimořádná bytová nouze. U městské ra-
dy bylo v té době odevzdáno nejméně 2151 žádostí rozličných uchaze-
čů o přidělení bytu. Ale ne všichni žadatelé byly bez bydlení, je však po-
tvrzeno, že přes 10 % obyvatel byt potřebovalo. Hlavní příčinu bytové 
nouze je třeba nahledat v tom, že během válečných roků byla skoro 
úplně přerušena stavební činnost, v letech před válkou bylo zřizováno 
průměrně 20 nových staveb. Oproti tomu bylo za války mnoho sňatků, 
ale ve většině případů zůstávaly nově provdané ženy u svých rodičů, 
protože se kvůli válečné službě mužů založení jejich samostatných do-
mácností odložilo, což se hned změnilo, když došlo ke zhroucení staré-
ho státu. Cílem za války sezdaných navrátilců nyní bylo vlastní bydlení a 
bytová nouze vyplynula především potom, když se narodily děti a byt 
rodičů se ukázal jako malý pro přebývání dvou nebo více rodin. Navrá-
tilci ale našli bydlení jen v málo případech, protože kvůli upadající sta-
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vební činnosti ve válečných letech bytová výstavba neudržela stejný 
krok s mezitím zakládanými novými domácnostmi. Tak vznikala potřeba 
nových bytů, která se z části projevovala přeplněnými byty.  

Nemálo k bytové nouzi přispělo, že již během válečné doby, ale 
obzvláště po převratu, byly příslušníkům středního stavu, kteří válkou a 
v poválečné době zvlášť silně trpěli, jejich velké byty jako odpovídající 
jejich potřebám dány do nájmu nebo si je udrželi. Ti potom pokoje pro-
najímali a tak si opatřovali ekonomickou výpomoc. Také v průběhu vá-
lečné doby v zemi panující špatné výživové poměry zavdaly příčinu 
k přesidlování pracujícího obyvatelstva do blízkých měst, ve kterých by-
lo obecními hospodářskými úřady usměrňováno přidělování potravin. 

A co se stalo, co se dělalo pro zastavení bytové nouze a k jejímu 
alespoň částečnému odstranění? Podle zákona 22./I. 1919, sb. č. 38, 
doplněný zákonem 30./X. 1919, sb. č. 592, bylo obci, která s odkazem 
na trvající bytovou nouzi požádá, uděleno právo, při neúplném využití 
bytového prostoru nařídit obstavení bytu. Městská obec Ústí toto prá-
vo samozřejmě využila. Již 5. března 1919 na zasedání obecního výboru 
byl přijat návrh tehdejšího starosty Franze Kapusty, zřídit městský by-
tový úřad, „aby na území města přivedl na uspořádanou cestu tak ne-
zbytnou péči o byty, ochraňoval ná-jemníky před bytovou lichvou a aby 
zamezil stále více se vzmáhající bytové nouzi“. 

Městské rada přikázala, neprodleně učinit nutná opatření k to-
mu, aby tento úřad mohl začít svou práci tak brzy, jak to jen bylo mož-
né. Přípravnými pracemi na zřízení bytového úřadu byl pověřen deseti-
členný podvýbor. Na zasedání obecního výboru dne 18. července 1919 
byl schválen příslušný statut městského bytového úřadu a bytového 
výboru. K bytovému výboru byla později, po nabytí platnosti zákona 
30./X. 1919, sb. č. 592, přičleněna bytová komise, složená z poloviny ze 
členů sdružení majitelů domů a z poloviny ze členů spolku nájemníků.  

Ustanovení zákona o pohledávkách však nenabízejí žádné vhod-
né prostředky k možnosti působení na trh s byty, dávají obci jen právo 
volného nakládání s bytem, který byl pravomocně obstaven. Poněvadž 
ale požadavku prohlídky bytu musí předcházet výslech a jednání, přisti-
žený nadto u bytového úřadu podává právní prostředek námitku, uběh-
nou pravidelně týdny a měsíce, dříve než bytový úřad má prostor nebo 
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byt skutečně k volnému použití. Přes tyto těžkosti dokáže městský by-
tový úřad ještě vždy docílit úspěchu. Tak bylo dosaženo: 

 Byty s kuchyní  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27 
 Jednopokojové byty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    58 
              Dvoupokojové byty   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2 
 Třípokojový byt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     1 
 Šestipokojový byt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     1 
 Byty s pokojem a kuchyní   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    73 
 Dvoupokojové byty s kuchyní   .  .  .  .  .  .  .  .   25 
 Čtyřpokojové byty s kuchyní  .  .  .  .  .  .  .  .  .     5 
 Pětipokojové byty s kuchyní  .  .  .  .  .  .  .  .  .     2 
    dohromady     203 bytů. 
Díky zajištění náhradních prostor: 
 Byt s kuchyní  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      1 
 Jednopokojové byty s kuchyní  .  .  .  .  .  .  .  .   7 
 Dvoupokojové byty s kuchyní   .  .  .  .  .  .  .  .    6                  
 Čtyřpokojové byty s kuchyní     .  .  .  .  .  .  .  .    2 
 Pětipokojové byty s kuchyní  .  .  .  .  .  .  .  .  .    2 
    dohromady      18 bytů. 
                 Celkem bylo získáno 221 bytů. 
Ačkoli s velkou částí těchto bytů nemohla být kvůli nedostateč-

nému příslušenství nijaká spokojenost, tak přece jen bylo jimi možno 
některé nejnaléhavější případy vyřídit. Ale účinné úlevy od bytové nou-
ze nemohlo být přes všechna ustanovení tohoto zákona docíleno, ne-
boť na to je jen jeden účinný prostředek: Vytváření bytů výstavbou no-
vých domů. To umožnilo zákonodárství vydáním zákonů na podporu vý-
stavby ze dne 23. 5. 1919, sb. č. 281 a 6./II. sb. č. 92. Městská obec to 
sama věděla již dříve a ještě před vydáním prvního zákona na podporu 
výstavby na zasedání městského zastupitelstva dne 17. dubna 1919 
schválila výstavbu 7 velkých, třípatrových městských obytných domů na 
městských pozemcích v ulicích Ohnsorgova, Billrothova a Arltova (Chur-
chilova třída, ulice Pasteurova a U nemocnice).      

V letech 1919/20 byly domy dokončeny k nastěhování. Byly       
v nich 2 obytné kuchyně a 79 malých a větších bytů. Dne 15. října 1919 
obecní rada schválila 15 obytných domů toho samého druhu ve 3 sta-
vebních blocích na městských pozemcích v ulicích Ohnsorgova, Arltova, 
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Bilrothova, Resslova a Gabelsbergova (ul. Šaldova). Tato stavební akce 
začala v roce 1920 a dokončena byla začátkem roku 1922. Postarala se 
o 6 obytných kuchyní a 163 malých a větších bytů. Pro obě akce bylo 
dosaženo státních záruk ve smyslu zákona ze dne 27. 1. 1922, sb. č. 45, 
takže větší část investovaného kapitálu byla zúročena a umořena státní 
správou (ministerstvem pro sociální péči). 

Třetí městská stavební akce se uskutečnila v roce 1926. Na zá-
kladě usnesení městského zastupitelstva ze 6. února 1925 byly posta-
veny 3 obytné domy v městské části Krásné Březno v Zámecké ulici (ul. 
Husova) a 4 v ulici Na nivách (Flurenstrasse). Zde se jednalo vesměs      
o typizované domy, každý s 8 byty s pokojem a kuchyní s příslušenstvím 
pod uzavřením.  

V letech 1927/28 se při tom skončilo s výstavbou 8 šesti-rodin-
ných typizovaných obytných domů s plochou střechou v Klíšské ulici 
(Kleischer Strasse). Jednotlivé byty zde obsahovaly 2 pokoje, kuchyň a 
příslušenství pod uzavřením. 

 

 
Zotavovna (Ressourse) na Maternově náměstí. 

 
Při třetí a čtvrté akci již bohužel nemohlo být dosaženo na stát-

ní podporu převzetí úročení a podílu na nákladech. Nový zákon o repu-
blikovém příspěvku na výstavbu takovou podporu již neposkytoval. Mi-
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nisterstvo pro sociální péči však povolilo jednotnou kalkulaci všech čtyř 
akcí, takže ve všech nových městských domech mohlo být stanoveno, 
podle stejných základních sazeb, poměrně nižší nájemné. Úhrnem bylo 
díky těmto akcím pořízeno 8 obytných kuchyní, 103 bytů s 1 pokojem a 
kuchyní, 191 bytů se 2 pokoji a kuchyní, 26 bytů se 3 pokoji a kuchyní, 
25 bytů se 4 pokoji a kuchyní a 1 byt s 5 pokoji a kuchyní. 

 

 
Monumentální kašna na Maternově náměstí. 

 
Soukromá stavební činnost dostává do té míry velký příspěvek, 

jak městská obec, jako největší majitel pozemků, upravuje působení na 
jejich cenu, stanovením poměrně nízkých cen na povzbuzení ochoty ke 
stavění na pevně určených, smluvně přesně vyznačených vhodných sta-
vebních místech, zejména při převzetí povinnosti výstavby s výhradou 
práva zpětného odkupu obecním zastupitelstvem. Dále je také chudším 
vrstvám dávána možnost ke stavění tím, že podle rozhodnutí ze dne 24. 
října 1924 se zavádí snížení dávek z pozemku s právem stavět na dobu 
osmdesáti let. Pro prvních 30 let ve výši 2 % nynější ceny městských po-
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zemků, pro dalších 50 let ve výši 4 %. Stavební úrok je stanoven na ko-
lem 60 haléřů za čtvereční metr pro prvních 30 let. Stavební pozemky 
dosahují průměrně 500 m2. Tohoto vstřícného kroku městské obce vy-
užilo 55 partají, které postavily 55 domů se 106 byty. Celková cena tak-
to zadaných a zastavěných pozemků (uzavřeno k 31. prosinci 1928) činí 
Kč 973 505,-. Stavební úrok, který městská obec nyní dostává, činí Kč 
19 470,10 za rok.  

Obecně prospěšná stavební družstva byla podporována přiděle-
ním vhodných stavebních pozemků pro nájemní domy zčásti zdarma, 
při ponechání bytů bez stavebního příspěvku na od obce určovaném 
nájmu.  Družstvy bylo v poválečné době do konce roku 1928 pořízeno 
celkem:                             

N á j e m n í   d o m y : 
a) Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo pro Ústí a 

okolí, s. r. o. 21 bytových domů se 174 byty, 
b) „Vojenský domov“, obecně prospěšné stavební a bytové 

družstvo pro polit. okres Ústí, s. r. o. 1 bytový dům  s 10 byty, 
c) Bytová péče o drážní zřízence a pracovníky, s. r. o. 2 bytové 

domy s 12 byty, 
d) Stavební, spořitelní družstvo „Vlastní krb“, s. r. o. 8 bytových 

domů se 114 byty. 
Zvláště posledních 8 domů tvoří architektonicky jednotně slože-

ný, společným vytápěcím zařízením vybavený, k jihu otevřený stavební 
blok. 

V i l y :  
 a) Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo pro Ústí a 

okolí, s. r. o. 30 domů se 61 byty, 
 b) Železničářská, zaměstnanecká a dělnická bytová péče, s. r. o. 

30 domů se 30 byty, 
 c) Stavební akce učitelů a městských zaměstnanců 3 domy se 

šesti byty. 
Obecně prospěšnému stavebnímu a bytovému družstvu „Vo-

jenský domov“, s. r. o., poskytla městská obec pozemek s právem stav-
by, na kterém byl nyní vybudován rodinný dům. Pro ubytování zřízenců 
a pracovníků městské elektrárny bylo postaráno o 5 domů pro osm a 7 
domů pro šest rodin se zmírněným nájemným. Kromě toho elektrárna 
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povoluje pracovníkům pouliční dráhy, kteří chtějí stavět, bezúročné 
mzdové zálohy se splácením 120 měsíců ve výši Kč 15 000,- pro pořízení 
vlastních domů. Městská obec zájemcům o stavění dává k dispozici 
vhodná stavební místa za velmi snížené ceny, na které spořitelna po-
skytuje nutné hypotéky. Na takových pozemcích v roce 1924 postavilo 
18 pracovníků pouliční dráhy vlastní sídliště s charakterem dvojdomých 
domácností. 

 

 
Výstava kultury a hospodářství, od 1. června do 31. srpna 1924. 

 
Stručně shrnuto je zjištěno, že díky působení městské obce na 

stavební činnost v bytové výstavbě v Ústí v letech 1919 až 1928 bylo 
pořízeno: 1. Samotnou městskou obcí, včetně elektrárny 49 domů se 
436 byty, 2. Na stavebních pozemcích městské obce Ústí  55 domů se 
106 byty, 3. Na stavebních pozemcích získaných od městské obce Ústí: 
a) stavebními družstvy 95 domů se 407 byty, b) zaměstnanci pouliční 
dráhy 18 domů se 43 byty, c) soukromými stavebníky 73 domů s 243 
byty, dohromady 290 domů s 1235 byty. 

Nehledě na tuto stavební činnost podporovanou městskou ob-
cí, rozvíjela se v Ústí také čilá soukromá stavební činnost, obzvláště 
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v posledních letech. Také domácí průmysl, především Spolek pro che-
mický průmysl, provedl velkou bytovou výstavbu. Je to také zachyceno 
v přiloženém přehledu o celkové stavební činnosti v Ústí od roku 1901. 
Z něj vyplývá, že v letech 1919 až 1928 byla stavební činnost z 12 % vy-
plněna městskou obcí. 58 % domů vzniklo s podporou městské obce, 
nezáleží na tom, zda byly postaveny družstvy nebo soukromníky nebo 
na pozemku se stavebním právem nebo na zvlášť získaném pozemku. 
Jen 30 % stavební činnosti pochází ze soukromé iniciativy nebo ze státní 
stavební podpory. 

P ř e h l e d n á   t a b u l k a  přírůstků stavu bytových domů 
v Ústí, vzniklých novou výstavbou během let 1901 až 1928, se zvláštním 
zřetelem na jednotlivé městské části: 
    rok Ústí město Klíše       Krásné Březno           úhrnem  
  1901        7      -  2     9 
  1902      18    18  3   39 
  1903      13    21  2                36 
  1904      23      9  1                33 
  1905      11      3  1                15 
  1906      21      1  1   23 
  1907        11      5  -                16 
  1908          1      6  -                  7 
  1909          1      5  -                  6 
  1910          2                 13  1                16 
  1911          4      4  2   10 
  1912        2                 12  2                16 
  1913          6                 10  3                19 
   1914        14    134     7    114 2    20   23    268 
       válečné roky 
   1915         8      2  -   10 
   1916          -       -  -     - 
   1917          -       -  -                   - 
   1918         2      10      1        3 -        -      3       13 
 ------------------------        
   1919         -       1  -      1  
   1920        12       1  2    15 
   1921           2       7  2    11 
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   1922        20       3  3    26 
   1923          8     31  2    41 
   1924        16     27  -    43 
   1925        13     29  2    44 
   1926        15     26  3    44 
   1927        39     56  -    95 
   1928        46    171    51    232 1     15    98    418 
celkem                315             349         35             699 

Ve výše uvedeném přehledu jsou kromě bytových domů uvede-
ny také veřejné stavby, jako školy, divadlo, jatky, plynárna, městské láz-
ně, knihovna atd., obchodní a průmyslové stavby, ale jen potud, pokud 
obsahovaly také byty. Jednotlivé roční uzávěrky jsou sestaveny tak, aby 
v nich byly uvedeny jen stavby, které byly vždy skutečně dostavěny do 
31. prosince, ale ne stavby, které se po přezimování opět objeví.  

I když bytová nouze dnes ještě není úplně odstraněna, tak se dá 
říci, že doba, kdy bude těžká krize překonána, není v Ústí příliš vzdále-
ná. V letech 1919/21 bylo městské radě předloženo 2151 žádostí o byt 
a při předávání posledních městských domů v roce 1928 bylo prokázá-
no jen 282 žádostí, které z poměrně velké části pocházejí od partají, 
které v době podávání žádosti v Ústí ani nebydlí ani ještě nepracují. 

 

 
Divadelní náměstí. 
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Ulice, náměstí a zelené plochy. 
Podle statě Ing. Franze Pschenitschky z městského stavebního úřadu. 

 
Ve správě města je velmi rozvětvená uliční síť o celkové délce 

51,385 km. Z toho připadá 17,725 km na dlážděné nebo betonové ulice, 
2,27 km na ulice pokryté asfaltem a 31,29 km jsou silniční ulice. Do-
pravní plocha v obvodu města zahrnuje rozlohu 21 000 m2. Se zřetelem 
na šířku je dlážděných ulic 3,925 km pod 10 m, 12,12 km do 20 m a 1,68 
km přes 20 m. Silnic je 12,02 km pod 10 m, 21,04 km do 20 m a 0,5 km 
přes 20 m. K udržování a péči má správa k dispozici kromě nutného per-
sonálu 2 válce (12 a 20 tun), 1 zametací auto, elektrický kropicí vůz, 2 
kropicí vozy s koňským spřežením a vůz s hadicí pro občasné mytí 
dlážděných ulic. Ve vztahu k výstavbě ulic je Ústí mezi městy Německé 
Bohemie (Deutschböhmen) na prvním místě. Po válce se s pevnou od-
hodlaností pustilo do výstavby moderní uliční sítě. To platí především   
o hlavních dopravních tepnách, s ohledem na změny vyvolané nově se 
utvářející automobilovou dopravou a mimo to také o zřizovaných no-
vých uličních tazích kvůli čilé stavební činnosti ve vznikajících městských 
částech. 

Ústí je posazeno na dvou starých, zde se křížících hlavních do-
pravních tepnách. Přes Krušné hory (od Nakléřovského průsmyku (Nol-
lendorfer Pass) a zde ulicemi Chlumeckou, Drážďanskou, Goetheovou, 
Malou Hradební, Na ostrově a Labskou (Kulmer-, Dresdner-, Goethe-, 
Kleine Wallstrasse, Oster- und Elbe Strasse) do Lovosic (Lobositz) a do 
Prahy. A na spojovací silnici ze severozápadní hnědouhelné oblasti Bo-
hemie od Teplic k Labi a dále do Podmokel (Bodenbach) k zemské hra-
nici. Na území města to jsou ulice Tovární, Teplická, Hrnčířská a Krásno-
březenská (Fabrik-, Teplitzer-, Töpfer- und Schönpriesener Strasse). Zde 
se začíná s pracemi nejdříve.  

Ze starých ulic se vytrhává všechen povrch, odstraněním sutě a 
uválcováním se zřizuje pevný, stejnoměrný podklad, na něj je pak roz-
ložen podkladový zatížitelný beton, v poměru směsi 1:10 a v síle 15 cm 
a potom se vrchní plocha ulic příčně dláždí malými kameny. Tento způ-
sob zpevnění byl zvolen, poněvadž povrch ulic musí být odstraněn kvůli 
potřebnému vestavění výšky 15 cm silného betonu, který vytváří pod-
klad schopný nést zatížení a tento způsob zpevnění ulic vychází levněji, 
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než řadové kamenné dláždění. Příčný sklon ulic je 2 až 3 procenta. Šířka 
ulic se provádí, pokud možno, podle násobku 2,5 m, což je míra šířky 
jednoho jízdního pruhu. 

Nejhezčím po válce provedeným uličním stavebním dílem je 
Chlumecká ulice (Kulmer Strasse), která byla zcela nově pořízena v dél-
ce 1350 m. Díky překlenutí v hluboce zaříznutém loži protékající špina-
vé vody Klíšského potoka (Kleischbach) byl získán nutný prostor pro vy-
tvoření ulice, jako dvouproudové pouliční dráhy s 5 m širokými jízdními 
pruhy. Mezi jízdními pruhy je 6,2 m široká plocha elektrické pouliční 
dráhy a mimo to je nad překlenutým potokem oči osvěžující zelená plo-
cha. Jízdní dráha musela být někde nasypána až do výše dospělého 
muže a na jiném místě musela být skopána, aby bylo zajištěno nutné 
pravidelné stoupání ulice. Zpevnění jízdní dráhy bylo dosaženo, jak již 
bylo uvedeno, malými kameny na betonovém podkladu tloušťky 15 cm. 
Výstavba této ulice je dnes blízko dokončení. Byla to nejnákladnější vý-
stavba ulice, která si od městské obce vyžádala, bez překlenutí a bez 
pouliční dráhy, daleko přes 4 000 000 Kč nákladů. Pokračování této uli-
ce je státní silnicí. Státní subvence činila Kč 720 000,- a má být zvýšena 
ještě o 280 000 Kč.  

 

 
Park na Ferdinandově výšině (Ferdinandshöhe). 
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Labská ulice - Elbestrasse (860 m), byla zbudována ve stejně 

zpevněném stylu. Část ještě nevydlážděné Tovární ulice – Fabrikstrasse 
(asi polovina z rozsahu 800 m) byla nově vydlážděná velkými kostkami, 
ovšem starou část by bylo potřeba předláždit. Na ulici procházející 
městskou částí Krásné Březno byla ve stejné době přebudována jedno-
kolejná pouliční dráha na dvoukolejnou, na postranních částech byla na 
betonovém podkladě položena z části velká a z části malá dlažba. Dále 
byly kromě těchto ulic hlavních průtahů, vydlážděním malými kameny 
na betonovém podkladě, přizpůsobeny modernímu provozu odlehčova-
cí ulice jako Baumgartnerova ulice - Baumgartenstrasse (400 m) a ulice 
Theodora Körnera – Theodor Körner Strasse (350 m). Je třeba uvést po-
válečnou výstavbu ulic ve starém městském obvodu, zvláště vydláždění 
Dlouhé ulice (Langen Gasse) a s výstavbou jatečního dvora související 
zpevnění povrchů ulic v této čtvrti. Ulice Na luhách (Austrasse) byla na 
zatížitelném podkladu zpevněna válcovaným asfaltem a ostatní ulice 
vedoucí k jatkám – ulice V zatáčce (Schwenkestrasse), horní část ulice 
Na luhách a Payerova ulice (Payerstrasse) – byly vyvedeny jako beto-
nové.       

Rozšiřování obvodu města, díky rozpínavosti sídlišť, podmiňuje 
výstavbu mnoha nových ulic, která je financována z části díky přijímání 
půjček, ale tam, kde byla majitelem stavebních pozemků městská obec, 
je její financování dosahováno cenou pozemků. V Československé repu-
blice je totiž obnova jízdních drah na ulicích výlučně věcí obcí, neome-
zení přísluší jen obnově chodníků. Jako důležité nově zbudované spojo-
vací ulice mezi městským jádrem a sídlištními oblastmi byly vydlážděny 
malými kameny na betonovém podkladě Bornemannova ulice – Borne-
mannstrasse (150 m) a ulice Kippeltova – Kippeltstrasse (370 m), 
spojující vysoko položenou městskou část Skřivánčí pole – Lerchenfeld. 
Dále Ohnsorgova ulice – Ohnsorgstrasse (440 m) ke spojení mezi vnitř-
ním městem a zcela novou městskou částí na svahu Střížovického vrchu 
(Strisowitzer Berg).  

Na samotném tomto sídlišti byla betonem pokryta jen ulice 
hlavního průtahu Na výrovce (Vogelweide), zatím co os tatní obytné 
ulice na Plamenné pole (Brandfeld), Am Fiebich (později ul. Na dra-
hách), V osadě (Siedlerzeile) a Střížovická ulice (Strizowitzer Strasse), 
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tak jako bytové cesty, které dostaly nedávno jen jednoduchou jízdní 
dráhu (2,5m), byly provedeny s vrchní vrstvou ošetřenou asfaltovou 
emulzí (dohromady cirka 2000 m). Je třeba podotknout, že svrchní plo-
chy ošetřené asfaltem, ovšem na méně zatěžovaných obytných ulicích, 
se přes dvě zimy dosud dobře osvědčily. 

 

 
Trmicíce (Türmitz). 

 
Přechod od ulic vydlážděných kamenem k ulicím betonovým 

bude značně podmíněn finančními poměry. Betonové ulice, provedené 
vesměs firmou Rella a Neffe z Ústí, jsou totiž o 33 % levnější než vy-
dlážděné malými kameny na betonovém podkladu. Ovšem tyto ulice 
přirozeně nemají trvanlivost dlážděných ulic, jsou ale založeny tak, že 
budou moci být později případně potaženy 4 cm silným asfaltovým 
povrchem. V letech 1927 a 1928 bylo na území města zřízeno více než 
20 000 m2 betonových ulic. Povrch sestává ze dvou vrstev, mezi nimi je 
překřížená kovová armatura, po stranách ulice je beton zesílen a podél 
je vyztužen železem. Vrchní vrstva je provedena ze směsi v poměru 
1:4 jakostního pomalu tvrdnoucího Portlandského cementu o síle 5 cm. 
Mezivrstva je u silnic při poměru směsi 1:5 silná 8 cm, u ulic je to 15 cm. 
Betonové ulice přečkaly tuhou zimu 1928/29 bez pozorovatelných 
poškození. Na hotovém tělese provedené zkoušky pevnosti povrchu, 
podle zkoumání pana Prof. Dr. Ing. Augusta Gessnera z Pražské němec-



78 
 

ké technické vysoké školy, vykázaly pevnost od 430 do 470 kg/cm2. Do-
sud největší sklon ulic na území města je 1:22, bez stížností majitelů po-
vozů. 

To, že práce nepokračuje systematicky, je způsobeno hlavně 
špatným finančním stavem, který nastal od správního roku 1928, kvůli 
zákonu o financování obcí 77/27 a který je na závadu plánovité výstav-
bě, právě tak jako vylepšování uliční sítě. Jasný obraz se dostane, když 
se uváží, že v „opraveném skutečném rozpočtu pro rok 1928“, v kapito-
le péče a obnova ulic všeho druhu, z předem stanovené částky 2,13 mi-
lionů, bylo obci nadřízeným úřadem vyškrtnuto ne méně než 1,68 mil. 
korun.  

 

 
Údolí Klíšského potoka (Kleischbachtal). 

 
Na území vnitřního města existuje ze zelených ploch vlastně jen 

Maternův park (Maternianlagen), který vznikl ze starého hřbitova. Je to 
vysloveně spanilé zařízení před městským divadlem o rozloze kolem 
4000 m2, ozdobené krásnou fontánou darovanou panem Ludwigem 
Wolfrumem. V devadesátých letech minulého století byl jiný opuštěný 
hřbitov proměněn na cirka 2 ha velký Roseggerův park (Rosegger-Park). 
Staré osudy připomíná zde umístěný, městskou obcí udržovaný náhro-
bek zdejšího malíře Doerella. Školní náměstí (Schulplatz) o rozloze 6000 
m2 je také upraveno jako veřejná zahrada, vytvářející rámec pro dříve 
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se tam nacházející pomník císaře Josefa, na jehož místo má v nejbližší 
době přijít pomník Richarda Wagnera. Podél labského břehu, od mostu 
proti proudu až skoro k obci Vaňov (Wanow), se táhne v délce 1,8 km a 
šířce 10 – 35 m Labský park (Elbe-Anlagen), pocházející již z poloviny 
19. století. Z novější doby je velký, pětihektarový městský park, který 
byl zřízen po válce na ploše „Planie“, násypu hluboko zaříznutého údolí 
Klíšského potoka (Kleischbachtal), na tak zvaném „Schleiferich“. Měst-
ský park pokračuje dále založeným zeleným pruhem po již zmíněném 
překlenutí Klíšského potoka, až na hranice obce Bukova (Bokau). Menší 
zelené plochy a pásy jsou ve všech městských částech. Péče náleží 
městské zahradní správě, která disponuje vlastním zahradnictvím s mo-
derně zařízeným skleníkem v městské části Klíše.  

Nakonec je v této souvislosti ještě třeba zmínit, že město Ústí 
má dva hřbitovy. Centrální hřbitov je mezi západní tovární čtvrtí a 
městskou oblastí Ovčácký vrch (Schäferberg), o rozloze skoro 7 ha a 
místní hřbitov v městské části Krásné Březno s rozlohou kolem 1,2 ha, 
k němuž se připojuje krásnobřezenský lesík. Centrální hřbitov krášlí 
čestný pomník věnovaný obětem světové války. 

 

Lumpe - park. 
Podle statě plukovníka Franze Bergera. 

 
Náklonnost k přírodě a jejím zpěvným tvorům, účinná láska 

k bližnímu a vlastní cestou putující vůle tvůrce, vytvořily uprostřed naší 
krásné domovské krajiny dílo, jež svou svérázností, svou veškerou krá-
sou a prospěšností, v několika letech vyniklo k mezinárodnímu význa-
mu. Je to jako kdyby v roce 1908 z pustiny, křoví a stromové chudoby, 
z místa koz, skoro bez ptáků, jako pták Fénix z popela povstal „Přírodní 
a ptačí ochranný park“ zdejšího velkoobchodníka Dr. ph. h. c. Heinricha  
L u m p e . 

„Chránit užitečná zvířata, znamená prospívat lidem!“ – Tato při-
pomínka, osvětlující oba hlavní významy Lumpeho světa, stojí na pro-
pagační desce vedle vchodu do parku. Toliko z názorných důvodů har-
monicky rozčleňuje nádherné botanické, geologické a umělecké pozo-
ruhodnosti, a každému návštěvníkovi parku, vedle poučení od našich 
lesních a polních strážců o prospěšných opatřeních, nabízí také látku 
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pro poučnou diskusi a očím a srdci utěšenou krásu. Park splňuje hlavní 
účel jeho založení na Mariánském vrchu (Marienberg), jako příkladného 
zařízení pro ochranu ptáků a také i všechna vyjednaná opatření, která 
toto místo potvrzuje být ornitologickým „naučným parkem“. 

 

 
Lumpe – park. 

 

 Vlastní pozorování, jakož i ve všech zemských pásmech hodno-
věrně zjištěné skutečnosti, že životní podmínky ptačího světa jsou všu-
de kvůli nespoutanému pokroku lidské kultury těžce ohroženy a tím se 
chápe jejich stálé ubývání, nechaly v Dr. Lumpe již v mládí vyklíčit zá-
měr, nabídnout jednou ptákům útočiště, ve kterém, díky vytvoření pří-
ležitosti ke hnízdění, hojnému zimnímu krmení a opatřením k ochraně 
před všelijakými loupeživými tenaty, si budou moci v plné svobodě uží-
vat života a rozmnožovat se. 

Pro vytvoření příležitostí ke hnízdění a sedění na vejcích byly, 
po pokrytí jalových svahů humusem a po nutných urovnávacích pra-
cích, v četném množství vysázeny všechny v Bohemii se vyskytující dru-
hy keřů a stromů, z části jednotlivě, z části ve skupinách, a to: 8 druhů 
dřevin, které slouží výhradně ke hnízdění a 30 druhů křovin, jež nabízí 
ptákům plody jako potravu, dále 18 druhů silně trnitého houští, pro 
ochranu a možnost sedění na vejcích a 9 druhů okrasných stromů, vy-
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hovujících stejným účelům. Bohatě bobulovité a proti loupení chránící 
Monogyna- a Cocinea- druhu Crataegus (Weissdorn – hloh) jsou každo-
ročně v pozdním podzimu ostříhány a časně z jara potom tvoří výhonky, 
oblíbené jako předpokládané podklady pro hnízda, která jsou začátkem 
zimy odstraněna. Vysoce ceněným keřem, zároveň pro ochranu, hníz-
dění i potravu, je Felsennispel – Cotoneaster horizontalis, nádherný 
ozdobný keř, jenž je pro své nesčíslné růžové květy velmi doporučován 
také pro včely. 

Pro obzvlášť užitečné hmyzožravé ptáky, hnízdících v jeskyních, 
je v parku ukryto přes půl tisíce dutin pro hnízdění všech typů, které 
jsou na podzim, ale lépe časně na jaře, koncem února, začátkem března 
důkladně vyčištěny. Proti obtížným roztočům se doporučuje nasypání 
malé vrstvy rašelinné drti. Dutiny slouží jednak jako místa pro sedění na 
vejcích, tak i jako zimní obydlí, které potom často poskytují přístřeší pro 
tři až čtyři k sobě se úzce tulící nájemníky. 

 

 
Lumpe – park. 

 
Západní, rybníkem ohraničený svah je uspořádán jako hlavní 

místo pro krmení a je opatřen 14 různými krmnými zařízeními: 2 velká 
hessenská krmidla, 1 krmné jesle, 2 krmné zvony, 2 konopné automaty 
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a 7 jiných krmítek. Do nich jsou ukládány po léta zachovávané Lumpeho 
koláče ze čtyř vyzkoušených směsí z kokosového rostlinného tuku a su-
šených, jemně vydrhnutých krmných surogátů. S krmením se začíná již 
koncem října, to se podává předběžně jen malé množství, k navyknutí 
okřídlených hostů na místa krmení. Při příchodu nevlídných zimních 
dnů se vkládá potrava ve značném množství. Nejedná se o nevýznamná 
množství: V době od 1. ledna do 8. března 1929 se zkrmilo 45 kg ko-
kosového rostlinného tuku a 343 kg sušeného krmiva. 

K ochraně ptáků před kočkami, kunami, tchoři apod. je park 
oplocen dva metry vysokou, nahoře ostnatým drátem propletenou 
prkennou stěnou a na příhodných místech jsou mimo to nalíčeny Kozlí-
kem lékařským navnaděné pasti a lapače na kočky. Pro poučení hostů 
parku jsou ve skupině stromů, asi jeden metr pod hnízdními dutinami, 
viditelně umístěny všechny ochranné prostředky, které mají zamezit le-
zení k místům hnízdění.  

Aby malým návštěvníkům za plotem nescházela ani příležitost 
k napití a koupání, byly z náhorní planiny Mariánského vrchu (Marien-
berg) svedeny některé prameny do mariánského vodního zámku, od-
kud úzkou roklí mezi kapradím a čedičem, tiše šumíc, spěchají dolu 
k rybníku. 

Díky těmto opatřením je park pravým ptačím Eldorádem, 
v němž zkušený ornitolog – i když ne každoročně a zároveň – může 
určit 81 různých ptačích druhů v mnoha čeledích. Dr. Lumpe tím proti 
všem skeptickým předpovědím podal přesvědčivý důkaz, že se „Ptačí 
svět“ může s vyhlídkou na úspěch umístit uprostřed všech dunění a du-
sání příliš hlasitého průmyslového města, když budou úplně provedena 
všechna nutná ochranná opatření.  

Kdo by mohl mít pochybnosti, že opeřená lesní a polní policie 
má s ohledem na celou naši kulturu náramný význam, ať se podívá za-
čátkem září do ovocného sadu v části parku: Šavel bude brzy změněn 
na Pavla těžce obtíženým ovocným požehnáním. 

Druhým hlavním ušlechtile etickým významem parku je mož-
nost každému návštěvníkovi vysvětlit nutnost ochrany ptáků a k této 
mravně vznešené myšlence přivést pokud možno mnoho stoupenců. 
Hlavní důraz je věnován na poučení školní mládeže, k povzbuzení jejího 
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ještě ke všemu dobrému lehce vnímavého srdce pro lásku k přírodě a 
k jejím zpěvným stvořením. 
 

 
Heinrichův hrad v Lumpe – parku. 

  
Nezapomenutelný zůstává pocit v srdcích všech návštěvníků, 

který vyvolává v zeleni malebně rozptýlená krása, jež činí park neoby-
čejně populárním. Tento pocit je naplňován již blízko vchodu obrovskou 
sochou Rýbrcoula (Krakonoše) a k němu položenými zbytky pralesa po-
nořeného před miliony let u obce Radowenz do lůna země, na něž kaž-
dý mladý i starý hledí a užasle naslouchá příběhu těchto zkamenělých 
pahýlů zdobných, šupinatých stromů, z jejichž vějířovitých listů ještě 
nezněl žádný ptačí zpěv. Neméně poučná je vedlejší skupina muzeál-
ních kusů rozmanitých zvláštně vyhloubených kamenů, které byly vy-
zvednuty ze dna Labe a jsou lidově mylně označovány jako „Steineiche“ 
(Zimní duby), a které jsou pouze kusy kmenů, nerozlučně srostlých s če-
dičem. 

Začátkem července se park skví v plné kráse. Tisíce planoucích 
růží září z kovového tyčoví „růžových arkád“ a rozkvétá v sladce voní-
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cích růžových záhonech. Snivě z čedičových skal shlížejí půvabná kvítka 
zastupující 74 druhů alpské flóry do jim nepřátelského, továrenským 
nepořádkem naplněného a sirénami vyjícího světa. Kdo ale povede své 
kroky tam, kde ze zelených bání sukovitých stromových obrů vyčnívají 
dvě věkem zšedivělé věže, toho za hradní bránou očaruje mistrovské 
dílo tvůrčího ducha a rozzářený pohled oněmělého diváka spočine na 
perle parku, na „Jindřichově hradu“ („Heinrichsburg“), z jehož trhlin a 
spár plápolají a žhnou v sytě barevné nádheře vzácné rostliny, zatím co 
nad tím víří blýskající voda tryskající z mušlovitých vodotrysků. Dole 
v údolí zdraví, jako zbloudilá Boží slza, rybník, na jehož zrcadle mezi buj-
nými lekníny melodicky šumí fontána. Vestavěna do úzké rokle, láká 
k návštěvě kamenná jeskyně z tufu, zářící v magickém světle mnohoba-
revných elektrických světel. 

Že svět Dr. Lumpeho nabízí pro mladé i staré, pro laiky i učence 
skvostnou nádheru a zajímavé rarity, je nejlepším důkazem to, že počet 
návštěvníků parku rok od roku stoupá. Lumpeho park v roce 1928 nav-
štívilo 175 škol s 292 učiteli a 4848 žáky, dále 95 spolků s 2640 členy a 
mimo to kolem 42 000 návštěvníků všech společenských a vzdělanost-
ních kruhů. Celoroční příjmy slouží ornitologickým a humanitárním úče-
lům. Kdo se na tento park dívá s otevřenou myslí a s horoucím srdcem, 
tak cítí, že zde bylo s láskou a nezištností vytvořeno dílo, spojující příro-
du a umění do jednoho vyššího celku.  

 

Kanalizace. 
Podle statě Ing. Franze Pschenitschky z městského stavebního úřadu. 

 

Stávající kanalizační síť města Ústí má celkovou délku 48 319 m. 
V následujícím přehledu je rozlišení podle druhu výstavby:  

a) Zděné kanály (opěrné pilíře z lomového kamene nebo z cihel 
se zakrytím monolitickými deskami)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 976 m, 

b) Cemento-betonové kanály      .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 955 m, 
c) Kanály z pěchovaného betonu   .  .  .  .  .  .  .  . 26 489 m, 
d) Kanály z kameninových trub .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      899 m, 
                       celkem          48 319 m. 
Odvodnění městského území těmito kanály se provádí směs-

ným systémem. Ve výše položených městských oblastech, obzvláště na 
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sídlištích postavených po válce (Zahradní město na svahu Střížovického 
vrchu), jsou kanály položeny zcela účelově, takže odvádění té spousty 
nečisté i dešťové vody se provádí bez potíží. Avšak ve starých, hlouběji 
položených městských částech, a sice ve vnitřním městě, v městské čás-
ti Krásné Březno a západní tovární čtvrti větší část existujících kanálů 
dnešním požadavkům nepostačuje. V sedmdesátých a osmdesátých 
(19. stol.) letech zbudované kanály, z lomového kamene nebo z cihel, 
zakryté kamennými monolitickými deskami z Mariánského vrchu, jsou 
sice dostatečně veliké, avšak stěny a spodky jsou většinou netěsné, ne-
čistoty zůstávající ležet na nepravidelném podkladu, zahnívají, znečišťu-
jí kanál a obklopující půdu. Kromě toho jsou dna těchto kanálů také ve-
lice nízko založené (1 m až 1,5 m) pod horní plochou ulic, takže ze skle-
pů přilehlých domů nemůže být voda odváděna. Také mnoho před 20 – 
30 lety položených kanálů ve starém městě – vyměněné poškozené ka-
nály z lomového kamene – nepostačují z důvodu jejich nízkého založení 
k řádnému odvodnění sklepů moderních budov.  

 

 
Kostel a fara v Předlicích (Prödlitz). 

 
Ve vnitřním městě nízko položené kanály s jejich netěsnými dny 

způsobujícími závady, i kanály jak v městské části Krásné Březno a v to-
vární čtvrti tak i v Labských horách (Elbebergen) a na sever stoupajících 
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svazích, které jsou nedostatečně dimenzovány, nemohou při prudkých 
lijácích pojmout celé množství vody. Nevyhnutelnými následky této 
skutečnosti jsou místní zaplavení sklepních prostor a částečně také ulic 
při lijácích, které jen trochu překročí normální rozsah. Rekonstrukce ka-
nalizace je tedy naprosto nutná a stavební správa se tímto problémem 
také již dlouho vážně zabývá. Proto byly panem tajným radou Prof. 
Genzmerem z Drážďan, spolu se společností pro vodní stavby v severní 
Bohemii, rozpracovány plány na stavební přeměnu kanalizační sítě, kte-
ré mají ukázat jak základní kalkulace pro odvádění znečištěné a dešťové 
vody, tak i linie vedení a možnosti vedení vody sběrnými a hlavními ka-
nály. Základní číselné údaje projektu, předpokládané pro úplnou zá-
stavbu městského území, vyplývají z následujícího přehledu: 

                                                           Ústí        Kr. Bř.   osob na ha 
Hustě zastavěné městské jádro                100 ha     21 ha        290 
Obytné oblasti s uzavřenou výstavbou     66 ha     47 ha         180 
Tovární čtvrť                                                    71 ha     25 ha         75 
Obytné oblasti s otevřenou výstavbou   270 ha     85 ha         85 
Parky a vnější oblasti                                   722 ha   379 ha 

Celkem systematické odvádění vody v oblasti zahrnuje 1795 ha, 
s okolo 120 000 obyvateli, včetně předměstí Bukov, Všebořice, Božtěši-
ce, Skorotice a Předlice. 

Kanály postavené v posledních 2 až 3 letech, z velké části odpo-
vídají i požadavkům vytyčeným v nových projektech, a mohou být tedy 
využity i do budoucna. Také z jednotlivých částí složené kanály z tlako-
vého betonu ve vnitřním městě, v tovární čtvrti a v Krásném Březně, 
položené v dostatečné hloubce, budou rovněž dále používány. Málo di-
menzované roury budou doplněny druhým paralelním kanálem. Ostatní 
kanály jsou tak jako tak vyměňovány za nové. Na území vnitřního města 
je hloubka založení od 4 do 5 m. V zastavěných oblastech, kde převlá-
dají lepší spádové poměry, je stanovena hloubka založení od 3 do 3,5 
m. Veškeré kanály se znečištěnou vodou ústí do nově zbudovaného 
hlavního sběrače, který začíná v městské části Předlice a sleduje tok Bí-
liny a Labe. Čištění splašků a vyvedení vyčištěné vody do labského prou-
du se děje pod městem. Co se týká způsobu odvodnění, je v generál-
ním projektu pamatováno pro níže položená území podél Bíliny a Labe, 
kde čas od času přichází kvůli vysoké vodě ke zpětnému stoupání, na 
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oddělený systém, a pro ostatní městské části, ležící v lepším spádu, 
včetně vnitřního města, je naplánována smíšená soustava. Hlavní kanál, 
jakož i kanál pro znečištěnou vodu oddělovacího systému budou, i když 
nebude žádné spojení s tokem řeky nebo potoka, a také při déle trvající 
vysoké vodě v Labi a Bílině, po provedení tohoto návrhu dále fungovat. 

 

 
Národní škola v Předlicích (Prödlitz). 

 
Staré kanály, již nevhodné pro odvádění znečištěné vody, mo-

hou být podle možnosti použity jako kanály odděleného systému pro 
odvádění dešťové vody. Na více místech zaváděné smíšené soustavy 
kanalizační sítě a tam, kde dochází k přechodu smíšeného do oddělené-
ho systému, jsou v postranních sběrných kanálech naplánovány dešťo-
vé přepady, přes které bude při silných lijácích znečištěná voda, po ví-
cenásobném zředění velkým množstvím vody dešťové, vypouštěcími 
kanály, např. kanály na dešťovou vodu, převáděna přímo do toků řeky 
nebo potoka.    

I když tedy, jak se musí přiznat, kanalizace města Ústí není zcela 
na výši doby, tak předběžné práce jsou přece tak dalece úspěšné, že 
systematické dobudování kanalizace může být v dohledné době pro-
vedeno. 
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Ústecké národní a střední školství. 
Podle statě vedoucího úřadu Franze Kittela. 

 
Založení obecné základní školy, jejíž důležitou charakteristikou 

je státem vyžadovaná všeobecná školní povinnost, nás zavádí do časů 
Marie Terezie. Tenkrát (1775) byla v Ústí udržována jen „triviální“ škola, 
protože hlavní škola byla zřízena v Litoměřicích (Leitmeritz), jakož-
to krajském městě. Triviální nebo jak se také označovala farní škola, po-
chází až z poloviny 19. století. Teprve v roce 1854 dostalo město nejdří-
ve provizorní hlavní školu pro chlapce, později také pro děvčata. Roku 
1868, v roce vzniku říšského zákona o základních školách, je v Ústí hlav-
ní škola pro hochy a dívky, průmyslová škola a již v roce 1862 založená 
soukromá škola evangelické obce. Celkem to čítalo 15 tříd s 18 učitel-
skými silami, na jednu třídu připadalo asi 86 dětí. 

 

 
Divadlo a měšťanská škola. 

 

Díky průmyslem a dopravou způsobenému rozmachu města se 
rozvíjelo také školství na základě dodnes ještě žádným školským záko-
nem nějak státem podstatně nepřekonaného rakouského říšského zá-
kona o základních školách. V roce 1871 byla ze stávající průmyslové 
školy vytvořena první třída měšťanské školy a roku 1873 z dceřiné školy 
první dívčí měšťanská škola. Obě byly v roce 1876 umístěny do školní 
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budovy na Školním náměstí (Schulplatz). 2. základní škola pro chlapce a 
dívky byla založena roku 1884, 3. v roce 1892, 4., 5. a 6. základní škola 
roku 1896. Ve stejném roce vznikla také II. měšťanská škola pro hochy a 
dívky. III. měšťanská škola (Krásné Březno) byla založena roku 1901, IV. 
a V. teprve v roce 1920. Jim předcházelo ještě založení 7. základní školy 
pro hochy a dívky v roce 1915 na Klíši. 

 

 
Státní vyšší reálná škola. 

 
Ve školním roce 1916/17 vykazovaly školy dosud nejvyšší stav 

školních dětí - 6624. Od té doby se počet školáků, přes značně se zvět-
šující příliv do měšťanských škol, rok od roku více snižuje, ke konci roku 
1927 dosáhl nejnižšího stavu 3415 školních dětí. Válka, a jí způsobené 
úbytky porodnosti, si vynutily nedávnou úpravu školských obvodů. Zde 
česko-slovenská vláda bohužel nepřevzala příklady ostatních států, 
snížení počtu žáků v jednotlivých třídách, nejednou trpících přechod-
nými opatřeními a sama potom i odmítla, když školské obce chtěly na 
sebe převzít všechny náklady. Podle tak zvaného „malého“ školského 
zákona ze dne 13. července 1922 byl stanoven počet žáků teprve od 
školního roku 1927/28 na 70 a v následujícím roce na 60 z původních 
80, tedy v době, kdy se opět skoro vyrovnaly zřejmé následky války. 

Kvůli v roce 1923 prosazené úpravě obvodů došlo ke ztrátě ce-
lého školního obvodu s jednou chlapeckou a dívčí základní školou. Nyní 
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máme 6 základních a 5 měšťanských školních obvo-dů a v každém jed-
nu chlapeckou a dívčí školu, kromě 6. obvodu (Skřivánek), který má zá-
kladní školu smíšenou. Těch 11 základních a 10 měšťanských škol je 
umístěno ve školních budovách: Č. 3 na Školním náměstí (Schulplatz),  
č. 4 na Maternově náměstí (Materniplatz), č. 5 a 6 na Körnerově ulici 
(Körnerstrasse), č. 7 na Skřivánku (Lerchenfeld), č. 8 a 9 v Krásném Břez-
ně a č. 10  na Klíši. 

Školská obec kvůli nízkému počtu žáků ztratila nejen dvě zá-
kladní školy, ale budou také sloučeny všechny slabě navštěvované třídy, 
takže budou jen tří a čtyřtřídní základní školy - situace, jejíhož konce 
bude dosaženo teprve ve školním roce 1929/30. Vlna slabých tříd do-
stihne ve školním roce 1928/29 měšťanské školy, které v roce 1928 ne-
ztratily díky očekávanému přírůstku zvenčí ne víc než jednu souběžnou 
třídu.  

Od převratu vycházející nové školní zákony nezjednaly ve stá-
vajících zákonech žádné význačné změny. Místní školní rada i zástupce 
školské obce se i nadále věnují zakládání a udržování školních budov, 
ručí za věcné náklady atd. Učitelstvo přispívá velkým vlivem společným 
zasedáním místní školní rady. Kvůli již před převratem daleko nad úzký 
rámec zákona překračujícím požadavkům škol samospráva nezavedla za 
změněných poměrů nejen žádné zužování, ona mnohokrát zcela vý-
znamně přidala. Nejdříve to platilo, když po celou válku převedené 
školní budovy byly stavebně upraveny.  

Roku 1922 bylo důrazně prosazováno obnovení všech školních 
budov nákladem kolem 5 milionů korun, které by byly rozděleny do ča-
sového rámce pěti let. Program byl skutečně prosazen, až na starou 
školu č. 2, která nyní slouží škole dalšího vzdělávání. Veškeré prostory, 
také tělocvičny, byly pokryty parketami, vymalovány, tak jako i všechna 
vnitřní zařízení byla nově natřena a nalakována. Školní budovy č. 3, 4, 5 
a 6 byly připojeny k městskému dálkovému vytápění. Ostatní mají tope-
ní centrální. Místo školních zvonků byla pořízena automaticky činná sig-
nalizační zařízení. Pro čtyřikrát ročně prováděné hlavní úklidy bylo 
opatřeno zařízení přizpůsobené na horkou vodu, které s ní ošetří každé 
poschodí. Školy 7, 8, 9, 10 a pomocná škola obdržely picí fontánky. 
V každé škole bylo zřízeno zatemňovací zařízení pro promítání. Školy 6 
a 7 dostaly školní dílny. Všechny školy byly opatřeny nářadím a pomůc-
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kami pro výchovné dělnické vzdělávání. Školní tělocvičny byly obohace-
ny švédskými ribstolemi a pianiny. Pro cvičení jsou chudým dětem 
poskytovány zdarma levné cvičky. Pro odborné kuchařské vzdělávání 
byly zařízeny 2 školní kuchyně se sporáky na uhlí a plyn i s potřebným 
nádobím.                       

 

 
Národní a měšťanská škola císaře Josefa. 

 
V roce 1922 byla zavedena školní lékařská služba, kterou vyko-

nává 5 lékařů. Před dvěma lety k tomu proběhlo odborné lékařské pře-
zkoumání dětí. Děti se špatným držením těla byly přiděleny do zvlášt-
ních tělocvičných kursů – nyní jsou 3. Vedoucí kursu se na náklady škol-
ské obce zdokonalovala v Německu. Činnost školních lékařů je podpo-
řena dvěma školními sestrami. Školní lékaři také na vyšším stupni vy-
učují hygienu. Znamenitě vybavená školní zubní klinika pracuje Bonner 
systémem a tak podchycuje všechny děti. 

 Zotavení potřebné děti jsou přidělovány buď do prázdninových 
osad Jetřichovice (Dittersbach), Úštěk (Auscha), Janov (Jonsdorf) a 
Krupka (Rosenberg) nebo na týdenní pěší cestování, které vede do Čes-
kého lesa (Böhmerwald), do Krušných hor (Erzgebirge), do Jizerských 
hor (Izergebirge) a do Krkonoš (Riesengebirge). K místní prázdninové 
péči slouží týdně jednodenní výlety. V průběhu školního roku jsou se 
souhlasem školní rady posílány celé školní třídy do „lesních škol“ v Čes-
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kém lese, v Orlických horách (Adlergebirge) a v Českém Švýcarsku (Böh-
mische Schweiz).  

Pro dohled a zaměstnání mládeže v mimoškolním čase slouží 4 
chlapecké opatrovny, jejichž založení pochází z nadace velkoprůmysl-
níka J. Weinmanna. Jsou zmnoženy o dvě dívčí opatrovny. Ke stejnému 
účelu slouží během léta tři hřiště pro mládež s vedoucími provádějícími 
dozor, které vyplácí školská obec. Využívání dvou obecních labských 
lázní je školním dětem umožněno bezplatně. 

Všechny děti základních a měšťanských škol a mateřských ško-
lek, jakož i opatroven, jsou pojištěny proti úrazu. Nynější ještě trvající 
všeobecná volnost učebních pomůcek nebude moci být za působení 
nového zákona o obecním financování zachována. 

Dobrovolnou činnost školské obce odjakživa dokazují také pří-
spěvky pro sbírky na učební pomůcky a na školní knihovny. U měst-
ského školského úřadu bylo zřízeno místo pro světelné obrazy, v němž 
se shromažďují všechny diapozitivy postihující události ve školách. Kaž-
dá škola disponuje epidiaskopem a dále jsou k volnému použití 3 foto-
aparáty. Fotografické přístroje na kinofilm umožňují učitelům, aby sami 
zhotovovali fotografie na kinofilmy. Používány jsou také 3 reprodukční 
přístroje se sbírkou gramofonových desek a 2 školy disponují radiopřijí-
mači. Hudební místnosti a třídy byly vyzdobeny zarámovanými a zaskle-
nými uměleckými tisky. 

 

 
Státní průmyslová škola. 
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Na doplnění místní učitelské knihovny, která je každoročně me-

todicky obohacována nejnověji vydávanými knihami, byla se souhlasem 
ministerstva školství pořízena knihovna s výchovnými knihami. Ta je 
všeobecně přístupná a má pomoci přenášet myšlenky a úkoly výchovy 
do širších kruhů. V průběhu školních prázdnin je žákům otevřena vlastní 
prázdninová knihovna.          

Po dříve podporovaných třídních návštěvách představení učeb-
ních filmů v kinech byl vypozorován malý výchovný účinek. Plánované 
pořízení školních promítacích přístrojů se nekonalo, protože filmy jsou 
konvenční, drahé a zcela chybí skutečně školní filmy. O spojení s rodi-
nami je usilováno opakovanými rodičovskými večery. Jako prospěšné se 
osvědčují rozhovory s rodiči jednotlivých tříd (třídní rodičovské večery). 
Městskému loutkovému divadlu byly poskytnuty literární pomůcky, 
prostory atd. 

 

 
Škola císaře Franze Josefa. 

 
V roce 1919 otevřená pomocná škola zachytila všechny těžko 

vychovatelné a slabomyslné děti. Nyní má 5 tříd a čítá 90 dětí. Její exis-
tenci ospravedlňují dobré výsledky. Místní školská rada má dále dohled 
nad 9 městskými mateřskými školkami, v nichž je zdarma obsluhováno 
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přes 400 předškolních dětí. Nadšení a horlivost, s nimiž místní školská 
rada překračuje povinnosti své činnosti, jsou brzděny v roce 1927 vyda-
ným zákonem o obecním financování. Ale přesto setrvává na tom, po-
skytovat dětem veškerou péči a vzdělání, které je nechají dozrát v hod-
notné členy národní pospolitosti. 

 

Ústecké vyšší školství. 
Podle statě Dr. Johanna Weyde. 

 

Kdo nezaujatě srovnává Ústí s významnějšími městy uprostřed 
severní Bohemie, vycítí rozdílnost vývoje, která může školského odbor-
níka dobře dovést ke spojitosti se školstvím. Litoměřice (Leitmeritz) mě-
ly své gymnázium již v roce 1549, od roku 1850 je to osmileté vyšší 
gymnázium. Již roku 1863 měly obecní reálku, která byla v roce 1893 
postátněna. Chomutovské (Komotau) gymnázium bylo založeno roku 
1591, od roku 1850 bylo upraveno jako osmileté vyšší gymnázium. Lip-
ské (Leipa), v roce 1627 založené gymnázium, bylo postátněno roku 
1882. Lípa měla dvoutřídní reálku již v roce 1848, od roku 1863 vyšší 
reálku, postátněnou v roce 1892. Most (Brüx) má své gymnázium od ro-
ku 1786, Žatec (Saaz) měl latinskou školu dokonce již ve 13. století. Li-
berec (Reichenberg) má do roku 1837 nižší, od roku 1850 vyšší reálku, 
ze které se záhy vyvinulo gymnázium a konečně Teplice (Teplitz) dosta-
ly roku 1875 obecní reálné gymnázium. A naše Ústí? 

Nuže, to bylo v dřívějších časech neznámé venkovské městeč-
ko, ležící daleko od styku se světem. Ale město, které mělo v roce 1800 
ještě 1400 duší, se vzmohlo v roce 1860 již na 8000, roku 1870 na 
10 000, r. 1880 na 17 000, r. 1890 na 24 000 obyvatel a dnes je nejlid-
natějším sudetoněmeckým městem. A přece ještě v roce 1890 nemělo 
žádnou střední školu! V roce 1909 dostalo Ústí, jako poslední německo-
české město reálku, přestože městečka jako Pláň (Plan), Milbohov 
(Elbogen), Reichenstein již takovou vymoženost měla. 

První v Ústí, z měšťanské školy vzniklá škola, byla soukromá ob-
chodní škola pana Kotera, existující v letech 1879 – 1886. Roku 1883 byl 
vznesen popud, založit v Ústí střední školu, ale zpočátku se nedařilo 
sjednotit, zda to má být gymnázium nebo reálka. Mezitím v roce 1886 
výše zmíněná Obchodní společnost po Koterově odchodu založila dvou-
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letou obchodní školu podle vzoru zemské obchodní školy v Kremži 
(Krems). Byla otevřena se 17 žáky v říjnu roku 1886 jako vyšší obchodní 
učitelský ústav v budově chlapecké měšťanské školy. Počet žáků rychle 
stoupal a roku 1890/91 – v 5. roce jejího trvání – bylo dokončeno budo-
vání ústavu se 127 žáky ve třetím ročníku. Roku 1894/95 se všechny tři 
ročníky se 177 žáky oddělily. V roce 1900 byl ústav jako první v Rakous-
ku rozšířen na čtyřletou obchodní akademii. Ústecká obchodní škola se 
člení na dvouletou obchodní školu pro chlapce a dívky, jednoletý abitu-
rientský kurs a obchodnickou pokračovací školu. Tímto vzkvétajícím 
ústavem prošly během 42 let tisíce žáků a žákyň. Koncem roku 1927/28 
čítal učitelský sbor kolem 30 osob. V průběhu 42 let ale ústecký školský 
život dostal ostatně také jinou tvář.  

Již v roce 1891 byl znovu obnoven plán na založení střední ško-
ly. Ředitel měšťanské školy Konrad Moissl se zastával státní průmyslové 
školy. Ministerstvo bylo pro reálku, která byla tenkrát pro Ústí zcela při-
měřená. Vlivní pánové ale prosadili nižší gymnázium s povinným rýso-
váním. Ministerstvo školství to povolilo a profesor z gymnázia v Mostu 
(Brüx) Dr. Gustav Hergel mohl dne 16. září 1893 v Solné ulici (Salzgasse) 
otevřít první třídu se 36 žáky. V roce 1894 byl již jmenován ředitelem a 
roku 1897 bylo vyčleněno vyšší gymnázium. Dr. Hergel v roce 1898 
navrhl zřízení paralelních tříd reálky, s tím ale neprorazil. Ve stejném 
roce dostalo gymnázium svou vlastní budovu. Postátnění proběhlo v ro-
ce 1902. Teprve v roce 1908/9 přesáhl počet žáků těsně 200, potom se 
citelně projevilo založení reálky a ve válečném roce 1916/17 klesl počet 
žáků až na 134. Po převratu, a sice ve školním roce 1920/21, bylo gym-
názium přeměněno na reálné gymnázium s angličtinou místo řečtiny. 
Počet žáků brzy stoupl na 274. Koncem roku 1927/28 bylo v gymnáziu 
246 žáků – citelně se projevil na děti chudý ročník – a přes 30 učitelů, 
v jejichž čele je jako ředitel Dr. Hans Sachs.  

Dílem Dr. Hergelse bylo také dívčí lyceum v Ústí. Dne 5. října 
1895 byla nejprve otevřena dvouletá vyšší dívčí škola. Roku 1917 povo-
lila městská rada změnu tříleté dívčí školy na 6 třídní lyceum se třemi 
střídavými ročníky. Avšak již v roce 1921 bylo dívčí lyceum přeměněno 
na dívčí reformní gymnázium a roku 1928 byla doplněna 8. třída. V roce 
1922 byl učitelský sbor převzat státem. Ve vedení učitelského sboru     
o dvanácti vlastních a vícero cizích učitelů dodnes stojí ředitel Karl 



96 
 

Scheiter. Díky tomuto ústavu má Ústí ve svých zdech zastoupeny všech-
ny tři typy středních škol. 

Jako čtvrtá střední škola byl v Ústí v roce 1903 ústeckým žen-
ským živnostenským spolkem založen učitelský vzdělávací ústav. Měst-
ská obec se proti této škole zpočátku držela zamítavě, avšak dala jí do 
užívání budovu základní školy v Körnerově ulici (Körnerstrasse) s odpo-
vídajícími prostorami, takže mohla být se 45 žákyněmi na podzim roku 
1903 otevřena. Střídal se jeden 1. a 3. s jedním 2. a 4. ročníkem a uči-
telské síly doplnily výlučně ústecké měšťanské školy. Prvním ředitelem 
byl, také jako domácí básník známý, ředitel měšťanské školy Karl Eich-
ler, jenž tento ústav vedl až do svého dožití dne 12. listopadu 1909. Po-
čet žákyň většinou ohraničoval přípustný nejvyšší stav 90. Rok 1921 při-
nesl převzetí tohoto ústavu do správy města, jako městský ústav pro 
vzdělávání učitelek. Neměl žádný učitelský sbor, ale vypomáhal si cizími 
profesory a učiteli z ostatních ústeckých škol. Jako výcviková škola slou-
žila dívčí základní škola v Körnerově ulici. Nyní je jejím ředitelem pro-
fesor ústecké obchodní akademie Dr. Rudolf Fischer. 
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Státní reálku Ústí obdrželo v roce 1909. To, že byla založena ja-
ko poslední německá reálka v Bohemii ukazuje, jak se zde často postu-
povalo ve školských otázkách obráceně. Jako ředitel byl v srpnu 1909 
jmenován ředitel reálky Dr. Johann Weyde, který tři roky před tím bu-
doval reálku v Bergreichensteinu a tam získal mnoho zkušeností. Vý-
stavba začala ihned se souběžnou třídou. V roce 1912/13 byla dobudo-
vána nižší reálka se 4 třídami v 9 odděleních a se 334 žáky. Mezitím byla 
dostavěna nová budova reálky – tenkrát na konci města – v Schillerově 
ulici (Schillerstrasse). Stará budova obchodní školy i přes velkou přístav-
bu mohutně rostoucí školu již nepojala. V posledním mírovém roce na-
stalo v den, kdy začaly oslavy století bitvy u Chlumce (Kulm), slavnostní 
přesídlení reálky do nové budovy. Vyšší reálka byla otevřena s 27 učiteli 
a 404 žáky. Jak nádherně rok začal a plynul, tak trudně to odzvonilo 
v osudné světové válce. V posledním školním roce měla škola v neroz-
dělené reálce 26 učitelů, v jejichž čele je ředitel Viktor Kindermann. 

Ještě před novou budovou reálky byla k vládnímu výročí v roce 
1908 spořitelnou budována státní průmyslová škola. Ale byla otevřena 
teprve v říjnu 1910 a jejím ředitelem byl jmenován inženýr Reimoser ze 
Štýrska (Graz). Ústav nejdříve sestával z mistrovské školy strojně tech-
nického směru ve dvou kursech, potom z odborné průmyslové školy ná-
sledného vzdělávání a měl dohromady zapsáno 366 žáků. Nejdříve bylo 
vyzkoušeno několik odborných kursů, ale počet žáků poklesl a na pod-
zim roku 1914 byla škola přeměněna na válečný špitál, dále vytrvalo jen 
několik oddělení. V roce 1916 zde byla zřízena škola invalidů. Teprve po 
válce byla vybudována vyšší státní průmyslová škola a byly opět otevře-
ny oba ročníky mistrovského oddělení. Nyní zase vládne plná učitelská 
činnost, druhým ředitelem tohoto ústavu je od roku 1924 inženýr Karl 
Worzfeld. Učitelský sbor je složen ze 13 profesorů a učitelů, 5 dílen-
ských sil a 4 pomocných učitelů.  

Nejmladší, z měšťanské školy zbudované střední školy je ústec-
ká rodinná škola, jejíž úřední název je „Vyšší učitelský ústav pro ženská 
hospodářská povolání“. Podnět k založení tohoto ženského vzdělávací-
ho ústavu vzešel od paní vyšší učitelky v penzi Beate Kasalisch, která se 
také účastnila při zakládání ústavu pro vzdělávání učitelek. Dne 1. čer-
vence 1921 založení schválila ústecká městská rada. Ministerstvo svoli-
lo již v červenci 1921 zřízení tříleté rodinné školy a uvolnilo k vedení té-
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to školy gymnazijního profesora Dr. Hanse Sachse. Vyučování započalo 
uprostřed září 1921 v základní a měšťanské škole na Školním náměstí 
(Schulplatz), a sice hned s 53 žákyněmi. Ve 2. školním roce 1922/23 
bylo v prvních dvou ročnících 81 žákyň, ve 3. školním roce ve všech 
třech ročnících 125 žákyň. Učitelský sbor se zpočátku skládal většinou 
z učitelů ostatních škol a teprve postupně ústav získal vlastní učitelky. 
Zvláštním znakem této dobře navštěvované odborné školy bylo hod-
notné vystavování ženských ručních prací a kuchařského umění a velké, 
několikadenní školní výlety, které dodávaly skupinám děvčat radost, a 
také příležitosti k poznávání vzdálených krajů. – Učily se češtině a 
angličtině. – Ve 4. školním roce musela být část ústavu přemístěna do 
školy v Körnerově ulici (Körnerstrasse), kam v roce 1927 přesídlil celý 
ústav. Úspěch byl vyvolán již kvůli převaze praktických oborů. Koncem 
roku 1926/27 odešel z ústavu kvůli svému jmenování ředitelem gymná-
zia ředitel Dr. Hans Sachs a na jeho místo přišla státní učitelka literatury 
Marie Uhlir. Ústav byl přeměněn na dvouletou veřejnou odbornou ško-
lu pro ženská povolání s učební dílnou pro zhotovování oděvů a zvlášt-
ním kursem směru sociálního domácího hospodaření, kromě mnoha ji-
ných přechodných kursů. Skutečnost trvale dobré návštěvnosti z Ústí a 
z venku dokazovala potřebnost tohoto ústavu. Díky němu mohlo mno-
ho škole odrostlých děvčat, která upustila od učeného studia, nabýt pro 
život tak důležitého praktického vzdělání pro ženská povolání.  

Tak je v Ústí postaráno o ženskou mládež. Dívkám je otevřeno, 
reálné gymnázium, reálka a obchodní akademie, které mají v roce 
1927/28 dohromady 122 žákyň. Výhradně děvčatům je učena dívčí ob-
chodní škola, dívčí reformní reálné gymnázium, vzdělávací ústav pro 
učitelky a rodinná škola (448 žákyň), jen průmyslová škola je jim 
uzavřena. Všechna ústecká vyšší učební zařízení koncem roku 1927/28 
navštěvovalo 546 dívek. 

Ústí nyní vykazuje 7 vyšších německých škol. V roce 1927/28 
v nich studovalo 1504 mužských a 564 ženských, dohromady 2068 stu-
dentů. O práci na jejich vzdělávání se podělilo nejméně 110 stálých uči-
telů, takže na 19 žáků těchto škol přichází jedna učitelská síla. Velké 
oběti stojí město mladí, pocházející z valné části z venku, kteří jsou 
v Ústí buď bezplatně zaopatřováni, nebo denně do školy dojíždějí. 
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V rozpočtu nákladů pro rok 1928 je pro všechny městem hrazené výlo-
hy škol stanoveno 1 100 000 Kč. 

Skutečně, Ústí dostalo v novém století novou tvář. A i když je 
stále ještě továrním a obchodním městem – školy již dělají jednoznačně 
vedoucí postavení továren sporné. 

 

 
Obchodní akademie. 

 

Ústecká obchodní akademie. 
Podle statě ředitele Leopolda Zeidlera. 

 
Ústecká obchodní akademie vznikla, tak jako téměř všechna 

obchodní učiliště bývalého Rakouska, díky soukromé iniciativě. Bylo zá-
sluhou samotného, teprve v roce 1886 založeného Kupeckého spolku 
v Ústí, že v tom samém roce došlo ke zřízení ústavu. Ústí tenkrát ještě 
žádné vyšší vzdělávací zařízení nemělo, ačkoliv ostatní, mnohem menší 
obce se tím již těšit mohly. Pro vzdělávání mladých obchodníků zde 
chyběla jakákoliv vhodná možnost, zejména když Koterova soukromá 
obchodní škola kvůli odchodu vlastníka stála před zrušením. Se správ-
nou znalostí ústeckého hospodářského života přišel Kupecký spolek 
pod vedením svého předsedy Karla Schöppe na to, že stále vzhůru se 
snažící město Ústí je hodno obchodního učiliště, jež mu dodá jeho ko-



100 
 

merčního významu. Schöppe tuto záležitost na mnoha sezeních vysvět-
loval, a když dosáhl přesvědčení, že může počítat s hojnou podporou 
jiných kruhů, vystoupil na mimořádné valné hromadě dne 26. července 
1886 s usnesením o „Založení obchodní školy v Ústí, s dvouletým cyk-
lem přednášek v rámci platných zákonů a nařízení“ a z tohoto popudu 
byly schváleny vzrůstající výdaje. Ústecká městská obec si ihned připra-
vila prohlášení, že výsledek činnosti Kupeckého spolku vede k daleko-
sáhlému zvelebení, a kromě na tehdejší poměry vysoké subvence, sta-
novila také opatření pro potřebné učebny k bezplatnému užívání. Ředi-
telem školy byl povolán tehdejší tajemník obchodní komory ve Zhořelci 
(Görlitz), Friedrich Scubitz. Již dne 17. října se uskutečnilo slavnostní 
otevření „Vyššího obchodního ústavu v Ústí“. 

 

 
Drážďanská ulice (Dresdnerstrasse). 

 
Nová škola byla od samého počátku všemi kruhy, které byly na 

hospodářském vývoji města Ústí zainteresovány, dalekosáhle podporo-
vána. Vedle státní správy a samotného města Ústí věnovalo Krajské za-
stupitelství v Ústí, Zemský výbor pro Bohemii, Obchodní a živnostenská 
komora v Liberci (Reichenberg) a Ústecká spořitelna ústavu pravidelně 
náležité subvence. Průmyslové a obchodní kruhy města pečovaly o za-
řízení a o vytvoření sbírky učebních pomůcek. 
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Již 15. dubna 1887 byla škola prohlášena za zcela samostatnou 
instituci a 6. dubna 1888 bylo rozhodnuto o změně učiliště na tříletou 
obchodní střední školu. Tento záměr ale nejdříve nenalezl souhlas         
u školní správy. Teprve, když obecní výbor města Ústí od třetího škol-
ního ročníku poukázal vlastní budovu jako jeho trvalý domov a usnese-
ním z 15. května 1889 uskutečnil převzetí ústavu do správy města, 
schválilo ministerstvo pro věci duchovní a výchovu nový organizační řád 
a učební plán „Městské vyšší obchodní školy v Ústí“. Dne 13. listopadu 
1889 bylo absolventům ústavu také přisouzeno oprávnění k jednoroční 
dobrovolné službě v armádě. Od té doby nastal rychlý rozmach školy, 
který si již v říjnu 1889 vynutil rozhodnutí o zřízení souběžné třídy. Když 
po několika letech přikázané prostory škole již nepostačovaly, byla 
městem v roce 1895 u budovy ústavu pořízena přístavba. Již ve školním 
roce 1899/1900 byl ke škole přičleněn jednoroční obchodní kurs pro 
dívky. 

Začátkem školního roku 1900/01 se uskutečnila významná pro-
měna ústavu. Z dosud jedné přípravné třídy a třech postupných ročníků 
sestávající městská vyšší obchodní škola byla se souhlasem vzdělávací 
správy od 25. května 1900 změněna na učiliště se čtyřmi postupnými 
ročníky s titulem „Ústecká obchodní akademie“. Jak již i v dřívější orga-
nizační formě, byla ústecká obchodní škola brána jako vzor pro nově 
vznikající obchodně učilištní zařízení v Rakousku, tak také i tentokrát 
byl dán podnět k nové podobě obchodního vzdělávání v Rakousku a byl 
prvním novým vykročením na cestu, po které jí brzy poté budou ná-
sledovat ostatní tříletá obchodně učilištní zařízení. Přeměna se v tomto 
případě plně osvědčila a přispěla k upevnění dobré pověsti školy a 
k jejímu šíření. 

Na konci šestnáctého školního roku ústavu, dne 31. srpna 1902, 
odešel ze svého úřadu jeho první ředitel, vládní rada Friedrich Scubitz a 
vrátil se zpět do své štýrské vlasti. Obrovské zásluhy tohoto schopného 
pedagoga, jeho neúnavná činnost ve službě pro ústecký obchodně uči-
lištní ústav mu zajistily čestné místo v historii obchodního školství v Ra-
kousku. 

Jeho nástupcem v úřadu byl profesor německé obchodní aka-
demie v Olomouci (Olmütz) Max Wolfrum, který měl v rukách vedení 
Ústecké obchodní akademie plných 25 let. Pod jeho vedením byla škola 
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dále zdokonalována a zvětšována. Ve školním roce 1903/4 byl poprvé 
připojen jednoroční abiturientský kurs pro absolvující středoškoláky 
ústavu a začátkem následujícího školního roku byl změněn jednoroční 
obchodní kurs pro dívky na dvouletou dívčí obchodní školu. Po světové 
válce ve školním roce 1921/22 došlo ještě na dvouletou chlapeckou ob-
chodní školu. 

 

 
Jiná část Drážďanské ulice. 

 
Stále stoupající frekvence návštěvnosti si dlouhodobě vyžado-

vala nutnost rozšíření školních prostor. Město proto nechalo v letech 
1904 až 1905 připojit k již od roku 1888 užívané budově novostavbu, 
která odpovídala jak prostorově tak i ve vztahu ke školsko-hygienickým 
předpisům tehdejší doby. Nový domov mohl být začátkem školního ro-
ku 1905/6 otevřen. Od té doby byly obě budovy Ústeckou obchodní 
akademií a s ní spojenými kursy a zařízeními užívány. 

Výborná pověst, které se Ústecká obchodní akademie těší dale-
ko za hranicemi naší malé vlasti a která je uznávaná také na rozhodují-
cích místech, přispěla k dalšímu rozmachu školy. Počet žáků a tříd stále 
vzrůstal a svého nejvyššího stavu dosáhl ve školním roce 1918/19 
s 1438 žáky a 29 třídami. Potom došlo kvůli zřízení dvou nových ob-
chodních akademií a dalších obchodních škol v každé oblasti, ze kterých 
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ústav až dosud převážně stahoval žákovský materiál, k poklesu. Přesto 
je dnes škola s 870 žáky ve 26 třídách na prvním místě mezi německými 
obchodně učilištními zařízeními v Československé republice. Vedení 
ústavu má od července roku 1927 v rukách současný ředitel Leopold 
Zeidler, který je v ústavu jako učitel činný již od školního roku 1906/7. 

Je samozřejmé, že tak velký vzdělávací ústav vyžaduje od zřizo-
vatele školy značné finanční oběti. Přináší je především město Ústí, kte-
ré je odpovědné podle organizačního statusu školy, vedle odpovídající-
ho zaopatření učiliště věcnou spotřebou, také za další příspěvky a vydá-
ní nekrytých požadavků školy a které muselo nést v poválečné době 
sotva snesitelné břemeno. Město Ústí již před světovou válkou usilova-
lo o dosažení postátnění ústavu, nyní se o to město, vzhledem k finanč-
ní krizi, opět snaží, s tím výsledkem, že od roku 1920 veškerý učitelský 
sbor, až na učitele tělocviku, převzala státní správa, aniž by ale byl ome-
zen rozhodující vliv městské správy na vývoj ústavu. 

Správní výbor Ústecké obchodní akademie se od té doby snaží 
vynakládat škole poskytované prostředky ze subvencí a školní peníze 
v první řadě na úpravu sbírek učebních pomůcek. Ústav disponuje plně 
uspořádanou učitelskou knihovnou s 4273 svazky a žákovskou knihov-
nou s 2040 svazky. Vyučování slouží geograficko-historický kabinet se 
138 nástěnnými napami, 14 přístroji, 132 názornými obrazy a 1503 fo-
tografiemi, dále sbírka zboží s 4295 položkami, fyzikální, chemická a 
zbožní laboratoře, jež jsou vesměs moderně zařízené. Pro vyučování 
psaní na stroji je k dispozici 32 bezvadných psacích strojů různých sys-
témů. Mimoto je zde sbírka komerčních učebních pomůcek, vybavená 
účetními, počítacími, psacími, rozmnožovacími a kopírovacími stroji, 
propisovacím účetním zařízením, sbírka fotografií a platidel, jakož i cvi-
čební účtárna, která je vzorově zařízena pro provozování obchodů šesti 
různých vzájemně propojených firem. Všechna tato zařízení jsou v rám-
ci vyučování využívána v širokém rozsahu a jsou potřebná také pro se-
minární cvičení. 

Vedle dodávání důkladných znalostí a výchovy charakteru je ale 
také věnována velká pozornost tělesné výchově školní mládeže. Je 
k dispozici dobře zařízená tělocvična, ale při dobrém počasí je pěstová-
no také sportování na čerstvém vzduchu. Dalekosáhle jsou požadovány 
hry pro mládež, tenis, lyžování a sáňkařský sport a ke sportování vlast-
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ního veslařského družstva jsou k dispozici 3 lodě. Ze závodů byly žáky 
ústavu přivezeny mnohé ceny, které zdobí školní chodby. Údolí Labe 
s nádhernými horami na svých březích vybízejí k pěšímu cestování v pří-
rodě, přičemž také sama škola pořádá pěší putování. Jsou také často 
podnikány studijní cesty do průmyslových a hornických podniků naší 
vlasti a vedle toho také daleké žákovské cesty, na jednu stranu vedou 
do Anglie a Holandska, na druhou stranu do jižní Itálie.  

 

 
Ulice Hrnčířská (Töpfergasse). 

 
Ústav také připouští, aby se jeho žáci mohli bavit, vychovává ci-

tuplné lidi. Žákovský sbor pěstuje zpěv národních písní, žákovský or-
chestr dává příležitost hudebně nadaným žákům, pod vedením zvlášť 
vybraného dirigenta, projevit své hudební schopnosti v častých, ochot-
nictví přesahujících kulturních produkcích. Každoročně se pořádají žá-
kovská vystoupení pro nejlepší podpůrné spolky ústavu, která jsou, díky 
vynikajícímu způsobu přednesu, přáteli školy stále dobře navštěvována, 
takže ušlechtilý účel těchto představení přináší pravidelně slušné vybra-
né částky. Cit pro všechno krásné a dobré vzbuzují v žácích ostatně také 
již chodby a domovní schodiště obou školních budov, jež jsou vyzdo-
beny kopiemi uměleckých děl starých i nových mistrů. 

Tak Ústecká obchodní akademie docílila toho, o co skutečný 
stvořitel školy Carl Schöppe vlastně usiloval a co první ředitel ústavu 
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Friedrich Scubick ve svém nástupním projevu sliboval a co měl jejich 
nástupce zákonitě jako cíl, uskutečnit a dokázat, aby z ústavu vycházeli 
nejen komerčně základně vzdělaní žáci a žákyně, zralí muži a ženy, zo-
celeného charakteru se vštípenou láskou k vlasti, lidé, kteří v životě zů-
stanou stále vděčně pamětliví mnohostranného vzdělání a výchovy, 
které v nich zanechalo ústecké středisko obchodního vzdělávání. 
S hrdostí a zadostiučiněním hledí škola na své vycházející žáky a žákyně, 
kteří ve svém životě spějí stále kupředu a tím vynášejí do světa pověst 
ústeckého obchodního učiliště i pohled na město Ústí, všude tam, kde 
němečtí obchodníci působí pro svou vlast, pro svůj lid. 

 

 
Ulice Velká hradební (Grosse Wallstrasse). 

 

Ústecká státní průmyslová škola. 
Podle statě ředitele Ing. Karla Worzfelda. 

 

Díky výhodné geografické poloze města Ústí na Labi bylo skoro 
samozřejmé, že zde vznikne průmyslové centrum, jež se bude rychle 
rozvíjet. Logickým následkem tohoto vývoje byl vznik školy, která by 
vzdělávala zvláště potřebné technické síly pro strojírenský průmysl. 

Spojeným úsilím státu a města se zde podařilo roku 1910 zřídit 
státní průmyslovou školu, která díky odpovídající finanční podpoře 
městské obce, tak jako i značnému daru ústecké spořitelny dostala nád-
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hernou vzdělávací budovu i s potřebnou rozlehlou budovou dílen, takže 
po stavební stránce bylo vyhověno všem požadavkům. Pořízení mobili-
áře, sbírky učebních pomůcek a vybavení dílen převzal stát. Dílny mají 
několik oddělení, a sice mechanické (zámečnickou dílnu, soustružnu, 
frézovnu aj.), kovárnu, modelárnu a slévárnu. Dílny jsou vybaveny no-
vými stroji a sousedí s nimi kotelna se dvěma kotli s přehříváním a další 
strojovna. Provoz je samozřejmě elektrický, je připojen na městskou 
elektrickou centrálu. 

Škola byla založena jako dvouletá mistrovská škola a byla k ní 
připojena tříletá pokračovací škola pro kovoobráběcí řemesla, jakož i 
zvláštní kursy pro topiče parních kotlů, opraváře strojů a pro elektro-
techniky. V prvním školním roce 1910/11 měla škola celkem 366 žáků. 
Vedení měl v rukou jmenovaný ředitel, profesor státní průmyslové 
školy ve Štýrském Hradci (Graz) Ing. Franz Reimoser, k němuž se při-
pojili 3 učitelé, 12 pomocných učitelů, dílenský mistr a kancelářská po-
mocnice. Až v roce 1914 stoupl počet žáků na 506, učitelský sbor o jed-
noho kvalifikovaného učitele a 2 pomocné učitele. 

V době světové války bylo škole přirozeně velmi silně zabráně-
no v jejím rozvoji. Všichni žáci museli nastoupit k armádě, zrovna tak, až 
na dvě výjimky, učitelský sbor, takže muselo odpadnout vyučování na 
mistrovské škole i ve zvláštních kursech. S obtížemi mohlo být udržová-
no vyučování na pokračovací škole, ovšem jen v omezeném rozsahu. 
Zároveň se začátkem války byla školní budova přeměněna na reservní 
špitál, v němž byla až do konce října 1918 poskytnuta péče 2600 vojá-
kům. V té době byly zavedeny vzdělávací kursy pro válečné poškozence, 
kteří ve svém civilním povolání patřili do kovodělnického oboru. Po 
konci války někteří z nich zůstali na dalším školení v mistrovské škole. 

Již během války započatá jednání o členění vyšší průmyslové 
školy přinesla uspokojivý výsledek. Začátkem školního roku 1918/19 
mohlo být otevřeno čtyřleté vyšší oddělení strojně-technického směru. 
V té samé době opět začalo v plném rozsahu také vyučování na pokra-
čovací odborné průmyslové škole, kdežto mistrovská škola vešla do no-
vého života teprve v září 1919. Učební plány byly přizpůsobeny změně-
ným poměrům a potřebám. 

Koncem prosince 1923 odešel do výslužby ředitel Reimoser. Až 
do jmenování nástupce byl vedením pověřen Prof. Rudolf Langhaus. 
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Dne 1. září 1924 převzal úřad nový ředitel Prof. Ing. Karl Worzfeld. S no-
vou dobou si také rozhodná místa prosadila, že technická škola musí 
být vybavena nejnovějšími pomůckami a stroji, takže dnešní zařízení se 
mohou počítat mezi zcela moderní. Důležitou organizační úpravou ško-
ly bylo připojení školy pro opraváře aut a autoškoly. Městská obec Ústí 
umožnila přestavbou a přístavbou zřízení autogaráže se všemi moderní-
mi pomůckami, a také automontážní haly, jejíž potřebné vybavení stoji 
a nářadím bylo pořízeno ze státních prostředků. Celé uspořádání dopl-
nilo velké vulkanizační zařízení. K přepravním a cvičným účelům slouží 
dva osobní a dva nákladní automobily, každý vůz je jiného typu. 

Dispozice školy se dá přehlédnout z následujícího soupisu. 
I.  V y š š í   o d d ě l e n í   m e c h a n i c k o – t e c h n i c k é h o   

s m ě r u , 4 ročníky s ukončovací zkouškou dospělosti. Předběžné vzdě-
lání: 4 třídy střední nebo měšťanské školy. Úspěšné složení přijímací 
zkoušky. Cíl: Výchova pro vyšší technickou činnost v konstrukční kance-
láři a dílně.              

II.  M i s t r o v s k á   š k o l a   p r o   m e c h a n i c k o - t e c h-  
n i c k á   p o v o l á n í , 2 ročníky. Předpoklady: 3 třídy měšťanské školy 
a nejméně tři roky v zaměstnání. Výuční list. Tato škola uděluje při 
splnění předpokladů oprávnění k samostatnému nastoupení do přísluš-
ného povolání. Absolventi ale také mohou úspěšně pracovat v kon-
strukční kanceláři i v provozu. 

III.  P o k r a č o v a c í   š k o l a   p r o   m e c h a n. – t e c h n.    
p o v o l á n í , jako tříletá povinná škola pro všechny učně z levého bře-
hu Labe v okruhu 4 km.   

IV.  Š k o l a   p r o   o p r a v á ř e   a u t , Trvání: Půl roku při 42 
hodinovém vyučování za týden. Polovina vyučování je věnována teorii, 
zbytek praxi (opravy, montáže, vulkanizace apod.). Na konci účastníci 
také skládají státní řidičskou zkoušku pro osobní a nákladní automobily. 

V.  K u r s y : a) Svářečský kurs. Cíl: Naučení sváření autogenem 
a zdokonalení v této technice. Trvání: 3 měsíce při 8 hodinách týdně. 
Otevřeno pro každého z kovodělného průmyslu. 

           b) Kurs pro topiče parních kotlů. Cíl: Příprava ke 
státní topičské zkoušce. Trvání: 3,5 měsíce, 3 hodiny týdně.                      
                           c) Kurs pro obsluhovatele parních strojů. Ve spo-
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jení s předchozím kursem příprava ke státní strojvůdcovské zkoušce. 
Trvání: 3,5 měsíce, 3 hodiny týdně. 

            d) Kurs pro elektrotechniky. Cíl: Prohloubení zna-
lostí elektrotechniků v jejich oboru. Učební látka: každý rok střídavě 
stejnosměrný a střídavý proud. Trvání: 7 měsíců, 3 hodiny týdně. 

            e) Řidičské kursy pro řidiče z povolání a amatér-
ské řidiče. Trvání: 6 týdnů. Teorie 15 hodin týdně a mimoto praktické 
jízdy až do dosažení plné jízdní schopnosti.                

            f) Kurs pro karosáře. Trvá kolem 300 učebních 
hodin. Teorie a praxe. 
                                           g) Kurs pro fotografy. Cíl: Uvedení a praktická 
cvičení pro začátečníky a pokročilé. Trvání: 5 měsíců, každou sobotu, 
eventuelně také neděli. 

Kromě těchto stálých kursů jsou případně konány takové, které 
jsou v určitém okamžiku požadovány praxí. 

Celkový počet žáků všech oddělení školy od založení až do 
dneška činí 9990. Kromě ředitele je dnes v učitelském sboru 15 profe-
sorů, 6 učitelů v dílnách, 3 pomocní učitelé a 1 asistent. 

Potížím při obstarávání finančních prostředků na studium se če-
lí díky dobrému systému podporujícímu vzdělávání. Spolek pro podpo-
rování žáků zaopatřuje potřebné a pilné žáky učebními pomůckami vše-
ho druhu a stravenkami na bezplatné obědy. Z prostředků státu, okre-
su, obce a obchodní komory se povolují stipendia. Exkursní fond posky-
tuje příspěvky na výlohy, spojené se studijními cestami. 

 

Pokračovací živnostensko-vzdělávací školství. 
Podle statě Karla DIeze, ředitele školy dalšího vzdělávání živnostníků. 

 
Muži, kteří v březnu roku 1873 založili Ústecký živnostenský 

spolek a převzali jeho vedení, jsou celí muži, muži činu. Jejich prvním a 
nejdůležitějším činem bylo založení školy pokračovacího vzdělávání živ-
nostníků, jež byla otevřena v září toho samého roku. Tito muži, pro-
niknutí důležitostí založení školy pro řemeslníky, pochopili tuto nutnost 
a ihned přešli k činu. Vedení školy, v níž bylo v prvním roce zapsáno 101 
učňů všech řemesel, a měla jednu třídu se dvěma odděleními, převzal 
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ředitel měšťanské školy pan Roboch. Po prvním roce převzal vedení ře-
ditel měšťanské školy pan Möldner a vedl školu 13 let až do roku 1887. 

Roku 1867 bylo ke škole připojeno kupecké oddělení pro učně 
obchodnického stavu, které bylo až roku 1887 spojeno s průmyslovou 
školou pokračovacího vzdělávání. V uvedeném roce bylo postoupeno 
tehdejší vyšší státní obchodní škole. Do roku 1886 Živnostenský spolek 
školu obsluhoval a pečoval o ni. Od té doby byla podřízena vlastnímu 
školnímu výboru. Ve školním roce 1887/88 vedl školu tehdejší okresní 
školní inspektor, pan Konrad Moissl. Jeho vlivu byla připisována velká 
část toho, že se městská obec rozhodla, zařídit v hlavním úřadu svého 
vedoucího. Bylo uznáno, že další výstavba školy vyžaduje jednu muž-
skou pracovní sílu.  

Jako ředitel byl povolán Ing. Berthold Titlbach, tehdy učitel 
měšťanské školy v německém Gabel – Jablonné v Podještědí. Byl to 
první ředitel pokračovací školy v hlavním úřadu v bývalém Rakousku. 
Ten počin se ukázal být náramně šťastný. Ředitel Titlbach vedl školu 
znamenitým způsobem, dobudoval jí a přivedl jí vzhůru k vzorovému 
ústavu. Vedl školu až do roku 1919, to je 31 let. O panu řediteli Titlba-
chovi se nyní cituje výrok znamenitého odborníka, který školu důkladně 
poznal. Řekl: „Zde stojí správný muž na správném místě“. 

V březnu roku 1909 byla otevřena odborná pokračovací škola 
pro stavební povolání a v září toho roku odborná pokračovací škola pro 
švadleny a modistky, jejichž vedení bylo svěřeno panu Titlbachovi. V ro-
ce 1911 bylo odloučeno mechanicko-technické oddělení a bylo přiděle-
no nově zřízené státní průmyslové škole. Odloučení mělo za následek 
změnu odbornosti zbylých oddělení. Škola byla rozdělena na jedno po-
všechné a pět odborných oddělení: Pekař a cukrář, řezník a hostinský, 
řemesla zpracová-vající dřevo, oděvnická řemesla, malíř a lakýrník. 

Změna odborností se projevila nejen v tom, že učňové těch sa-
mých nebo blízkých oborů byli shrnuti do skupin a spojeni do tříd podle 
povolání. Byl zaveden nový učební předmět nauka o povolání nebo 
odborné vyučování u těch řemesel, která se nechají vykonávat bez 
nemírných prostředků. Byly také zřízeny 3 učňovské dílny, obuvnická, 
holičská a lakýrnická. Odborné vyučování ale nelze falešně chápat jako 
požehnaný způsob zbohatnutí. Nemá mistrova poučení nahrazovat, 
nýbrž jen doplňovat. V odborném vyučování má být učňům poskytnuto 
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k naučení to, k čemu ve většině dílen není příležitost. V odborném vy-
učování, tak jako učitel ve škole, může působit nový nevšední osvěžující 
a podnětný element, mistr - praktik.  

Těžká rána zkrušila školu dne 11. prosince roku 1918. Ten den, 
tehdy se navrátivší a do školní budovy v Solné ulici (Salzgasse) nakvar-
týrovaná česká vojska, tam zničila uložené sbírky a školní dílny, životní 
dílo zemřelého pana ředitele Titlbacha. Nárok na náhradu byl minister-
stvem pro zemskou obranu zamítnut. Tak se muselo znovu začít s poři-
zováním sbírky učebních pomůcek.  

Tehdy platný statut byl výnosem ministerstva pro školství a li-
dovou kulturu ze dne 17. září 1925, č. 50455/25-III schválen. Podle 
těchto stanov zahrnuje školní obvod oblast: Ústí (Aussig), Bukov (Bo-
kau), Dobětice (Doppitz), Skorotice (Gartitz), Kočkov (Gatschken), Chu-
derov (Gross Kaudern), Habrovice (Johnsdorf), Boštěšice (Postitz), Před-
lice (Predlitz), Všebořice (Schöbritz) a Stříbrníky (Ziebernik). Dále byla 
těmito stanovami škola rozdělena na 10 samostatných zařízení, která 
jsou uvedena dále. Tyto školy ale mají společný školní výbor, jehož 
předsedou je vždy stávající starosta města Ústí, a společné vedení. Ve-
doucí, s titulem ředitel, je ustanoven úřední smlouvou. Od roku 1919 
stanoveným nynějším vedoucím je def. odborný učitel na II. chlapecké 
měšťanské škole v Ústí. Jako odborný učitel je krajskou školní radou 
s ponecháním příjmu uvolněn. 

 Školní výbor je složen takto: Kromě starosty ještě 3 zástupci 
městské obce, zástupce vlády (nynější okresní školní inspektor pro Ús-
tí), tři zástupci okresního zastupitelství, tři zástupci zemského školského 
výboru, zástupce obchodní a živnostenské komory v Liberci (Reichen-
berg), zástupce německého živnostenského spolku v Ústí, zástupce ško-
ly - stávající ředitel ústavu, dva zástupci učitelského sboru, zástupce 
všech živnostníků a vždy jeden zástupce jednotlivých odborných škol 
zainteresovaných společenstev, avšak ti mají hlasovací právo, jen když 
se jedná o věc jejich profesí. 

Školy jsou z větší části umístěny ve školním domě v Zahradní 
ulici (Gartengasse). Protože tato školní budova nepostačuje, vyučuje se 
ještě ve zbývajících budovách německých národních a měšťanských 
škol v Ústí. Vyučování ve všech školách, které nejsou zvlášť označeny, 
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trvá osm měsíců, od 1. září do 15. května, a mají mimo zákonné prázd-
niny 14 dní před vánocemi přerušení. 

Školy se člení následovně: 
1. Tříletá všeobecná živnostenská škola pokračovacího vzdělá-

vání. Ta je rozdělena:  
    a) dvě pomocné třídy pro učně, kteří po dobu základní školy 

navštěvovali městskou pomocnou školu. V těchto pomocných třídách 
škol pokračovacího vzdělávání se navštěvující učni vyučují jen kupectví, 
přičemž navštěvují vyučování rýsování a odborné předměty s ostatními 
učni příslušné odborné školy. 

    b) dvouleté odborné oddělení pro zahradnické učně (založe-
no roku 1927). 

    c) odborné oddělení pro učně knihtiskařské živnosti. 
2. Dvouletá odborná škola pokračovacího vzdělávání pro učně 

hostinské živnosti. Založeno v roce 1928. 
3. Dvouletá okresní odborná škola pokračovacího vzdělávání 

pro řeznické učně. Byla založena roku 1927. Tuto školu jsou povinni na-
vštěvovat řezničtí učni z celého politického ústeckého okresu. 

4. Dvouletá odborná škola pokračovacího vzdělávání pro pekař-
ské a cukrářské učně. 

5. Tříletá odborná škola pokračovacího vzdělávání pro učně ře-
mesel zpracovávající dřevo (bednář, soustružník, dřevosochař, truhlář, 
kolář, tesař) s odborným oddělením pro tesařské učně. 

6. Tříletá odborná škola pokračovacího vzdělávání pro učně 
oděvnických řemesel (kloboučník, kožišník, krejčí, švec) s dílenským vy-
učováním pro krejčí a ševce. 

7. Tříletá odborná škola pokračovacího vzdělávání pro holičské 
živnosti s dílenským vyučováním. K odbornému vyučení jsou povinni 
všichni učni tohoto oboru z ústeckého politického okresu. 

8. Tříletá odborná škola pokračovacího vzdělávání pro malířské 
a lakýrnické učně s dílenským vyučováním. Jako sezónní škola trvá jen 4 
měsíce (od 1. listopadu do 28. února), ale má dvojnásobný počet hodin 
v týdnu. Dílenské vyučování obsahuje pro lakýrnické učně ve 2. třídě 
malování na dřevo, ve 3. třídě mramorování a písmomalířství a pro ma-
lířské učně námětové kreslení. 
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9. Tříletá odborná škola pokračovacího vzdělávání pro učně ve 
stavebnictví (pokrývač, zedník, kamnář, dlaždič, kameník). Sezónní ško-
la od 1. dubna do 30. září (6 měsíců). 
               10. Tříletá odborná škola pokračovacího vzdělávání pro učnice 
oděvnických řemesel. Dámské krejčové mají tříletou školní dobu se 
sedmiměsíčními školními roky. Obě oddělení pro modistky a šičky prád-
la mají školní dobu dvouletou s osmiměsíčními školními roky. 

Dnes čítají všechny tyto školy dohromady 51 tříd a přes 1200 
žáků. Na školách působí spolu s ředitelem 56 učitelů. Z nich je 23 od-
borných učitelů, 26 dílenských mistrů a mistrových, dále 2 lékaři a 1 lé-
kařka, veterinář, 2 stavební mistři a 1 inženýr. 

 

Odborná škola pro ženská povolání. 
Podle statě paní ředitelky Marie Uhlir 

 
Nová doba staví před ženu jako občanku, manželku, matku a 

domácí paní a jako na zaměstnanou vysoké požadavky. 
Odborná škola pro ženská povolání má za úkol, poskytnout žá-

kyním teoretické a praktické vzdělání, přizpůsobené těmto požadav-
kům. Název „Rodinná škola“, který je této dvouleté odborné škole pro 
ženská povolání často dáván, vyjadřuje přání, vychovat děvčata pro 
dobrý rodinný život a ukázat jim, jak velká a důležitá je úloha ženy v ro-
dině. Děvčata mohou být později v situaci, až založí vlastní rodinu, že 
jim tato škola může pomoci najít zaměstnání a vlastní cenu, jež má pů-
vod v rodině a ukazuje ženě přirozené pole působnosti. 

V první a druhé třídě se žákyně kromě teorie učí šít prádlo a ša-
ty, práci modistky a vařit. Na tyto dvě třídy navazuje učňovská dílna pro 
šití prádla a šatů. Dívky, které mají větší zájem o domácí hospodaření, 
výchovu dětí nebo o pečovatelskou činnost, navštěvují jako třetí třídu 
zvláštní třídu domácího hospodaření se sociálním zaměřením, což je 
vlastní uspořádání ústecké školy, které dodnes není na žádné jiné od-
borné škole. Mladé absolventky vstupují dobře připraveny směle do ži-
vota a drží se velmi dobře. 

Ale také dívky a ženy, které nemají možnost navštěvovat školu, 
dostávají příležitost dále se vzdělávat ve směru domácího hospodaření, 
protože škola pořádá různé denní, ale hlavně večerní učební kursy. Nej-
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větší oblibě se těší různé kuchařské kursy. Co všechno zde již bylo uva-
řeno, upečeno, usmaženo a také s chutí snědeno! Jsou zde jednoduché 
učební kursy pro vybrané lahůdky, pro studené mísy, pro vaření na ply-
nu, pro ovocné zavařeniny atd. Zrovna tak horlivě se pracuje v učebních 
bězích určených pro šití prádla, pro zhotovování šatů, pro vyšívání a 
jemné ruční práce a pro práci modistek. 

Uspořádání školy je vlastně ještě málo známé a může působit 
požehnaně. Je to národně svérázná škola pokračovacího vzdělávání pro 
dívky. Trvá jen 6 měsíců, od 1. října do 31. března, koná se dva večery 
v týdnu a vyučuje návštěvnice v šití, vaření, v pracích a počítání v domá-
cím hospodaření a v péči o děti. Škola stále usiluje o další rozšiřování a 
o činnost kypící životem. 

 

 
Klášterní ulice (Klostergasse) v roce 1924. 

 

Péče o vodu v městě Ústí. 
Podle statě stavebního ředitele Dr. Ing. Ernsta Kroba. 

 
Až do roku 1887 byl v Ústí pouze rozvod užitkové vody, která 

vytékala z trubkové studny na Tržním náměstí (Marktplatz). Pitnou vo-
du si obyvatelé obstarávali z veřejných nebo soukromých studní. V roce 
1887 započala výstavba prvního vodovodního vedení. Oblast jeho vý-
stupu je na jižním svahu Krušných hor (Erzgebirge) u obce Telnice (Tel-
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nitz), která je od středu města vzdálená kolem 11 km. K dosažení po-
třebného odváděného množství vody byly nutné hlavně čtyři vývody 
podzemní vody, založené v hloubce od 7 do 8 m, ve štěrbinách přístu-
pových štol. Dále je odebíráno velké množství vody z bezprostředně vy-
stupujících pramenů z hlavního sběrače přivedeného do Telnice. Z něj 
vede potrubní vedení do horního reservoáru na Bukově (Bokau), který 
má objem 2400 m3. Z tohoto vodojemu je plněna místní potrubní síť.  

Nespolehlivost tohoto vedení v dobách sucha dalo městské 
obci podnět, aby v roce 1890 vybudovala dodatečné vodovodní vedení 
z blízké oblasti Božtěšic (Postitz). Zde je zachycováno velké množství 
pramenů a sběrným vedením je vedeno do bukovského vodojemu. Čilý 
rozvoj města, obzvláště připojení obce Krásné Březno (Schönpriesen), si 
již v roce 1900 vyžádal výstavbu dalšího vodovodního vedení, které se 
zdařilo díky vyhloubení hloubkové studny v této nové městské části. 
Studna se nachází v mocné pyritové oblasti, je hluboká 18 m a má prů-
měr 3 m. Zde získaná voda se čerpá do vlastního horního reservoáru 
s obsahem 800 m3, ze kterého plyne přípojkou do místní sítě.  

 

 
Kudlichstrasse, později Stroupežnického ulice. 

 
Také tohoto doplnění trvale nedostačovalo a tak byla v roce 

1913 provedena výstavba nového vodovodního vedení. Jeho pramenná 
oblast je vzdálená asi 9 km od města ve Středohoří na pravém břehu 
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Labe nad vesničkou Tlučeň (Tlutzen). Některé tamější prameny jsou 
zachycovány a uzavřeným sběračem je voda přiváděna do městské 
místní sítě. Po dobu světové války to bylo postačující, ale již po válce se 
znovu ukázal nedostatek vody. Proto bylo v letech 1919 až 1927 na pří-
pojce vedení stávajících horských pramenů (Telnice a Tlučeň) prove-
deno rozšíření. Nové hloubkové studny byly založeny v Bukovském 
údolí a na svahu Střížovických vrchů (Striesowitzer Berge), tedy v bez-
prostřední blízkosti města. Byla vyhloubena druhá hloubková studna 
v Krásném Březně a s Krásným Březnem bylo pořízeno cirkulační ve-
dení.  

Až do roku 1927 se s tímto způsobem získaným množstvím vo-
dy vystačilo. Nouze o vodu v roce 1928 však ukázala nemožnost tímto 
způsobem a postupem pokrýt potřebu. Možnosti získávání vody z pra-
menů a ze spodní vody v blízkém okolí města jsou v podstatě vyčerpá-
ny, takže pro její zaopatření přicházejí v úvahu jen daleko ležící pra-
menné oblasti. V tomto směru přichází v úvahu především pramenná 
oblast Dubské Švýcarsko (Daubaer Schweiz) nebo pohoří labských pís-
kovců u Ostrova (Eiland). Oba projekty ještě vyžadují zevrubné studie a 
jednání, takže přicházejí v úvahu až po několika letech. Městská obec 
se proto rozhodla pro provizorní zásobování důkladně filtrovanou a 
nadto chemicky a bakteriologicky čištěnou spodní vodou ze studní na 
břehu Labe sloučenou s přímo odebíranou labskou vodou, ovšem to 
poslední jen v krajní nouzi. 

Vývoj spotřeby vody ve městě od roku 1900 je statisticky evido-
ván a z toho je také zřejmá vydatnost jednotlivých pramenných oblastí. 
Bylo vypozorováno: 

1. Telnice od roku 1908. Rozdíl mezi maximem (2000 m3) a mi-
nimem (350 m3) je neobyčejně velký. Tento jev probíhá periodicky po 
celé provozování a je odůvodněn geologickým utvářením. Vrstva ve-
doucí spodní vodu je velmi hrubá a lehce propustná. Dále se prokazuje 
skutečnost stálého snižování maxima. Snižování ale není způsobováno 
ochabováním pramenů i v době dostatku vody, nýbrž na stále pokraču-
jícím okorávání (zanášení) vedení. 

2. Přítok z Boštěšic vykazuje podobný, avšak ne tak křiklavý roz-
díl mezi maximem (1100 m3) a minimem (150 m3).  
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3. Vydatnost tlučeňské pramenné oblasti se naproti tomu jeví 
téměř konstantní. Diference mezi maximem a minimem je jen 10 %; 
1100 ku 1000 m3 denně. Příčina tohoto příznivého stavu je, že prameny 
jsou v oblasti pískovců. Ukazuje se, že přítok pomocí čerpání je pro 
město nezbytný, požadavky na něj stále intensivněji přibývají.    

Hygienická jakost vody ze všech zdrojů i z čerpadel je nesporná. 
Tvrdost je u pramenné vody a u spodní vody samozřejmě rozdílná.       
U první to je 4 - 10, u spodní vody 18 německých stupňů tvrdosti. 

 

Elektrárna města Ústí. 
Podle statě ředitele Ing. Franze Pietschmanna. 

 
Ústí je sídlo chemického průmyslu. Potřebuje kromě elektřiny 

také páru pro vaření a vytápění. Elektrárna městské obce Ústí proto 
musí, když chce vyhovět potřebám průmyslu, zřídit také dodávání páry, 
se zřetelem na přizpůsobení provozu na vazbu teploty a tlaku. Její po-
loha uprostřed oblasti odbytu tepla ve středu města je jí ku prospěchu. 
Moderně uspořádané strojní zařízení obsahuje tři turbíny á 2000 KW, 
při 3000 ot./min., 18 atm., 350oC od výrobce z Brna a k tomu dva dvou-
válcové stroje. Tlak odebírané páry je 4 atm., přestavitelné od + - 1 
atm. na 5 atm., popř. 3 atm. Dvouválcové stroje s vysokým parním vý-
konem 6000 kg středního hodinového množství páry jsou přímo spoje-
ny s generátorem střídavého proudu 5250 voltů, 50 per./sec., a vykoná-
vají normální provozní službu i v létě při slabém odběru páry, zatím co 
jeden jednoválcový stroj se 14 000 kg páry za hodinu s výkonem 2000 
KW pohání přes ozubené hnací soustrojí s převodem 6 : 1 stejnosměrný 
generátor 550/460 voltů a je určen k tomu, aby v zimě pokrýval pří-
růstek potřeby proudu a páry během ranní a večerní špičky.  

Elektrárna původně vyráběla stejnosměrný proud a ve vnitřním 
městě bylo zásobování stejnosměrným proudem s akumulátorovou re-
servou zachováno. Na periferii města a v průmyslové čtvrti byla přeno-
sová síť přestavěna na proud střídavý. Transformování proudu ze stří-
davého na stejnosměrný pro účely úzkokolejné dráhy a pro osvětlení 
uvnitř města se provádí prostřednictvím dvou velkých usměrňovačů 
s výkonem 500 a 900 KW od firmy Brown, Boveri a Co. a dvou jedno-
kotvových konvertorů  o výkonu 500 KW. 
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Bílinská ulice (Biliner Strasse). 

 
Také kotelní zařízení bylo upraveno pro účely dodávání páry. 

Fungování zdařilého kotle na uhelný prach, využívajícího špičky vyhříva-
cí páry v bezvadném chodu, umožňuje rychlé hoření uhelného prachu a 
také i odstranění hromadění paliva, přičemž prachový kotel se mnohem 
lehčeji upravuje podle potřeby páry než kotel na uhlí a je lépe ovlada-
telný. Přednost spalování uhelného prachu před uhelným zařízením se 
ukazuje obzvláště při částečném zatížení, protože dosahuje stejného 
obsahu CO2 jako při zatížení normálním. Při nízkém nočním zatížení 
znamená toto ústrojí podstatné zlepšení ročního stupně účinnosti 
kotlového zařízení. Druh uhlí, které je z důvodu vysoké míry vlhkosti a 
obsahu popela, jakož i nízké výhřevnosti pro kotle na uhlí nehospo-
dárně spalovatelný, může být po předsušení s výhodou stopen. Spalo-
vání uhelného prachu má oproti uhelnému zařízení další přednost. Sa-
motný prostor hoření se nepohybuje, vyskytuje se opotřebení nebo po-
ruchy způsobené dovnitř vhozenými částmi. Stupeň účinnosti při nor-
málním zatížení (30 kg na 1 m2 výhřevné plochy) je se strany dodava-
tele garantován s 84 % a dokonce je i překračován. 

Kotlové zařízení sestává ze 2 kotlů s výhřevnou plochou á 340 
m2 s pohyblivým roštem a 3 kotlů na uhelný prach, dva mají výhřevnou 
plochu 250 m2 a jeden 500 m2. Prachové uhlí na spalování v těchto kot-
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lích dodává německý podnik Babcock a Wilcox, který je vybaven mlecím 
zařízením (mletí paliva pro vytápění). Bez předsušování se povoluje 
semleté uhlí až do 30 % obsahu vlhkosti. Je to tedy většinou uhlí z hlu-
binných dolů teplického a mosteckého hnědouhelného revíru, které se 
nemusí předsoušet. Ale kvůli zařízení nezávislému na odběru uhlí této 
značky a pro možnost spalování levnějších druhů z okolí, také uprave-
ného pro spalování v kotlích na uhelný prach, a dále pro nedostatek va-
gónů na státní dráze, byla natažena vlastní úzkokolejná dráha spojující 
dvě uhelné šachty, pro dopravu uhlí, které se může spalovat v zaříze-
ních na uhelný prach a bylo také pořízeno zařízení na sušení uhlí s výko-
nem do 6 tun za hodinu. Sestává z elektricky poháněného sušicího bub-
nu, který je vytápěn spalováním přebytečného uhelného prachu. Sušicí 
zařízení je vybaveno elektrostatickým zprašněním.  

 

 
Bismarckstrasse, později Churchillova ulice. 

 
Uhelné hospodářství elektrárny se musí vyznačovat výhodností. 

Levnější uhlí, dopravované vlastními překlopnými vozíky úzkokolejnou 
dráhou ze sousedních šachet, je vyklápěno do hlubinného skladiště. Do 
vyprázdněných výklopných vagónů padá z popelového sila uhelný po-
pel, který je potom jako zpětný náklad uhelné soupravy dopravován 
k šachtám a tam je upotřeben k vyplnění vyuhleného území. Závod zís-
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kal vlastní důlní společnost a důlní dílo v Předlicích (Predlitz) a v Nedvě-
zí (Tillisch) a v nouzovém případě odebírá své vlastní uhlí. 

Elektrárna v roce 1927 vyrobila 832 860 kilowatthodin stejno-
směrného a 7 895 910 kilowatthodin střídavého proudu. Pro vlastní 
provoz bylo vyrobeno 269 500 kilowatthodin, tedy celková výroba v ro-
ce 1927 činila kolem 9 milionů kilowatthodin. 

Koncem roku 1927 byly připojeny následující podniky: C. Wol-
frum, tkalcovna barvírna; Měšťanský pivovar a. s.; Štěrkovna komise 
okresní správy na Bukově; Továrna na sodu s. r. o.; Ing. Hergeth a Co., 
strojírenská továrna; Gehe-Werke a. s., chemická továrna; Česká to-
várna na žárovky a.s.; Válcovna s.r.o.; Severočeská továrna na žárovky; 
Bratři Brode, strojírenská továr-na; E. Heuer, chemická továrna; Spolek 
pro chemický průmysl a. s.; Mincovna s. r. o., kovodělný podnik; Müh-
lig-Union, sklářský průmysl a. s.; Jatka města Ústí; Ústecká dělnická pe-
kárna; Ústecká továrna na borax; Ústecká továrna na roury; Aussiger 
Adlerwerke E. a O. Krausové; Aussiger Ulto - chemická továrna; Hliní-
kárna Appelfeld; Alexovsky a Co., továrna na klobouky; Josef Behmel, 
továrna na pilníky; Rud. Becker a Co., knihtiskárna; Bonifaz – hnědo-
uhelné družstvo; Ferdinand Böhm, tiskařství, Trmice; Friedrich Doskočil, 
tiskařství, Trmice; Karl Dlouhý, továrna na vodní sklo; Skladiště Němec-
kého zemědělského družstva; M. Dieck, kovolitectví a chemické pomě-
ďování; „Elka“ – továrna na akumulátory Langstein a Klein; Johan Fis-
cher, lakovna; Městská plynárna; Bratři Grossové, továrna na pily; Louis 
Hessel a Co., chemická továrna; Herman Alfr; Gloria - továrna na boty; 
Josef Hönig, koželužna; Alois Holub, tiskárna; Josef Hammer, továrna 
na laky; Höhne a Co., továrna na barvy; Heinrich Jarschel, tiskárna; 
Bratři Jünglingové, zařízení na umělé zavlažování; Max Jarschel tiskár-
na; Kraus a Co., tiskárna; Franz Kreisel jun., mlýn, Bukov; Klein a Co., 
tkalcovna kordu, Trmice; Lackmann a Co., chemická továrna; Felix Lech-
ner, továrna na pily; Oskar Löwy, tiskárna; Ferdinand Maresch, továrna 
na siderolit; Gustav Mayer, barvírna; Monopol - továrna na lepidla; J. 
Merckel, chemická továrna; Heinrich Naschold, chemická továrna; K. 
Nový, továrna na pilníky; Severoč. tiskárna - s. r. o.; Chemická továrna 
„Norgine“; Nejedlý, Řehák a Co., výstavba zdymadel, Vaňov; Oettl a 
Schubert, dřevovýroba; Press a Laufer, továrna na klobouky; Franz Peh, 
továrna na cukrovinky; Wenzel Pilz, továrna na podkovy; Beatrix Paul, 
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továrna na deštníky; Franz Schönfelder, továrna na bedny; Ant. Seiche, 
továrna na laky; Továrna na lisované kvasnice, likéry a líh, dříve bratři 
Edelmanové, s. r. o., Krásné Březno; Schäffer a Budenberger, továrna 
na armatury; Herman Schubert, továrna na nábytek; H. Schönlands nás-
tupce, slévárna kovů; J Stoviček, kovář kotlů; Josef Tepper, tiskárna; 
Stefan Tietze, tiskárna; R. Tatzl a Co., továrna na trubky; Bratři Tümle-
rové, strojírenská továrna; Karl Meiss, tiskárna; Telnická továrna na vý-
robky ze žuly Kunert a Co., Telnice. 

 

 
Hrnčířská ulice (Töpferstrasse). 

 
Spotřebitelé páry v roce 1927 odebrali celkem 17 096 584 tun 

páry, z toho 15 272 448 tun zpět vrácené kondenzované páry. Spojení 
tlaku a tepla dokázalo v zimních měsících roku 1927 celkovou účinnost 
20 % z tepla, obsaženého ve spáleném uhlí, výsledek, kterého se může 
dosáhnout jen ve velmi velikém ústrojí bez tepelných ztrát. 

Městská elektrárna provozuje úzkokolejnou dráhu. Vlastní pří-
pojky na šachtu Gustav ve Varvařově (Arbesau) a na šachtu Pankrác 
hnědouhelného společenství Bonifác v Německé Nové vsi (Deutsch-
Neudörfel) a přiváží do sousední průmyslové oblasti po vlastní vlečné 
koleji levnější uhlí. Zde usazený chemický průmysl musí tovární odpad 
odvážet na velmi vzdálená velká úložná místa, kterých má nedostatek. 
Úzkokolejné dráze připadla úloha, taková úložiště podél své trasy získat 
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a může obstarávat odvážení továrních usazenin a popela. Nabízí se vel-
ká příležitost, vést vlastní linie úzkokolejné dráhy dolováním zdevasto-
vaným územím. Díky vyplňování vyuhlených povrchových dolů vykoná-
vá úzkokolejná dráha zároveň rekultivační práci.  

 

 
Pouliční dráha. 

 
Dopravnějízdní park sestává z 5 provozních nákladních vozů a 

22 přípojných vyklápěcích vagónů, dvou překládacích ramp a jedné lab-
ské nakládací rampy v Neštěmicích (Nestomitz), umožňující nakládání 
na hlavní dráhu, nebo na labské čluny. K osobnímu vozovému parku 
patří 38 motorových a 24 vlečných vozů, nyní zvětšenému o 10 motoro-
vých vozů modernějšího typu a luxusnější výbavy. 

Úzkokolejná dráha nyní provozuje následující linky: 
Linka 1: Ústí státní nádraží – Telnice (Telnitz), 
   „     2: Bukov (Bokau) – hlavní pošta – Předlice (Predlitz),  
   „     3: Ústí státní nádraží – Trmice (Türmitz), 
   „     4: Bukov – hlavní pošta – Krásné Březno (Schönpriesen), 
   „     5: Bukov – hlavní nádraží – Neštěmice (Nestomitz), 
   „     6: Ústí hlavní nádraží – Vaňov (Wannow). 
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Z 23,014 km měřící provozní délky nyní provozovaných linek je 
8,18 km dvoukolejných (linky Bukov – hlavní pošta – Předlice a hlavní 
pošta – Krásné Březno). Je schváleno dobudování linky Předlice – Trmi-
ce na dvoukolejnou. Po této dostavbě budou dvoukolejné trasy 9,85 
km dlouhé. Před schválením jsou linky pouliční dráhy do Chabařovic 
(Karbitz), do nového sídliště na Klíši a prodloužení linky přes Vaňov až 
k Vrkoči (Workotsch). 

Další úpravy sítě pouliční dráhy se dozvíme po vybudování no-
vého mostu přes Labe. Předběžně jsou přes nový most plánovány tři 
linky, které budou mít výstupní místo ve smyčce u hlavní pošty: 1. Přes 
nový most, okolo Schichtovy továrny, až k odbočce Kojetické ulice (Ko-
jeditzer Strasse). 2. Přes nový most, skrz projektovaný průnik pod tra-
sou místní dráhy Střekov – Ústí, ulicí Richarda Wágnera (Richard-Wag-
ner-Strasse), okolo střekovského nádraží a dále až do Nového Střekova 
(Neu-Schreckenstein). 3. Přes nový most, ulicí Schillerovou (Schiller-
strasse) a Děčínskou (Tetschner Strasse), okolo loděnice až ke koupališti 
v Olšinkách (Wolfschlinge). Všechny tři linky jsou plánovány dvoukolej-
né. Po výstavbě všech schválených a naplánovaných linek bude provoz-
ní délka měřit 38,5 km, z toho 19 km jako dvoukolejné. 

 

 
Tramvaj na Tržním náměstí. 
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Zdokonalení a zlevnění automobilů dostane úzkokolejnou drá-
hu do situace, kdy její linky budou ohraničeny jízdními dráhami auto-
mobilů. Bude se žádat o povolení následujících linek: 1. Chabařovice – 
Unčín (Hohenstein) – Bohosudov (Mariaschein) – Krupka (Graupen), 2. 
Ústí – Trmice – Řehlovice (Gross- Tschochau), 3. Ústí – Olšinky – Velké 
Březno (Grosspriesen), 4. Ústí – Libouchec (Königswald) – Tisá (Tyssa), 
5. Ústí – Zálezly (Salesel), 6. Ústí – Povrly (Pommerle), 7. Bukov – sídlišt-
ní čtvrť – Předlice. Celková délka těchto linek bude činit 67,6 km. 

Pro průmysl má zřizování úzkokolejné dráhy a sítě silnic pro 
automobily výhodu rychlého a levného přivezení pracujících z blízkého i 
dalekého okolí na pracovní místo. V Ústí bydlící pracující a zaměstnanci 
mají v rozrůstající se síti úzkokolejné dráhy prostředek, pro umožnění 
věnování se putování po nádherném okolí, lyžování a veslování. 

 

 
Týdenní trh na Tržním náměstí. 

 

Městská plynárna. 
Podle statě ředitele Dr. Adolfa Müllera. 

 

Zpracování uhlí štěpením na pevné a plynné části s sebou při-
náší značné výhody, takže již uprostřed minulého století většina měst 
stavěla plynárny. Výhoda je národohospodářská (lepší využití cenné 
části uhlí, která se při bezprostředním shoření ztrácí) a přirozeně sou-
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kromě hospodářská (zjednodušení způsobu práce, časová úspory, 
urychlení a zlepšení pracovních metod). 

Ústecká městská plynárna byla vybudována v roce 1913 v prů-
myslové čtvrti, na 24 500 m2 velkém pozemku firmou Berlin-Anhalti-
schen Maschinenbau-A.-G. s účastí Stettiner Chamottefabrik (Štětínská 
šamotka) a domácích firem, pro denní výkon zařízení 15 000 m3 plynu. 
Od roku 1859 bylo město zásobováno plynem černouhelnou plynárnou 
Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí. 

Přivážení uhlí a ostatních provozních prostředků se provádí prů-
myslovou dráhou a uvnitř závodu pomocí elektricky poháněné vlečky, 
která umožňuje přivážet vagóny k různým nakládacím a vykládacím 
místům. Na uhlí, které není připravováno k okamžitému zpracování, je 
k dispozici dostatečně velký a krytý sklad. Pro výstavbu, rozšiřující bu-
dovu s vlastním zařízením, jsou plánována odpovídající místa. 

Plynárna byla původně zřízena pro výrobu plynu čistě z kamen-
ného uhlí. Vzhledem k obecným potížím plynárny s dodávkami uhlí 
v posledních letech války a v letech poválečných, se zde ukázalo jako 
vhodné pro zachování dodávek plynu, k šetření se zásobami uhlí a zvý-
šení hospodárnosti podniku, pořídit zvláštní zařízení. Proto bylo v roce 
1918 nejdříve přistavěno koksovací zařízení s hodinovým výkonem 500 
m3 a s tím přikročeno k dodávání plynové směsi. Toto zařízení bylo v ro-
ce 1925 předloženo jako odpovídající zkušenost s dvouplynovým provo-
zem, vytvořeným dvojím zařízením, za účelem využití zdejšího hnědého 
uhlí z povrchových šachet Akciovou společností pro bezezbytkové zply-
nování podle patentu prof. Strache z Vídně. To umožňuje, namísto do-
sud užívaného koksu, využívat pro výrobu plynu české hnědé uhlí. Ke 
chlazení odcházejícího plynu je v ochlazovacím kotli využívána pára 
vznikající při provozu tohoto zařízení. K zařízení dvojího zplyňování je 
přistavěn karburátor pro rozstřikování minerálního oleje do plynu, čímž 
se smísí do stavu velkého množství dvojitého plynu a ten se při vysoké 
teplotě připojí k plynu z kamenného uhlí a tak se může stávající výroba 
přizpůsobit hospodářským poměrům. S pomocí tohoto zařízení se mo-
hou podstatně snížit výrobní náklady a cena plynu bude nižší. 

Budova s pecemi obsahuje 5 generátoroven s 9 ležícími, 4 m 
dlouhými křivulemi, s automaticky řízenými nakládacími a pěchovacími 
stroji, komorovnu s 8 komorami vysokými 1 m. Komory sami jsou opa-
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třeny zařízením pro výrobu vodního plynu. Toho času se zplynuje hlav-
ně Schwadowické kamenné uhlí smísené s uhlím z Horního Slezka (Ober 
Schlesien), a ke dvojímu zplynování se používá hnědé uhlí z Grohman-
nových šachet. Pro využití horkého vyhořelého plynu vycházejícího 
z komína plynárny, bylo v roce 1923 postaveno zařízení na jeho 
zužitkování. Tam vznikající pára je přiváděna hlavním parním vedením. 
Mimoto jsou zde potřebná zařízení na úpravu, čištění a měření pro den-
ní výkon 15 000 m3 plynu. Pro odvážení koksu z plynárny slouží elektric-
ká visutá dráha a na třídění koksu pro ústřední vytápění, domácí otop a 
pro kováře, zařízení na úpravu koksu. Vedlejší produkt, kamenouhelný 
tér, se prodává do zdejší továrny na střešní lepenku. Existující zařízení 
na výrobu čpavkové silice muselo být před několika lety kvůli nehospo-
dárnosti a kvůli nedávno nové silné výrobě amoniaku syntetickou ces-
tou, postavit mimo provoz. Pro úschovu městského plynu, který vyka-
zuje průměrnou výhřevnost 4200 kcal, slouží zásobník plynu s obsahem 
10 000 m3, pro dvojitý plyn také takový s obsahem 500 m3.  

 

 
Hrad Střekov (Schreckenstein). 

 
Přístroj na čištění plynu, čerpadla apod., jsou poháněna 25 KS 

parním strojem a k výpomoci je po ruce plynový motor a elektromotor. 



126 
 

Pára se vyrábí kromě uvedeného výměníkového kotle ve dvou Kornwal-
lových kotlích s výhřevnou plochou á 50 m2 a v jednom Meunierově 
kotli s výhřevnou plochou 160 m2, a využívá se kromě pohonu parního 
stroje v plynojemu a k vytápění budov, také k dodávání do sousedních 
nově vybudovaných jatek. Použitá voda se odebírá ponorným čerpad-
lem a v zařízení na čištění vody se čistí systémem Neckar. V podniku 
jsou přiměřená povinná zdravotnická zařízení, o příležitosti na praní a 
koupání pro zaměstnance je odpovídajícím způsobem pečováno. 

Plyn, který je ke spotřebitelům veden potrubní sítí v délce 52 
km, slouží hlavně k vaření a vytápění, obzvláště pro obchody a průmysl 
a zvláště také pro pouliční osvětlení. Velké množství typů osvětlení je 
velmi výhodně zavedeno v prostorách obchodů, protože plynové světlo 
vykazuje vedle největší láce množství před-ností. Plynové světlo, jak je 
také spotřebiteli plynu potvrzováno, je pro oči nejvýhodnější, je nejbliž-
ší dennímu světlu, není oslepující a mimo to provozně bezpečné. Pro 
pohodlí může být vybaveno dálkovým stiskacím zapalováním. Potom, 
co si zvláště velcí odběratelé svítiplynu pořizují elektrická světelná zaří-
zení nebo se připojují na městskou elektrárnu a i v soukromém osvětlo-
vání je sice pozorován pokles, je odbyt plynu stálý tam, kde se díky po-
měrně velkému tepelnému obsahu (1 kilowatthodina proudu dodává 
360 kcal, 1 m3 plynu 4200 kcal) používá k vaření, vytápění a pro ob-
chodní účely.  

Pouliční plynové osvětlení sestává ze 450 závěsných osvětlova-
cích luceren s automatickými zapalovacími a zhasínacími hodinami a 
z 20 kusů tlakoplynových lamp uvnitř města po 1500 HK. Účtovaná jed-
notná cena plynu pro soukromníky je Kč 2,20 za m3 se slevou 2 až 40 %. 
Mimoto se za plyn podle příslušného základního tarifu a při větší spo-
třebě odvádí 1,20 Kč/m3. Pro prostorové vytápění platí cena plynu 80 
haléřů, při větším odběru až 65 hal./m3. Se zavedením tohoto tarifu 
v roce 1925 je možno dodávky plynu značně zvýšit. V roce 1925 činily 
dodávky 13/4 miliónů kubických metrů. Odběratelů plynu je 3200. Do-
dávka plynu za rok na hlavu obyvatele je 42 m3. Toto číslo je možno, 
nejen podle příkladu Německa, mnohonásobně zvýšit, teprve až se oby-
vatelé o výhodách užívání plynu dostatečně poučí. Možnosti dalšího 
zvětšování dodávek plynu jsou mimo dosud obstarávaná území, jsou 
v nově plánovaných připojení oblastí obcí Střekova a jiných předměstí.  



127 
 

 

 
Hrad Střekov (Schreckenstein). 

 
V závodě a v instalačním a prodejním oddělení je zaměstnáno 

14 úředníků a 36 dělníků. Závod je veden obecním výborem, městskou 
radou, 16 člennou správní radou, 4 člennou ředitelskou radou a vedou-
cím podniku. Předsedou správní rady je nyní pan městský rada Anton 
Barsch, vedoucím podniku je pan ředitel Dr. Adolf Müller. 

 

Nové městské jatky. 
Podle statě stavebního rady F. J. Arnolda. 

 
Dne 1. října 1928 byly městskou obcí Ústí předány do provozu 

v letech 1927 až 1928 budované jatky a dobytčí dvůr. Plány pocházejí 
od pana architekta Henninse ze Štuttgartu. Ve vedení stavby byli 
z městského stavebního úřadu, pan stavební ředitel Dr. Ing. Krob a pan 
stavební rada arch. Arnold.  

Jatky a dobytčí dvůr o rozloze 42 500 m2 leží na území ústecké 
průmyslové čtvrti na obecní hranici města a předměstí Předlice. Jsou 
samozřejmě připojeny na koleje ústecké průmyslové dráhy, na městský 
vodovod, plynárnu a elektrárnu. Vystavěny jsou severojižním směrem. 
Ze severu jsou ohraničeny ulicí V zatáčce (Schwenkestrasse), ve směru 
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sever-jih plynárnou. Celou západní stranu tvoří průmyslové koleje za-
končené vykládací rampou. Na východní oplocené, dopravně nepouží-
vané straně, hraničí v Bayerově ulici (Bayerstrasse), tak jako i na jižní 
straně s plynárnou. Severní stranu tvoří hlavní vchod z ulice V zatáčce. 

Samotné jatky a dobytčí dvůr sestávají z následujících budov: 
Hlavní vchod s vrátnicí, správní a hospodářská budova, vypřahací dvůr 
s dolní cestou a stájí, hlavní budova s porážkovou halou a chladírnou, 
dům na hnůj, tržnice pro velký a malý dobytek, vyvěšovací budova, 
zdravotní budova a koňské jatky, volné jatky a vykládací rampa. K poz-
dější výstavbě jsou již v projektu plánovány chlévy pro dobytek k poráž-
ce, tím je zaručeno úplné oddělení dobytčího trhu od dobytčích jatek.  

 

 
Hrad Střekov (Schreckenstein). 

 
První rýpnutí rýčem bylo provedeno v březnu roku 1927. Sta-

vební pozemek, skládající se z humusovité půdy, štěrkovitých a jílovi-
tých vrstev, byl na různých místech důkladně prozkoumán přístroji na 
zkoušení půdy, únosnost a přípustné zatížení bylo stanoveno na 1 kg na 
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cm2. Protože se přibližně v hloubce 1 m silně vyskytuje podzemní voda, 
bylo nutno významně rozšířit základy. Základy vodárenské věže byly 
položeny na betonových pilotech, systém Porr. Piloty této části stavby 
dosáhly na pevnou, mnoho metrů silnou vrstvu štěrku. Podle provede-
ných zvláštních vědeckých šetření, tento způsob založení plně zaručuje 
stavební bezpečnost.  

Když na jedné straně nebyl výskyt spodní vody právě příjemný, 
spíše byl nepříjemný, tak byl velmi užitečný pro opatření velkého množ-
ství nutné užitkové vody. Na území jatek vybudovaná, 14 m hluboká 
studna s motorovým čerpadlem, dává trvale přes 10 litrů za sekundu 
vody. 

 

 
Parník pod hradem Střekovem. 

 
Z celého zařízení je třeba vybrat především hlavní budovu, pro-

tože ta představuje duši podniku. Provozní prostory jatek a ostatní při-
pojené prostory dávají uchvacující obraz strojírenského velkopodniku. 
Uspořádání základního půdorysu je navrženo tak jasně a přehledně, že 
podnik může být vhodný i pro během doby vzrůstající požadavky. Bez 
přerušení provozu je možné přiměřené prostorové zvětšení. Pracovní, 
strojní, jakož i skladové prostory, s výjimkou reservoáru ve věži, jsou 
rozloženy v přízemí. Tak jsou různá odvětví podniku navzájem jasně 
propojena a jsou organicky včleněna do celku. Rozlehlost prostoru 
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hlavní budovy je dána délkou 60 m, šířkou 14 m a výškou 13 m provozní 
haly. V tomto prostoru probíhá provoz, jak již sám název říká. Poražený 
dobytek je v částech transportován do skladu a do chladírenského pro-
storu a po vyskladnění je maso odváženo do míst spotřeby. 

Ze západu je k hlavní hale připojena 33 m dlouhá a 15 m široká 
porážková hala na velký dobytek, k ní přiléhá místnost pro drobná zví-
řata a s tímto prostorem spojená hala na porážení prasat s prostorem 
na paření, místnost pro usmrcená zvířata a tzv. čekací útočiště pro pra-
sata. Na delší straně provozní haly a z ní přístupná je místnost mistra 
haly, šatny pomocníků, denní místnost pro pomocníky, prádelna a var-
na, záchody a pisoáry. Vedle těchto prostor se nacházejí místnosti 
zvěrolékaře. Směrem na východ a sever naproti uvedeným prostorám 
se nachází 20 m dlouhá a 6,5 m široká hala pro prodej masa, s ní je 
spojená 24 m dlouhá a 9 m široká chladící hala s chladicím prostorem 
575 m3 s 99 chladicími boxy, prostor se solným lákem s 39 odděleními a 
prostor pro mražení masa s užitnou plochou 48 m2.  

 

 
Výstavba střekovských zdymadel. 

 
Na konci těchto prostor se pro vyrovnání uvedené stavební 

hmoty připojuje mohutná věž. Nejsou to architektonické důvody, jež 
zapříčinily tuto mohutnou dispozici, která ční nad celým zřízením. Tato 
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stavební část zajišťuje důležitou část techniky závodu, zásobuje zařízení 
užitkovou vodou. Neobyčejně velké zatížení, které tato stavební část 
vyvíjí a přenáší, vyžaduje prostě dobře uváženou, technicky neobyčejně 
komplikovanou a až do nejmenších detailů pečlivě propočítanou kon-
strukci. Základna věže, 12 x 12 m, nese nástavbu celkové výšky 30 m a 
váhy několika miliónů kilogramů. V přízemí věže se nachází chladicí ge-
nerátor s chladicím zařízením, v prvním poschodí je větrací zařízení a ve 
druhém patře je zavodňovací kondenzátor a oběhové čerpadlo. Ve 3., 
4. a 5. poschodí jsou nádrže na teplou a studenou vodu. Z jihu připoje-
ný objekt strojovny obsahuje 2 Lindeho kompresory s motorovým po-
honem, 1 menší Lindeho kompresor pro mražení masa a pro místnost 
se solným lákem, 1 velkou rozvodnou desku s místem pro vysoké napě-
tí, transformátorovnu a místnost pro strojního mistra.  

Tepny v těle celého podniku tvoří zařízení pro dopravu a tran-
sport, obě spolu souvisejí a obě působí společně.  Zařízení je otevíráno 
hlavním vchodem od ulice V zatáčce (Schwenkestrasse). V něm se pro-
vádějí veškeré kontroly při vcházení i vycházení. Stranou umístěná vy-
kládací rampa slouží pouze dobytčí nákladní dopravě po průmyslové 
dráze. Oddělování různých částí dopravy, přivážení a odvážení dobytka 
a jejich vnitřní propojování umožňuje ne jen hladké uspořádání, ale ta-
ké při takovém obratu nutný dozor. 

Zařízení dopravního plánu se dělí na různé skupiny: 
    a) Odchod a příchod zaměstnanců, řeznických mistrů a perso-

nálu a příjezd a odjezd vagónů, aut a ostatních dopravních prostředků. 
    b) Doprava uvnitř podniku během provozu, to je pohyb 

z tržní haly do porážecí haly a odtamtud do prostoru chladírny, z ní do 
přepravní haly, z porážkové haly do dělicí místnosti a do místnosti pro 
hnůj a nazpět. 

    c) Vyhánění dobytka, který dospěl průmyslovou dráhou k vy-
kládací rampě. 

    d) Pohánění dobytka, který byl přihnán po ulici a po cestě, 
v ohrazených hnacích cestách a průchodech do tržní haly, do přečkáva-
cího dvora a odtud buď do haly pro sanitní porážku nebo zpět do hlavní 
porážkové haly. 

Z toho důvodu byl na plánování přepravních cest položen velký 
důraz, protože provázanost, bezpečnost a rychlý průběh dopravy musí 
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být spojen s podrobnou kontrolou a s možností dozoru. Samozřejmě, že 
nebyly zanedbány také otázky hygieny, čistoty, trvanlivosti, osvětlení, 
desinfekce atd., neboť tyto věci jsou důležitými faktory bezvadného 
odvíjení dopravy.  

V předcházejících řádcích již bylo nutně uvedeno velké strojní 
zařízení, jež splňuje mimořádně důležité funkce. Především chlazení 
skladovacích prostor (chladírny), výroba ledu, tak říkajíc jako vedlejší 
produkt, pohánění čerpadel pro užitkovou a studenou vodu, ventiláto-
rů, přivádějících čerstvý vzduch a mrazáků. S tím souvisí systém venti-
lačních kanálů, v nichž jsou v zainteresovaných místech vytvořena sta-
noviště zařízení chladicí techniky. Vytápění, které v provozu znamená 
k životu potřebné prostředí, proudí z městské plynárny. Velmi důležité 
pro podnikání je volba umístění stavebního pozemku ve výhodné polo-
ze, umožňující odběr energie pro podnik ze sousedních průmyslových 
zařízení. U nových ústeckých jatek bylo tohoto eminentně důležitého 
výsledku dosaženo již při zvolení místa výstavby. Plyn a pára jsou v nej-
bližší blízkosti a následkem jsou úspory velkého významu, zároveň 
s hospodářským výsledkem plynárny jako městského podniku. Tyto vý-
sledky nevytvářejí jen výhody, nýbrž také i celospolečenské zisky.  

 

 
Zdymadla pod Střekovem. 

 
Užitková voda se získává ze 14 m hluboké studny, vyhloubené 

v uspokojivé vzdálenosti od budovy a vykazuje výkon 10 litrů za sekun-
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du. Čerpadlo dopravuje vodu do 30 metrů vysoké věže, v níž je nádrž na 
studenou vodu o obsahu 80 m3. Díky jejímu vysokému umístění jsou 
podnikové prostory zaopatřovány dosta-tečným tlakem studené i teplé 
vody. Takové zavodnění bylo pro celý podnik jednoznačně stanoveno. 
Všechna odpadní voda prochází, dříve než odteče do hlavního městské-
ho kanálu, čistícím zařízením, postaveným podle nejnovějších vědec-
kých zkušeností.  

Co se týká vlastních stavebních prací, volby materiálů a kon-
strukcí, je v dalším v krátkosti shrnuto: Základy staveb, s výjimkou věže, 
jsou z betonu a lomového kamene, nástavby jsou postaveny z cihel. 
Střešní konstrukce jsou zhotoveny, až na malé výjimky, ze železobeto-
nu. Potíže a komplikované železobetonářské práce se vyskytly jen u vo-
dárenské věže a při zastřešování chladírenské haly. Ta si vyžádala 
zvláštní izolaci podlahy, stěn a stropu, neboť musí být zabráněno jaké-
mukoliv vyzařování docílené chladící teploty, z toho důvodu byly tyto 
práce prováděny co nejpečlivěji. Ostatně izolace stropu chladírenského 
prostoru vykazuje zcela nové provedení díky použití křemičitého písku 
(Isoston), jenž vykazuje velké přednosti oproti dříve prováděným izo-
lačním pracem a ještě má přitom výhodu levnější výroby. Na pokrytí 
střech jsou použity jen materiály nejlepší kvality v takovém objemu, 
aby při pozdějším udržování bylo potřeba vynaložit co možná nejmenší 
náklady. 

Vesměs ve všech prostorech podniku byla nařízena velká kovo-
vá okna s novou vlastní větrací konstrukcí. Jen místnosti, mající sloužit 
správě a bydlení dostaly okna dvojitá. Volba dveří zůstala omezena na 
praktickou a ustálenou formu, odedávna vybíranou úřadem pozemního 
stavitelství. Jen posuvné dveře dostaly nové provedení přizpůsobené 
praktickým potřebám. Z ostatních prací vnitřní stavby jsou hodné po-
znamenání jen ty části, kterým přináleží zvláštní význam. Na pokrytí 
podlah bylo do prostor porážkového prostoru, do stanoviště pro doby-
tek a do chladírenské haly zvoleno vydláždění žulovým kamenem – 
speciální ústecký výrobek, který se již před lety ve městě dobře osvědčil 
při dláždění chodníků. Ostatní prostory dostaly podlahy odpovídající 
jejich určení, hliněné dlaždice, linoleum, dřevo a xylolit. Hala s hlavním 
provozem byla opatřena dvěma vrstvami válcovaného asfaltu, což od-
povídá jejímu určení. Do podlahových krytin se zahrnují také scho-
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dišťová odpočívadla, prostory strojoven a vedlejších místností. Jen hos-
podárným způsobem byly využity umělecké práce, jako ochranné hrany 
rohů a obložení stěn. Naopak všechny rohy, hrany sloupů a k poškození 
náchylné hrany jsou kovové, silně chráněné rohy jsou ve zvláštním pro-
vedení. Prostory v podniku jsou vymalovány tak jednoduše, jak to jen 
povinnosti umožňují. 

Nakonec je třeba poznamenat, že skoro všechny práce, které 
byly k provedení stavby proplaceny, byly zajišťovány místními, t. j. 
ústeckými firmami. Obzvláště je nutno zdůraznit, že veškeré strojní a 
chladírenské zařízení jatek bylo provedeno strojírenskou továrnou svě-
tové firmy Georg Schicht a. s., systémem Linde-Stohrer. Tak jsou ústec-
ké jatky a dobytčí dvůr důkazem ne jen progresivního ducha městské 
správy a činnosti městského stavebního úřadu, ale také svědectvím 
schopností našeho ústeckého průmyslu a našich ústeckých stavebních 
mistrů a stavebních řemeslníků. 

 

Dálkové vytápění. 
Podle statě stavebního ředitele Dr. Ing. Ernsta Kroba. 

 
Myšlenka vytápění celých stavebních komplexů z jednoho cen-

tra, pochází z Ameriky. Nejstarší teplárna je New-York Steam Comp., 
která vytápí od roku 1879 více než 1200 budov, které jsou od kotelny 
vzdáleny až 1000 m. O tomto zařízení Omes píše: „Pára pod ulicemi je 
oblíbena zejména majiteli malých soukromých domů, kteří otevřením 
ventilu, což může udělat každá služka, vytápějí svůj dům, a tím odpadá 
obstarávání uhlí a odstraňování popela. Zvětšování sítě vedení pro při-
pojení nových budov bylo stále více žádoucí a jsou mně známy případy, 
kdy se na pouliční páru toužebně čeká již léta. Přirozeně, že v takových 
případech požaduje New-York Steam Co. často vyšší cenu. Američan je 
však rád připraven za pohodlí a čistotu podniku dálkového vytápění za-
platit.“ V roce 1909 bylo v severní Americe již 57 takových zařízení. 
První větší teplárna v Evropě je však v Drážďanech, byla dána do provo-
zu roku 1901. Obsluhuje párou 32 předních a přepychových budov 
v Drážďanech. S přihlédnutím na příznivé výsledky tohoto podniku, byla 
v Německu v následujícím čase vybudována celá řada tepláren. 
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Idea prospěšnosti centrální výroby velkého množství páry pro 
vytápěcí účely získala na významu díky hospodářské nouzi v poválečné 
době. Podle způsobu využívání vyrobené páry se teplárny rozlišují na ty, 
které vyrábějí jen páru pro účely vytápění vzdálených domů a takové 
teplárny, které produkují páru hlavně pro výrobu elektrické energie ve 
svých elektrických centrálách, přitom ale využívají páru i k vytápění. 
Ten druhý druh tepláren je pro hospodárnost hodný následování, pro-
tože využívají beze zbytku skoro celé množství tepla. Všechny, toho ča-
su používané hybné stroje předávají asi 60 % ve spalovaných látkách 
obsaženého množství tepla do vyfukované páry, popřípadě do studené 
vody a do kouřových plynů. V teplárnách popisovaných ve druhém pří-
padě je toto množství tepla využíváno k topným účelům.       

Město Ústí vlastní elektrárnu, přiléhající k osídlenému území do 
té míry, že je výhodné její využití i jako teplárny. Tato její pozice byla 
posílena tím, že v průběhu její modernizace byly instalovány výparníko-
vé narážecí turbíny. Tak může být při přetlaku 4 atp. využívána vedlejší 
pára z těchto turbín. S tímto záměrem byla také ústecká teplárna pro-
jektována a vybudována. Podnět dala renovace velké školní budovy na 
Školním náměstí (Schulplatz), kde mělo být v roce 1922 zřízeno vytápě-
ní novým kotlem.  

Nyní přišel moment, jenž uvedl v život dálkové vytápění. Zde se 
hned mohly využít stavební náklady pro tuto budovu na pořízení kotle 
ve výši kolem Kč 180 000,-. Tak v roce 1922 začala výstavba, která si 
v první etapě vyžádala náklady 779 539,77 Kč, které částečně pokryla 
úspora oněch Kč 180 000,-. Pára je přiváděna z městské elektrárny pod-
zemním, nepochozím betonovým kanálem, v němž je uloženo přiměře-
ně isolované vedení jak páry, tak i kondenzátu. V místě užívání mění pá-
ra tlak, který odpovídá místnímu ústřednímu vytápění. Nic jiného se ve 
vytápěné budově nemění. 

První stavba teplovodu obsahovala zaopatření pouze blízko po-
ložených městských objektů, městské lázně, městské divadlo, školy č. III 
a IV, s roční spotřebou páry 3725 t. Příznivý výsledek první stavby, jak 
po technické stránce, tak i z finančního hlediska, podnítil městskou 
obec k rychlé další výstavbě tohoto zařízení, na které byly již v roce 
1928 připojeny městské lázně, školy č. III a IV, městské divadlo, lidová 
knihovna, česká spořitelna, tělocvična, „Invalidní“ kino, kancelářská bu-
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dova dělnického spolku, obchodní dům Hübel s kavárnou „Pošta“, do-
my Pfitznera a Wolfa, hotel „Zlatá labuť“, obchodní domy Riunione 
Adriatica a Neuschul, Obchodní akademie, obchodní škola, městská 
spořitelna, státní gymnázium, pivovarský výčep, dům Kreibich, knih-
tiskárna Holub, evangelická škola, sály lidového domu a okresní nemoc-
nice, dům Erlebach, školy č. V a VI, státní reálka a státní průmyslová 
škola. Největší vzdálenost připojených budov od centrály je 1400 m. 
Dodávka páry stoupla od roku 1922 z 800 t na kolem 16 000 t v roce 
1927. Tendence je stále stoupající. 

 

 
Celkový pohled na hosp. a kult. výstavu 1924. 

 
Připojené městské budovy by podle dřívější průměrné spotřeby 

potřebovaly kolem 4400 t uhlí. Toto množství uhlí odpovídá při čtyřná-
sobném vypařování množství páry kolem 13 400 t. Spotřeba z dálkové-
ho vytápění pro tyto objekty v roce 1926 byla jen kolem 7 400 t. Je tedy 
zřejmé, že při využívání další páry dochází k zintenzivnění ekonomiky ve 
spotřebě páry, mizí tím všechny ztráty při zatápění a přitápění. Úspory 
v korunách jsou zřejmé. Uvedené městské objekty by na základě spo-
třeby uhlí v roce 1921 a ceny uhlí v roce 1926 potřebovaly na účely vy-
tápění Kč 545 000, zatím co vytápění dálkovým topením se zřetelem na 
amortizaci a zúročení zařízení dálkového vytápění stálo jen Kč 300 000. 
Účetní uzávěrka dálkového vytápění byla provedena formou cenové 
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účetní rozvahy, v ní je vše uvedeno podrobněji. V následujícím je ceno-
vá bilance roku 1927: 

M ě s t s k é   d á l k o v é   v y t á p ě n í   v   r o c e   1 9 2 7 . 
Budovy připojené na dálkové vytápění platí takové částky, které 

odpovídají jejich výdajům při dřívější spotřebě uhlí. 
S t a r á   z a ř í z e n í -  P ř í j m y : 

1.  M ě s t s k é   l á z n ě : 
1600 t uhlí á Kč 82,-                   Kč  131 200,- 
2 topiči á Kč 550,- x 51              Kč     28 600,- 
Odvoz popelu                              Kč      2 500,-             Kč 162 300,- 

2.  M ě s t s k é   d i v a d l o : 
300 t uhlí á Kč 120,-                   Kč   36 000,- 
1 topič á Kč 261 x 36                  Kč     9 396,- 
Odvoz popelu                               Kč     1 242,-            Kč     46 638,- 

3.  Š k o l y   č .   I I I   a   I V : 
450 t uhlí á Kč 115,-                    Kč  51 750,- 
1 topič á Kč 224,70 x 52             Kč  11 684,40 
Odvoz popelu                               Kč     1 757,27        Kč   65 191,67 

4.  O b c h o d n í   a k a d e m i e : 
230 t uhlí á Kč 115,-                    Kč   26 450,- 
1 topič á Kč 209,- x 36                Kč     7 524,- 
Odvoz popelu                               Kč     1 000,-           Kč   34 974,- 

5.  G y m n á z i u m : 
270 t uhlí á Kč 120,-                     Kč   32 400,- 
1 topič á Kč 209,- x 36                 Kč     7 524,- 
Odvoz popelu                                Kč      1 000,-         Kč    40 924,- 

6.  Č í t á r n a : 
234 t uhlí á Kč 120,-                                                     Kč    28 080,- 

7.  S o u k r o m n í c i : 
a) 1 022 020 t páry á 40               Kč   40 880,80 
b)    235 570 t páry á 42               Kč     9 893,94 
c)    575 593 t páry á 55               Kč   31 657,62     Kč    82 432,36 

7 a.  P a u š á l y   o d   s o u k r o m n í k ů :                            Kč      7 458,67 
8.  S l e v a  prémie protipožárního pojištění při zahájení 

 dálkového vytápění v divadle                    Kč      5 350,95 
   Celkem                           Kč  473 349,65 

 V ý d a j e : 
1.  Z ú r o č e n í   z á  k l  a  d  n  í  h o   k a p i t á l u : 

Účetní stav k 1./I. 1927                                             Kč  168 135,41 
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Z toho úroky 6,5 %                                                     Kč    10 928,80 
2.  Z a   d o d á v k y   p á r y   o d   e l e k t r á r n y : 

a) Městské lázně  .  .  .  .  .  .   2 386,840 t 
b) Městské divadlo  .  .  .  .  .      541,800 t 
c) Škola III   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     597,590 t 
d) Škola IV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      377,709 t 
e) Obchodní akademie .  .  .  .    570,036 t 
f) Gymnázium  .  .  .  .  .  .  .  .      669,290 t 
g) Čítárna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       727,804 t 
          Celkem  .  .  .  .   5 871,069 t á Kč 30,20     Kč   177 306,28 

2 a.  Z a   s o u k r o m n í k y : 
a)    278,942 t páry á 32,20     Kč       8 981,94 
b) 1 554,239 t páry á 30,20    Kč     46 937,99 
c) Paušály                                   Kč    5 813,68         Kč   239 039,89 

3.  O p a t r o v á n í   z a ř í z e n í : 
1 topič Kč 261,- x 52                                                 Kč      13 572,- 

4.  O p r a v y :                                                                            Kč      13 795,72 
                                                                Celkem  Kč    277 336,41 
Z toho v roce 1927 přebytek Kč 196 013,24. 

Přebytek r. 1927                      Kč   196 013,24 
Účetní stav k 1./I. 1927           Kč   168 135,41 
               Z toho rezervní fond Kč     27 877,83 

N o v á   z a ř í z e n í  -  P ř í j m y : 
1.  E v a n g e l i c k á   š k o l a : 

  74,521 t páry á 32,20         Kč     2 399,56 
2.  L i d o v ý   d ů m :  

551,667 t páry á 32,20         Kč   17 763,66 
3.  Š k o l a   č .   V  a  V I : 

550,73 t uhlí                            Kč    63 333,95 
1 topič Kč 229,- a 36              Kč      8 244,- 
Odvoz popelu                          Kč      1 000,-          Kč      72 577,95 

4.  N e m o c n i c e : 
5 037,210 t páry á 50            Kč   251 860,50 
Paušály Kč 100,- x 12             Kč       1 200,-      Kč  253 060,50.  5. S t á 

t n í   r e á l k a : 
371,98 t uhlí á Kč 125,-          Kč    46 497,50 
1 topič Kč 209,- x 36               Kč       7 524,- 
Odvoz popelu                           Kč       1 000,-       Kč      55 021,50 

6.  S t á t n í   p r ů m y s l o v á   š k o l a : 
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319,63 t uhlí á Kč 120,-           Kč    38 355,60 
1 topič Kč 209,- x 36                Kč      7 524,- 
Odvoz popelu                            Kč      1 000,-        Kč      46 869,60 

7.  S o u k r o m n í c i : 
a)   80,000 t páry á Kč 32,20    Kč      2 576,- 
b) 376,909 t páry á Kč 30,20    Kč    11 382,65 
c)   28,764 t páry á Kč 50,-        Kč      1 438,20     Kč      15 396,85 
  Celkem                                         Kč    463 099,62 

 V ý d a j e : 
1.  Z ú r o č e n í   z á k l a d n í h o   k a p i t á l u : 

Účetní stav k 1./I. 1927                                      Kč   635 647,67 
Z toho úroky 6,5 %                                              Kč      42 487,10 

2.  Z a   d o d á v k y   p á r y   o d   e l e k t r á r n y : 
a) Evangelická škola  .  .  .  .   74,521 t 
b) Lidový dům   .  .  .  .  .  .  . 551,667 t 
Celkem   .  .  .  .  .  .   626,188 t  á Kč 32,20     Kč     20 163,22 
c) Školy V a VI  .  .  .  .  .  .   1 071,250 t 
d) Nemocnice   .  .  .  .  .  .   5 037,210 t 
e) Státní reálka .  .  .  .  .  .      698,710 t 
f) Státní průmyslová škola .    474,070 t 
Celkem  .  .  .  .  .  .  7 281,240 t á Kč 32,20      Kč   219 893,45 
g) Paušál – nemocnice  Kč  840,-                  Kč   240 896,67 

2 a.  S o u k r o m n í c i : 
a) 405,673 t á Kč 30,20                                       Kč     12 251,33 
b)   80,000 t á Kč 32,20                                       Kč   2 576,-       3.  O p r 

a v y :                                                                      Kč     14 827,33 
4.  O p a t r o v á n í   z a ř í z e n í : 

1 topič Kč 261,- x 36                                           Kč       9 396.- 
   Celkem                   Kč    307 607,10 

Z toho přebytek v roce 1927: Kč 155 499,- 
 Účetní stav zařízení k 1./I. 1927     Kč 653 647,67 
 Přebytek r. 1927                               Kč 155 492,52 
       Z toho účetní stav k 1./I. 1928        Kč 498 155,15 
 

Je zřejmé, že t. zv. stará zařízení, jejichž celková výstavba si 
vyžádala Kč 1 780 759,-, byla již koncem roku 1927 zcela ode-psána a 
vytvořila rezervní fond Kč 27 877,83. Nová zařízení, vybu-dovaná v roce 
1926, si vyžádala stavební náklady ve výši Kč 782 692,33, mají k 1./I. 
1928 účetní hodnotu Kč 498 155,50. Rok 1928 byl opět technicky a 
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finančně úspěšný, takže rezervní fond starých investic ke dni 1./I. 1929 
činil cirka Kč 200 000,- a nová zařízení měla k 1./I. 1929 účetní hodnotu 
kolem Kč 330 000,-. 

Kalkulace mezi městskou elektrárnou a odběratelem vy-plývá 
z tun odebrané páry. Teplárna platí elektrárně na základě smlouvy, 
obsahující uhelnou a odměnovou doložku, za tunu páry Kč 30,20. 
Odběratel platí teplárně na stejném základu, podle vzdálenosti, objemu 
odběru atd., od Kč 30,20 do Kč 55,- za tunu páry. Opravy byly 
v dosavadní sedm a půl leté době provozu nutné jen ve velmi malém 
objemu, v roce 1927 to bylo pouze za Kč 13 795,72. K poruchám v době 
provozu nedochází. 

Dálkové vytápění má za následek, že ročně odpadá místní 
doprava a spalování v obci cirka 9000 t uhlí. Tím se také ze zdravotního 
hlediska, díky udržování čistoty ulic a ovzduší, dociluje příznivějšího 
výsledku.  

 

 
Pavilon žernoseckého vína na hosp. výstavě 1924. 

 

Zdravotnictví. 
Podle statě městského lékaře Dr. Theodora Gruschka. 

 
Starému rakouskému zákonodárství byla „péče“ v dnešním 

smyslu neznámá, existoval pouze zastaralý chudinský zákon. Chyběl zá-
kon o pomoci v mateřství, zákonná péče o mládež, zákonná úprava 
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podpory v nezaměstnanosti, starobní pojištění pracujících atd. Proto po 
skončení války stály obce před nesmírnými úkoly. Válka nouzi zesto-
násobila a nevydávání nařízení a zákonných ustanovení také jen ztěžo-
valo zmáhání těchto úkolů. Tehdy ještě neutlumovaná autonomie ale 
obcím umožňovala mnoho nařízení vytvářet, a to alespoň z části ulevilo 
nedostatku některých vhodných zákonů o sociální a zdravotní péči. Prá-
vě město Ústí se mohlo chlubit, vzorným vykonáváním činnosti v této 
oblasti.  

Pro uskutečňování a řízení nových úkolů byl v roce 1921 zřízen 
městský úřad pro veřejné blaho a městský zdravotní úřad (Stadt-
physikat). Z pečovatelských zařízení byly k dispozici Mateřská poradna a 
kojenecký útulek. Obě byla zřízena za války soukromými. V roce 1920 
byla převzata ústeckou městskou obcí, byla významně dobudována a 
byl zajištěn jejich provoz. Dále byla Pomocným spolkem pro ochranu 
před tuberkulózou provozovaná Opatrovna pro nemocné s plicními 
chorobami. 

Dnes jsou v Ústí následující ústavy a zařízené: 
1.  M ě s t s k ý   ú t u l e k   p r o   š e s t i n e d ě l k y . Ústav za-

ložila paní Louise Weinmann a od roku 1920 je toto zařízení v městské 
správě. Deficit ústavu nese městská obec. Pro ženy bez prostředků, by-
dlící v Ústí, jsou místa zdarma, pro středně situované matky jsou místa 
podle uvážení. Mimoto jsou zde pokoje, které jsou vyžadovány movitý-
mi partiemi, neboť ústav se těší dobré pověsti. Ústav má 23 lůžek. V ro-
ce 1928 v něm bylo 256 porodů. 

2.  M ě s t s k ý   ú t u l e k   p r o   k o j e n c e  s 24 lůžky k pře-
vzetí kojenců do uzavřené péče. 

3.  M ě s t s k á   m a t e ř s k á   p o r a d n a , která je vedena 
podle známých zásad. 

4.  D ě t s k é   j e s l e . Velké mezery v oblasti péče o malé děti 
nejsou ještě dodnes vyplněny. Stále jsme ještě na začátku. Městská 
obec Ústí právě přikročila k výstavbě dětských jeslí na slunném místě 
na okraji tovární čtvrti. Ústav bude veden jako polootevřené zařízení a 
je plánován ve smyslu péče o děti moderní vzdušnou a světelnou lázní. 
Kromě toho velkoprůmyslník J. Petschek poskytnul při jeho 70. naroze-
ninách částku 100 000 Kč na zřízení denního útulku pro malé děti v to-
vární čtvrti. 
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Plicní sanatorium 

 
5.  S l u ž b a   š k o l n í h o   l é k a ř e  je zavedena ve všech 

městských základních a měšťanských školách tak jako i ve všech mateř-
ských školkách. Je třeba obzvláště zdůraznit zjednání odborných škol-
ních lékařů (oční, nosní, krční, ušní a ortopedie). Mimo toho na měšťan-
kách školní lékaři vyučují zdravovědu. Na školách krom toho existují 
zvláštní kursy pomocných napravování pro žáky s oslabenými zády, kte-
ré vede doktor ortopéd. 

6.  Š k o l n í   z u b n í   k l i n i k a . Město je obzvláště pyšné na 
městskou školní zubní kliniku, jejíž čekárnu vyzdobil freskami ústecký 
malíř Bruno Hanich. Činnost je organizována systémem Bonner (Prof. 
Dr. Kantorowicz). Poslední zpráva tohoto zařízení (školní rok 1927/28) 
se zadostiučiněním hlásí, že z 2376 školních dětí 1. až 5. tříd základních 
škol, na které je dohlíženo, jich bylo do konce školního roku 2287, tedy 
96,25 %, ošetřeno. Školních zubních lékařů je 8, sestra je jedna. 

7.  P é č e   o   z o t a v e n í   š k o l n í c h   d ě t í . Také v této 
oblasti se město Ústí snaží činit co je možné a rok co rok dává k dispozi-
ci větší prostředky. Ústecká městská obec, nejen že posílá děti do 
prázdninových osad, ale pokládá také za zdravotně cenné pořádání 
v čase letních prázdnin šestidenní i jednodenní putování. O rychlém 
růstu těchto služeb dávají přehled následující údaje v letech 1921 až 
1928: Počet dětí na prázdninových osadách: 0, 19, 70, 70, 110, 245, 
361, 412. Počet dětí na šestidenních putováních: 0, 52, 100, 124, 200, 
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360, 435, 219. Počet dětí na jednodenních putováních: 0, 271, 238, 
408, 451, 492, 660, 777. Pro putovní hnutí německé mládeže je Ústí, 
díky své nád-herné poloze, velmi oblíbeným cílem. V mládežnických 
noclehárnách, nově vybudovaných s podporou města a okresu, nachá-
zejí mladí poutníci příjemné přijetí. 

8.  O d v á ž e n í   n e m o c n ý c h . Odvoz nemocných není stá-
tem jednotně upraven, mnohokrát je zabezpečován dobrovolnými spol-
ky. Ústecká městská obec společně s ústeckým okresem zřídila obecní 
službu odvážení nemocných. Zařízení pracuje s poměrně malým pří-
spěvkem od obou korporací, díky pevně stanoveným poplatkům do 
nutného obnovovacího fondu. Ve službě jsou pro nemocné dva auto-
mobily. Zařízení je neobyčejně často vyžadováno, jak vyplývá z násle-
dujících čísel: 
Rok  Počet transportů Množství kilometrů 
1923 od 1. března         600                                 6 007 
1924                                 965                              11 071 
1925                              1 259                              15 764 
1926                              1 595                              21 061 
1927                              1 666                              22 936 
1928                              1 759                              26 837 

9.  P o t r a v i n o v á   k o n t r o l a . Kontrola potravin je ústec-
kou městskou obcí propracována jak díky zřízení krásné laboratoře 
s podřízením městskému obchodnímu úřadu pod vedením zdravotního 
úřadu tak i díky rozšiřování personálu. Služba kontroly potravin je zave-
dena také pro předměstí Neštěmice, Bukov a Předlice a pro sousední 
obec Střekov. 

10.  M ě s t s k á   f y z i k á l n í   l a b o r a t o ř . Zároveň se zalo-
žením městského zdravotního úřadu byla zřízena služba bakteriologic-
kého vyšetřování, kterou vede městský fyzikus. Důležitost tohoto zaří-
zení vychází z počtu kolem 6000 vyšetřování za rok. 

11.  P é č e   o   c h u d é . Také v této oblasti jsou u nás zákonné 
povinnosti jaksi nepostačující. Městská obec Ústí se tedy musela snažit, 
přes rámec zákonné nutnosti tuto pomoc zavést. Náklady činily: Rok 
1922 - Kč  395 208,25, r. 1923 - Kč  480 762,69, r. 1924 - Kč  643 355,26, 
r. 1925 - Kč  626 244,55, r. 1926 - Kč  677 494,56, r. 1927 - Kč  
820 590,14 a r. 1928 - Kč  834 173,40. Je patrné, že městský úřad pro 



144 
 

veřejné blaho v boji proti žebráctví vydává podle vzoru Hamburku že-
bračenky. Důraz tohoto zařízení je kladen na vypuzování cizích žebráků 
z povolání. 

12.  N e m o c n i c e . V oblasti nemocničních zařízení městská 
obec Ústí úspěšně uvedla do provozu nový účelný infekční pavilon. Sa-
motná nemocnice byla převzata okresem, který vybudoval nádherný 
nemocniční dům se 600 lůžky. Tento ústav je naplánován podle dnes 
v Německu platného zákonného pojetí jako výšková stavba, vybavená 
všemi technickými vymoženostmi. 

13.  M ě s t s k é   l á z n ě , využívající jako teplou vodu silný ter-
mální pramen. 

14.  Ú s t e c k ý   s t a d i o n , na němž se mohou konat spor-
tovní a tělocvičné slavnosti většího rozsahu. Po zdařilé tělocvičné slav-
nosti německých tělocvičných spolků v roce 1926, při níž v prostných 
vystoupilo skoro 10 000 cvičenců, chystají slavit v roce 1930 členové 
tělocvičných a sportovních svazů na městském stadionu v Ústí velký 
tělocvičný festival. Kromě toho jsou skoro ve všech městských čtvrtích 
větší či menší hřiště.  

15.  N ě m e c k á   s l e p e c k á   š k o l a , která z velké části 
vznikla díky dobročinnosti soukromých kruhů. 

 

 
Německá slepecká škola. 
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Některé důležité úkoly komunální správy v Ústí plní okres. Ten-
to sbor udržuje úřad poradnictví pro povolání, úřad pro obstarávání 
práce a okresní chudobinec. V oblasti péče o mládež je činná řada sou-
kromých spolků částečně na národnostním a náboženském základu.  

Nejdůležitější z těchto sdružení je okresní komise pro ochranu 
dětí a péči o mládež, které je přisouzeno – jak se říká – poloúřední po-
stavení a je dalekosáhle podporovaná městem a okresem. Ta má 
v ústeckém okrese organizovat péči o mládež a je ve stálém spojení 
s opatrovnickým soudem a s trestním soudem pro mladistvé. Zpro-
středkovává obzvláště přijímání do výchovných útulků, ústavů pro 
mrzáky, pečovatelských zařízení, útulků pro děti, do sirotčinců atp. 

Spolek pro nemocné s plicními chorobami a Spolek pro nemoc-
né s pohlavními nemocemi provozují své pečovatelské ústavy. Poslední 
je od roku 1926 profylaktická stanice, která vykazuje následující počty 
návštěvníků: Rok 1926 – 385, r. 1927 – 482, r. 1928 – 478. Činnost obou 
spolků umožňuje obec podporou a přidělením prostor. 

Ústí je také známo jako město soukromé dobročinnosti. Z růz-
ných stran bylo např. v roce 1927 darováno na různé dobročinné účely 
celkem Kč 173 767,74. Rodinou Ignaze Petscheka byl v Ústí založen dět-
ský špitál, léčebný ústav plicních nemocí, část v ústeckém okrese se na-
cházejího útulku pro zotavování dělníků a chlapecká polepšovna na 
Zrcadlovém vrchu (Spiegelsberg – později Na kabátě) u Ústí. Rodina Ja-
koba Weinmanna založila léčebný ústav plicních chorob, dětský útulek 
a městský domov pro šestinedělky. V tkalcovně E. Wolfruma byl zřízen 
krásný útulek pro mrzáky. S rozvojem ústavů a se zvětšováním do Ústí 
přicházejícím nárůstem počtu lékařů došlo k tomu, že Ústí je centrem 
lékařsko-vědeckého snažení této německé provincie. V Ústí se koná 
čtvrtletní vědecké zasedání Společnosti lékařů severní Bohemie, které 
zde již dnes zdomácnělo jako neodmyslitelné zařízení. Na toto zasedání 
jsou zváni přední odborníci z domova i ze zahraničí k přednáškám v díl-
čích oblastech vědy. Tím se umožňuje lékařům žijícím mimo toto uni-
verzitní město, zprostředkování nových výsledků zkoumání povolaných 
zástupců jejich oboru. Vedle těchto čtvrtletních akcí se konají každý 
měsíc zasedání ústecké lékařské společnosti. 

Naše zpráva, v níž můžeme vypočítávat utěšené pokroky zdra-
votní péče v našem městě, není upřímná, neboť zamlčujeme to, že 
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mnohá uvedená hodnotná zařízení jsou do budoucna ohrožena. Skoro 
vše, co v Ústí ve zdravotnické péči provádíme, nespočívá na zákonné 
povinnosti, nýbrž na dobrovolné práci obce a okresu. Z nepochopitelné-
ho podceňování hospodářského významu ale byl, kvůli zdánlivé ochra-
ně před „plýtváním“ samosprávného útvaru, přijat zákon, který obci 
vzal možnost shromažďování prostředků pro péči o potřebné. Budouc-
nost je tedy zcela nejistá. Dosavadní snažení ústecké obce nás ale 
ujišťuje, že se zde bude plánovitě posilovat další vývoj zdravotnické pé-
če, až bude obci opět předána plná autonomie, v což my v blízké bu-
doucnosti doufáme. 

 

 
Sanatorium v Ryjicích (Reindlitz). 

 

Lékařská školní služba 
v ústeckých základních a měšťanských školách. 

Ústecká školní zubní klinika. 
Podle statě Dr. Marcuse Ungara, městského radního a školního lékaře. 

 
Na zasedání obecní rady dne 10. října 1919 bylo ve znamenité 

podobě přijato usnesení, ke vhodnému zlepšení zdravotních poměrů 
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ústeckých obyvatel. Tímto usnesením byl zřízen zdravotní úřad (Stadt-
physikat) a pro jeho vnější službu byl zaveden úřad městského a školní-
ho lékaře. Ve vztahu k tomu došlo ke schválení vzneseného návrhu: 
„Školní lékaři mají trvale dohlížet na žáky všech základních a měšťan-
ských škol, mateřských školek a živnostenské školy pokračovacího vzdě-
lávání a kontrolovat vedlejší prostory ze zdravotního hlediska. Mimo to 
je povinností školních lékařů trvale přednášet zdravovědu v Živnosten-
ské škole pokračovacího vzdělávání a ve dvou nejvyšších ročnících 
měšťanek, pokud k tomu pro ty poslední budou zákonné možnosti. 
(Schváleno zemskou školní radou.)“ 

 

 
Sanatorium. 

 
Již za staré monarchie byly ve velkých městech v činnosti zdra-

votní úřady, jednotlivě také na území nynější Československé republiky. 
Činnost školního lékaře však byla pro celé území republiky novota a te-
prve proniknutí na této úpravě obzvláště zainteresovaných kruhů oby-
vatel do jednání obcí se tento oprávněný požadavek uskutečnil.  

Školní lékařská služba započala dne 1. ledna 1920 a zpočátku jí 
vykonávali 3 školní lékaři (dva lékaři a jedna lékařka). Brzy se ukázalo 
nutné rozšíření a nyní jsou ve školní lékařské službě činní čtyři praktičtí 
lékaři, jedna lékařka jakož i odborný lékař ortopéd, tři odborníci očního 
lékařství a tři odborní lékaři ušních, nosních a krčních onemocnění. 
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Pečovatelská činnost se provádí v následující úpravě: 
1. Každoroční vyšetření všech žáků národních a měšťanských škol jakož 

i dětských školek školním lékařem (praktikem) a v případě potře-
by odborným lékařem. 

2. Každoroční vyšetřování dětí přicházejících do prvních tříd základních 
škol odbornými lékaři uvedených odborných skupin. 

3. Dohlížení na zdravotní stav žáků, kteří nebyli při hromadných pro-
hlídkách shledáni ne zcela zdraví, praktickým nebo odborným lé-
kařem. 

Výsledky všech vyšetření jsou podrobně vedeny v záznamech – 
tak zvané zdravotní průkazy. 

P e č o v a t e l s k á   č i n n o s t  je ale také podmíněna spolu-
prací s ostatními pečovatelskými místy ve městě. Tato podmínka přiná-
ší výsledek obzvláště tím, že všichni školní lékaři jako takoví jsou bez-
prostředně podřízeni městskému lékaři. Spolupráce s pečovatelskými 
místy pro nemocné plicními chorobami funguje tak, že všem školákům 
trpícím plicními nemocemi, nebo kteří jsou tím podezřelí, jsou přiděle-
na pečovatelská místa. Po tamním podrobném vyšetření jsou školáci 
pečovatelskými místy nadále obsluhováni a s výsledkem vyšetření je 
seznámen školní lékař. S úřadem pro veřejné blaho města Ústí trvá čilá 
spolupráce při výběru žáků pro školní stravování, zavedenému velkory-
sým způsobem městem Ústí. Školní lékaři se věnují postiženým žákům, 
navrhnou příslušnou péči a z lékařského hlediska určí stupeň postižení. 
Školní lékaři mají místo a hlas v pečovatelském výboru. S učiteli jakož i 
s vedením škol se vyvíjí přirozená, vesměs přátelská spolupráce. Školní 
lékaři jsou po případě kdykoli s informacemi k dispozici soudu pro 
mládež.  

V roce 1926 ústeckým okresem zřízený poradní úřad pro volbu 
povolání vyžaduje od školních lékařů také součinnost ve službách toho-
to úřadu, přičemž je poradce pro volbu povolání každoročně písemně 
informován o zdravotním a duševním stavu žáků opouštějících školy. 

U č i t e l s k á   č i n n o s t  školních lékařů je prováděna dvěma 
lékaři a jednou lékařkou, a to ve třetích ročnících měšťanských škol, t. j. 
v osmém roce školní docházky (13. až 14. rok života), jednu hodinu týd-
ně po celý rok a právě tak i v učebním kursu (jednoletý kurs pro absol-
venty měšťanek pro přechod na vyšší odborné školy). Také jsou konány 
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kursy zdravovědy v Živnostenské škole pokračovacího vzdělávání, a to 
jeden kurs v létě pro zaměstnané ve stavebnictví, tři kursy v zimě pro 
ostatní odvětví a podobně jeden kurs na lodnické škole. Při pečovatel-
ské činnosti byli školní lékaři podporováni nejdříve jednou, později dvě-
ma školními sestrami. 

 

 
Hrnčířská ulice, roh ulice v Jirchářích. 

 
V roce 1924 bylo zavedeno  š k o l n í   z u b n í   o š e t ř o v á n í  

dětí v ústeckých povinných školách systémem Bonner. Podle tohoto 
systému byly v prvních letech odvedeny dvě nejnižší třídy povinných 
škol k zubnímu lékařskému ošetření. Dnes jsou v Ústí již všichni žáci zá-
kladních škol a žáci prvních ročníků měšťanských škol (to je tedy šest 
ročníků) pod dohledem školní zubní kliniky. 

Personál školní zubní kliniky sestává ze sedmi mimo úřad půso-
bících odborných lékařů pro zubní lékařství a jedné sestry. Ošetřování 
bylo zpočátku prováděno v soukromých ordinacích zubních lékařů a po 
zřízení vzorové školní zubní kliniky v roce 1925 bylo přeloženo tam. 
Předměstským obcím je účast v tomto zařízení umožněna. Výsledky 
školní zubní kliniky jsou velmi uspokojivé. Z výsledků, které jsou o škol-
ních klinikách pracujících systémem Bonner každoročně zveřejňovány, 
máme opravdovou radost, protože Ústí je ve vedoucí skupině. Z 2376 
dětí se jich ošetřování neúčastní: Kvůli odepření souhlasu rodičů - 21 
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dětí, kvůli chybění ve škole – 2 děti, kvůli jiným okolnostem – 66 dětí, 
celkem - 89 dětí. Dvakrát vyšetřeny a ošetřeny byly všechny ostatní dě-
ti. Na konci školního roku by měly mít zdravý chrup. Tedy z dětí urče-
ných k dohledu jich bylo do konce roku ošetřováno 2287, t. j. 96,25 %. 

Další zařízení pomáhající službě školních lékařů je „zvláštní tělo-
cvik“ pro děti se špatným držením těla, které se celé provádí ve smyslu 
výsledků zasedání ortopédů v Kolíně (Köln) a v Magdeburgu. Koná se 
pod vedením odborného lékaře ortopéda. Jako učitelka tělocviku fun-
guje učitelka se speciálním výcvikem. Pokračování této služby má také 
kvůli nařízení nového zákona o obecním zastupitelství těžké podmínky 
a bude obecním zastupitelstvím zřejmě uzavřeno. Proto se může klidně 
tvrdit, že cenu služby školních lékařů platí sami obyvatelé Ústí a také 
jsou připraveni k jejímu obhájení, když bez porozumění vlády bude 
opravdu zamýšleno, toto zařízení zkazit nebo úplně zrušit. 

 

 
Hrnčířská ulice. V domě „Wagner“ nyní sídlí Ústecký městský archiv. 

 
Péče o kojence a šestinedělky. 
Podle statě poslankyně Ireny Kirpal. 

 
19. listopadu 1917 byly v Ústí otevřeny  d ě t s k é  j e s l e. Po-

pud k tomu dal pan Dr. Fritz Schwabacherovi s manželkou darem 
10 000 K, jako vděčnou vzpomínku na záchranu jejich dítěte z těžké 
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nemoci v kojeneckém věku a k poctě pana vrchního zdravotního rady 
Dr. Aloise Epsteina z Prahy, který dítě vyléčil. Jako pojištění trvání jeslí 
ustanovili zemskou komisi pro ochranu dětí a péči o mládež s ročním 
příspěvkem 2500 K. 

 Hned v prvním roce trvání ústavu se našli přátelé, kteří dobro-
volnými dary ústav podporovali. Agilní výbor, sestávající kromě dárců 
z 18 členů, sháněl náborem od přátel finanční základnu pro podporu 
ústavu. Městská obec poskytla bezplatně prostory, vytápění a osvětle-
ní. Jesle byly umístěny ve školní budově v Jateční ulici (Schwenkestras-
se) v městské části Klíše, v oddělených přízemních prostorách a sestá-
valy z velkého pokoje pro děti, kuchyně a koupelny, předpokoje a míst-
nosti pro pečovatelku. Oddělená zatravněná zahrada sloužila k pobytu 
kojenců za pěkného počasí. Jesle byly zřízeny pro 15 dětí od 6 týdnů do 
jednoho roku. Přijímáni byli jen kojenci. 

 

 
Labská ulice a pozdější Ferdinandova výšina v roce 1870. 

 
Význam jeslí je nejen v pobízení matek ke kojení, nýbrž dát jim i 

příležitost, vzdor práci mimo domov, kojit své dítě. Děti zůstávají 
v ústavu jen přes den. Malé svěřence ošetřuje zkoušená pečovatelka. 
K pečování o děti se přibírají dobrovolné pomocnice, které se chtějí učit 
praktické a teoretické péči o kojence a usilují o ustanovení jako pečova-
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telky kojenců. Lékařský dohled nad dětmi převzal pan městský lékař Dr. 
Otto Trinks. Pro výkon domácích prací byla přijata pomocnice v do-
mácnosti. Ihned po otevření se postýlky zaplnily malými chráněnci. 

Postupující poptávka po přijetí dětí, způsobená hrozným ne-
dostatkem bytů a potravin a přibýváním výdělečným zaměstnáváním 
žen během války, s sebou přineslo, že bylo přijato pravidlo k přijímání 
dětí až do hranice 2 let. V naléhavých případech, např. onemocnění ne-
bo úmrtí matky, byly děti ponechány přes noc. Kvůli těmto změněným 
poměrům byly koncem roku 1919 jesle přeměněny na útulek pro kojen-
ce, takže nyní jsou útočištěm a péčí opatrované také uměle vyživované, 
slabé a nemocné děti. Při neúspěchu při umístění dětí v jeslích kvůli ne-
vhodné nebo nerozumné péči v rodině, přijal výbor rozhodnutí, pone-
chat chráněnce v ústavu výjimečně přes den i noc a děti, které matka 
sama nemůže živit, přirozeně zaopatřit výživou. Díky přijetí kojné byly 
zachráněny některé těžce ohrožené dětské životy. 

Kvůli stoupajícím požadavkům na volná místa bylo neodkladně 
nutné ústav zvětšit. Dne 21. října 1920 byl útulek pro kojence díky 
městské obci přemístěn do vlastního domova, a sice do tehdejšího chu-
dobince v Margaretině ulici (Margaretenstrasse) č. 12 a ještě v tom sa-
mém roce byl převzat do městské správy. Nynější útulek pro kojence 
má více prostor. Ve velkém, větraném pokoji jsou odděleně od malých 
chráněnců větší děti. Je zde samostatný pokoj pro nemocné děti, přijí-
mací místnost pro nově přihlášené, sesterský pokoj, koupelna, prádel-
na, jakož i všechna nutná příslušenství a k dispozici je zahrada. Správu 
vede městským zastupitelstvím ustanovený výbor. K výboru patří kro-
mě zakladatelů, ústavní lékař a městský lékař. Pečovatelský a pomocný 
personál je zvětšen. Dobrovolné pomocnice slouží dále. Poptávka po 
v městském kojeneckém útulku vyučených pečovatelkách je velká. 

V útulku pro kojence jsou umístěni kojenci a děti, kdy matka 
z naléhavých důvodů nemůže sama o své dítě pečovat a ošetřovat ho. 
Pečovatelské poplatky za jedno dítě činí měsíčně 120 Kč, pro v místě ci-
zí 200 Kč, pro nemajetné jsou poskytována místa z poloviny nebo zcela 
volně. Bohužel nemohou být přijaty všechny děti, jejichž rodiče              
o umístění žádají. Některé děti ještě mohou být zachráněny, když bude 
v budoucnu možno kojenecký útulek zvětšit a přistavět. V následujícím 
jsou uvedeny počty chráněnců. V roce 1917 – 7, r. 1918 – 26, r. 1919 – 
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39, r. 1920 – 57, r. 1921 – 77,  r. 1922 – 73, r. 1923 – 69, r. 1924 – 46,   
r. 1925 – 61, r. 1926 – 66, r. 1927 – 70.  

 

 
Vchod do zrušeného hřbitova, později Roseggerpark (Mánesovy sady). 

 
Jako další článek péče o kojence byla v roce 1917 zřízena  m a-  

t e ř s k á   p o r a d n a . Již v minulosti se zkoušelo vytisknutím oběž-
níků upozorňovat matky na vhodnou stravu a péči o jejich kojence, což 
často nedosahovalo účelu, a tak se přikročilo ke zřízení mateřské po-
radny. V Ústí byla poradny pro matky uspořádána podle vzoru říšského 
ústavu Dr. Leopolda Molla ve Vídni. Nejdříve dala městská obec zdarma 
k dispozici tři místnosti v domě v Lipové ulici (Lindenstrasse) č. 1 a otop 
a osvětlení. Dobrovolnický ženský výbor věnoval pokojové zařízení a 
Německá komise pro ochranu dětí a péči o mládež zařízení lékařské. 
Vedení mateřské poradny opět převzal městský lékař Dr. Trinks. 

Právě v roce 1917 nesmírně stoupala nouze a nedostatek po-
travin. Pro chudé děti nebylo žádné mléko, žádný rybí tuk, žádné léky, 
žádné plenky! Potěšitelné bylo to, že se poradna neomezovala jen na 
udělování rad, neboť nezůstávalo jen u rad od lékaře, ale pro pomoc 
hledajícím matkám byly také přidělovány léky, mýdlo, mléko a jiné po-
traviny a spotřební zboží. Počet těch, které hledaly radu a pomoc se ob-
zvláště zvětšil po převratu, po spuštění americké akce pomoci. Místo 
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starých pytlů od rýže dostávaly matky pro své kojence opět opravdové 
plenky. 

Když časem stoupla peněžní hodnota téměř všech zdrojů po-
moci, převzala městská obec v roce 1920 zároveň s útulkem pro kojen-
ce i tuto pečovatelskou instituci a obě zařízení nechala spravovat jed-
ním výborem. Zrovna tak přesídlila mateřské poradna rovněž do Mar-
garetiny ulice č. 1. Lékařské vedení si ponechal městský lékař pan Dr. 
Trinks. Od roku 1926 se poradní hodiny konají dvakrát týdně, v pondělí 
a v pátek. V roce 1928 byla po převratu založená česká mateřská porad-
na, provozovaná ze soukromých prostředků, převzatá městskou obcí, 
spojena se stávající mateřskou poradnou a bylo ustanoveno vedení 
obecním výborem.  

Mateřské poradny pracují vzorně. Jejich význam je také v bez-
platném dohledu na matky a kojence, v dalším zavádění správné péče  
o děti a v dozoru nad doškolováním pečovatelských sester a v bezplat-
ném poradenství pro nemajetné matky bez nějakého pojištění. Kromě 
toho potřebné matky vždy dostávají léčiva, kojenecké prádlo a pro-
středky potřebné pro péči o děti.  

Je nastoupena cesta ke snižování kojenecké úmrtnosti. Význam 
této pečovatelské práce stoupá a vzrůstá, je to ušlechtilá povinnost a 
úkol společnosti. Po válce vzniklý nedostatek bytů způsobil těžkou bez-
naděj pro nastávající matky, které mnohokrát v malém, s nepřátelskou 
osobou sdíleném bytě, jen se zoufalstvím hleděly vstříc k okamžiku po-
rodu. Přijetí do všeobecné veřejné nemocnice je podle někoho zastara-
lým zákonem pro ženy, kterým je jen odpíráno ponechání normálního 
očekávaného slehnutí.  

Pro zmírnění této nesnáze, se rozhodla paní Louise Weinmann, 
manželka velkoobchodníka z Ústí, k založení  ú t u l k u   p r o   š e s t i-  
n e d ě l k y  a k předání jeho správy městské obci. Jako vhodný byl 
uznán letohrádek ve vilové čtvrti, byl zakoupen a vybaven potřebným 
zařízením. Útulek byl otevřen v roce 1920. Návštěvnost byla daleko vět-
ší, než se při zakládání předpokládalo a tak se již v prvním roce přistou-
pilo k nutnému rozšíření. Díky novému daru paní Louisy Weinmann 
mohl být ústav v roce 1924 přístavbou rozšířen, vnitřní zařízení bylo 
upraveno a zlepšeno. 
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 Dnes dům zajišťuje místo pro 22 lůžek, je v každém směru mo-
derně a účelně zařízen, obsahuje porodní sál, operační místnost, po-
třebný počet koupelen, denních místností, oddělení pro isolaci a pěkné 
obytné prostory pro personál. Při veškeré pozornosti k hygienickým po-
žadavkům je vnitřek laděn do přátelského a domov připomínajícího tó-
nu. Správa leží v rukou kuratoria, ve kterém zasedají a mají hlas, vedle 
dvou spolupracovníků rodiny Weinmann, tři zástupci městského zastu-
pitelství, stavební ředitel a městský lékař města Ústí. Jako poradce za-
sedá šéflékař zařízení (od založení pan Dr. Otto Trinks). 

Útulek je otevřen pro každého. Pro zámožné ženy jsou k dispo-
zici třídní pokoje, nemajetné jsou opatrovány na místech zcela nebo 
z poloviny bezplatných. Do nákladů na opatrování je započítán deseti-
denní pobyt včetně stravování a péče, při porodu pomoc lékaře a po-
rodní asistentky, obvazový materiál atd. Taxy jsou: I. třída Kč 1400,-, II. 
třída Kč 900,-, III. třída Kč 450,-, částečně bezplatně Kč 250,-. 

 

 
Nová nemocnice. 

 
V útulku se kromě osobní přihlášky od uchazeček do III. třídy 

nebo na bezplatné místo nepožadují žádné další formality. Vyšetřování 
o oprávněnosti nároku na přiznání snížení, a na úplně bezplatné přijetí 
provádí městský úřad pro veřejné blaho a kuratorium útulku pro šesti-
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nedělky. Kromě ústavního lékaře je v zařízení činná správcová, dvě po-
rodní asistentky, dvě sestry pečovatelky, kuchyňská služka, domácí služ-
ka a pradlena. 

Ústav byl za krátký čas velmi oblíben. Počet svěřenkyň činil 
v roce 1920 – 25, r. 1921 – 270, r. 1922 – 242, r. 1923 – 221, r. 1924  
(přestavba) – 140, r. 1925 – 156, r. 1926 – 188, r. 1927 – 210, r. 1928 – 
256. Tato čísla dávají výmluvné svědectví o výkonu a důležitosti měst-
ského útulku pro šestinedělky (nadace Louisy Weinmann), takže může 
být právem počítán k hodnotným blaho poskytujícím zařízením města. 
 

Ústecká okresní nemocnice. 
Podle statě městského lékaře Dr. Theodora Gruschka. 

 

Kdo se zahloubá do historie ústecké nemocnice, tak si uvědomí 
rychlé tempo rozvoje tohoto města v posledním desetiletí. Také ale při-
vítá názorný obraz rychlého pokroku lékařské vědy a proměnu veřejné-
ho mínění. Když v roce 1894 ústecká městská obec postavila novou ne-
mocnici, měla následující oddělení: Interní s 24 lůžky, chirurgické s 20 
lůžky, kožních a pohlavních nemocí s 26 lůžky, Infekční s 23 lůžky, dět-
ské (dar pana  J. Petscheka) s 28 lůžky, tedy celkem 121 lůžek 

Lékařské vedení převzal pan primář Dr. Franz Rösler, žák Gus-
senbauerův. Velmi brzy se projevil nedostatek lůžek a tak se přikročilo 
k opakovanému přistavování, k nové výstavbě vlastních pavilónů a 
k rozšiřování hospodářských prostor. Významným doplněním tímto 
způsobem byla ovostavba pavilónu pro chirurgicky nemocné, novostav-
ba pavilónu pro tuberkulózu a nakonec novostavba oddělení pro in-
fekčně nemocné. Roku 1920 byl zřízen primariát interních onemocnění 
a vedením byl pověřen pan Doc. Dr. Franz Bardachzi. Již při přebírání 
tohoto primariátu bylo jasné, že počet lůžek k dispozici pro nemocné 
s vnitřními nemocemi je nepostačující. Z toho důvodu byl pavilon po-
stavený pro účely interních nemocí přenechán chirurgickému oddělení 
a pavilon pro tuberkulózu byl svému vlastnímu významu odňat a byl ur-
čen pro interní oddělení. Pro tuberkulózu zde byl rezervován jen jeden 
nemocniční pokoj. Tento stav nebyl nadlouho uspokojující, protože se 
stále více a více zostřoval nedostatek lůžek. Interní oddělení bylo vyba-
veno moderním terapeutickým a diagnostickým rentgenovým přístro-
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jem a vytváří přitažlivé místo pro mnoho nemocných z širokého ústec-
kého okolí. Odpovídajíc cestě lékařského vývoje, byla zřízena nová od-
dělení a byla obsazena vlastními odbornými lékaři (kožní a pohlavní ne-
moci, nosní a ušní nemoci, nemoci oční). 

V lidech, obzvláště na venkově hluboce zakořeněný strach před 
nemocnicí („špitál“), zde úplně mizí. Rovněž rozvoj nemocenského po-
jištění vede k silnému a pravidelnému navštěvování nemocnice, takže 
se využívají všechna dnes nepostradatelná zařízení. Tak nakonec dochá-
zí k tomu, že v Ústí musejí být nemocní denně před branami nemocnice 
odmítnuti a lékaři při provádění své služby tak stojí před velkými těž-
kostmi.  

 

 
Ústecká nemocnice. 

 
Nynější velká potřeba lůžek a stoupající požadavky na technické 

vybavení nemocnice způsobily, že v roce 1926 komise okresní správy 
pod předsednictvím tehdejšího okresního starosty Rudolfa Müllera roz-
hodla o stavbě nové nemocnice v přesvědčení, že přístavba a přestavba 
tak i adaptace dále nemohou přicházet v potaz. 

Nejtěžší otázkou byla snad otázka volby místa pro novou ne-
mocnici. Krajinně velkolepá poloha tohoto města – křižovatka mnoha 
úzkých údolí – velmi ztěžuje stavební rozvoj. Mělo by se tedy stavět 
podle velmi podrobné a zásadní studie, až pro novou nemocnici bude 
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nalezen nový stavební pozemek, pokud nebude vůle schválit větší 
náklad mnoha milionů na jeho nákup a kvůli odkládání provedení roz-
hodnutí o mnoho let. Komise okresní správy proto rozhodla, že nová 
nemocnice se postaví na pozemku nemocnice staré a postupně s do-
končováním se zbytečné objekty budou stavebně uvolňovat k demolo-
vání. 

 

 
Okresní ústecká nemocnice. 

 
Před zahájením projektových prací si projektová komise pro-

hlédla více nových nemocnic v Německu. Podle objednávky okresní 
správní komise potom městský stavební ředitel Ing. Dr. Ernst Krob, 
městský lékař Dr. Theodor Gruschka a stavební rada architekt F. Arnold 
vypracovali generální projekt pro novou okresní nemocnici a dílčí pro-
jekt pro první uvolnění stavby, sestávající z kuchyně, prádelny a paviló-
nu pro internu, kožní a pohlavní nemoci. Je samozřejmé, že přání pri-
máře interního oddělení docházejí dalekosáhlým zohledněním. Zvlášť 
hodnotný spolupracovník stavebního výboru a projektantů je pan jme-
novaný lékařský rada Dr. Karl Schindler, ředitel nemocnice Mnichov-
Nymphenbur, jenž dal nezištným a štědrým způsobem k dispozici své 
bohaté drahocenné zkušenosti v oblasti výstavby nemocnic a ve vedení 
provozu nemocnice. 
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Nová nemocnice pro obvod Ústí – Chabařovice (Karbitz), s poč-
tem obyvatel kolem 120 000, bude mít následující oddělení: Interní 
odd. 189 lůžek, z toho 24 dětských postýlek, dermatol. a venerol. odd. 
100 postelí, chirurgické odd. 231 postelí, z toho 23 dětských postýlek, 
odd. pro ženské nemoci a porodnickou pomoc 58 postelí, odd. pro ušní 
a nosní nemoci 28 postelí a odd. pro oční nemoci 28 postelí. 

Tato oddělení budou umístěna ve dvou hlavních budovách. 
V jedné bude interní lékařství, kožní a pohlavní nemoci a ve druhé bude 
chirurgie, ženské lékařství, porodnická pomoc, oční lékařství a ušní lé-
kařství. Každá z obou budov obsahuje také platební poschodí a odděle-
ní pro nemocné děti. Z dřívějšího stavu zůstane Infekční odd. se 40 lůž-
ky a oddělení pro tuberkulózu se 70 lůžky. Mimo to je plánovaná nová 
prádelna a kuchyň, centrální rentgenová stanice, centrální koupel a 
spojovací chodba s ubytováním sester. 

 

 
Chirurgické odd. okresní ústecké nemocnice. 

 
Místní poměry nutí k soustředění oddělení. Tak tedy muselo 

být přikročeno ke zřízení vysokých staveb. Vysoké stavby jsou v Ame-
rice u nemocnic využívány již dlouho, ale také v Německu má mnoha-
poschoďový dům velmi mnoho přesvědčených přívrženců a dnes vět-
šina odborníků uznává jeho přednosti pro hospodárnější a levnější pro-
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voz nemocnic. Samozřejmě bude potřeba množství výtahů a ty u vy-
soké stavby představují podstatné prostředky proti přenášení hluč-
nosti.  

Vedoucí myšlenkou okresní správy a jí určených projektantů by-
lo vytvořit nemocnici, která nebude odpovídat jen dnešnímu stavu lé-
kařské vědy, ale také nynějším sociálním nárokům. Bude tedy určitý 
rozdíl mezi velkými sály a pokoji s nanejvýše 5 lůžky. Bude určeno 
množství denních místností, lehátkových hal a zastřešených zahrad. Je 
bohatě vyměřen také počet prostor pro terapeutická a diagnostická za-
řízení. Již nyní je v provozu nová prádelna, kuchyň a první hlavní budo-
va má být otevřena letos. Ke stavbě druhé hlavní budovy dochází právě 
nyní. 

Již z dostavěných částí nové nemocnice je možno zjistit, že 
všechny dobré záměry, které se měly na výsledku podílet, budou 
splněny. Nová okresní ústecká nemocnice bude patřit k nejkrásnějším 
v tomto státě a okresu Ústí bude dělat čest. 

 

Městské lázně. 
Podle statě správce Alfreda Paukerta. 

 
Od roku 1895 existoval plán postavit v Ústí lázně, ovšem chybě-

ly na to prostředky. Dne 5. dubna 1898 na tento účel věnovala Ústecká 
spořitelna 80 000 korun a tím byl učiněn první krok k uskutečnění této 
stavby. K prvnímu daru se připojily další podpory tomuto zařízení a také 
Česká spořitelna v Praze a Rakouský spolek pro chemickou a hutní výro-
bu v Ústí poukázaly dary. Byl získán budovatel libereckých městských 
lázní, pan architekt Peter Paul Brang z Vídně a ten předložil návrh pro 
výstavbu lázeňského zařízení. Dne 5. ledna 1906 byl pro vedení stavby 
jmenován pan stavební mistr Paul Sogl a 27. srpna 1906 byla výstavba 
městských lázní vypsána. Dne 8. dubna 1907 se začalo s vestavbou pla-
veckého bazénu a koncem července 1907 byla hrubá stavba zcela do-
končena. Začátkem září začaly montážní práce, uprostřed listopadu by-
lo dáno do provozu vytápění a následující čas byl určen k provedení 
zbývajících prací. Byl také zaklenut potok a byla vybudována studna 
s průměrem 3 m. Bohužel nalezená voda byla nedostatečná, a proto 
muselo být provedeno připojení na městské vedení pitné vody a odtud 
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přivádět dostatečné množství vody. V pondělí 15. června 1908 byly 
městské lázně slavnostně otevřeny. Předsedou výboru městských lázní 
byl pan městský rada Ferdinand Maresch. Dne 16. června 1908 byly 
městské lázně předány k veřejnému užívání. 

 

 
Bazén v městských lázních. 

 
Městské lázně tvoří, jak je každému ústečanovi známo, rohová 

stavba na rohu Pánské ulice (Herrengasse) a Špitálského náměstí (Spi-
talplatz). Dvouposchoďová budova je provedena v moderní režné stav-
bě a již z venku dělá svým hlavním vchodem v mohutné betonové 26 m 
vysoké rohové věži krásný dojem. Obsahuje halu s plaveckým bazénem 
(velikost vodní nádrže 19,10 x 7,55 m), parní lázeň (římsko-irská lázeň), 
vanové lázně I., II. a III. třídy, sprchovou lázeň, kysličníko-uličitou lázeň, 
rašelinnou lázeň a elektrickou světelnou lázeň.  

Dva kotle na páru, každý s výhřevnou plochou 80 m2, vyráběly 
pro provoz celého zařízení potřebnou páru, která se vedla k vysoko-
tlakému rozdělovači a odtud se rozváděla k tlakovým přístrojům, do 
prádelny, k čerpadlu, k napájení kotle, jakož i k parnímu tlakovému re-
dukčnímu ventilu s uzavíracím nízkotlakým parním ventilem pro vytá-
pěcí zařízení. V roce 1922 bylo od stávajícího kotelního zařízení upuště-
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no a horká pára je odebírána z elektrárny ústecké městské obce (zaříze-
ní dálkového vytápění).  

 

 
Bazén v Schichtových lázních. 

 
Velké sucho v létě a na podzim roku 1911 si vynutilo opatření, 

aby ústecké městské lázně, které dosud pro lázně s výjimkou plavecké-
ho bazénu stále používaly vodu z městského vedení pitné vody, byly od 
něj odpojeny a jsou zásobovány vodou z 13 m hluboké městské studny. 
Tato pramenitá voda má vzácný stupeň tvrdosti (dne 26. října 1908 
stoupla tvrdost z 32,7o na 100o, dne 18. listopadu dosáhla tvrdost maxi-
ma dokonce 129,7o podle analýzy provedené J. Pertenem) a ukazuje se 
svým chemickým složením pro lázeňské použití nevhodná. Pramen sta-
huje vodu částečně ze ssedlinové oblasti Klíše a částečně z proudu 
spodní vody v údolí Klíšského potoka (Kleischbach). Když se nyní tato 
voda už nemůže používat, rozhodla se městská komise vodního stavi-
telství pro vyvrtání vývrtu až do 380 m, poněvadž Dr. Fritz Seemann, 
kustod mineralogicko-geologického muzea v Ústí a soukromý docent 
německé univerzity, ve shodě s panem Dr. Bruno Müllerem, profeso-
rem geologie na ústecké obchodní akademii, stanovili v přibližné hloub-
ce 360 m vyhlídku na vydatnou a teplou artéskou vodu. Firma J. Thiele 
z Oseka (Ossegg) provádějící vrtání uspěla v poměrně krátkém čase. Po 
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svízelích, započalo již 17. listopadu v diluviální štěrkové vrstvě hloubení 
2 m široké šachty a po sestavení vrtací věže, dne 27. prosince začalo 
vlastní vrtání a 21. února 1912 se narazilo na artéskou vodu. Denně (24 
hodin) bylo průměrně vyvrtáno 7 m. Po dosažení spodního pískovce ih-
ned pronikla na povrch artéská voda teplá 31,7o pod tlakem 7 atmosfér. 
Její množství bylo změřeno na 10 litrů za sekundu = 8640 hektolitrů za 
den. Pro klesání vrtby se uplatnila rychloražba systémem vyplachovací-
ho vrtání, a sice do 91 m s přímým a potom s nepřímým vyplachová-
ním. 

Podle analýzy provedené Dr. Lepoldem Pollakem je chemické 
složení městského pramene pro jeden litr vody v miligramech: suchá 
usazenina 1567,2, spálená usazenina 1518,4, shořelý úbytek 48,8, váp-
no 40,4, hořčík 15,08, baryt 0,073, stroncium 0.068, ratron 706,27, 
draslík 89,78, lithion 0,291, octan hlinitý 0,3, železo 0,9, kyselina křemi-
čitá 14,4, kyselina sýrová 209,9, chlor 113,6, zřejmé stopy jódu, stopy 
bromu a kyseliny borové, vázaná kyselina uhličitá 391,6 a polovázaná 
kyselina uhličitá 68,4, Vodní reakce byla alkalická, německý stupeň 
tvrdosti 6,1, specifická váha při 15o C 1,0014. 

Vynikající, balneologicky známý přednosta hygienického a bal-
neologického institutu v Mariánských lázních (Marienbad), soukromý 
docent Dr. S. Zörkendörfer, se o způsobilosti vody ústeckého městské-
ho pramene vyjádřil, že tuto vodu je možno nazývat minerální vodou, 
protože její obsah pevných částeček přesahuje jeden gram na kilo a 
kvůli její vysoké přirozené teplotě. 

Fyziologický a terapeutický vliv alkalické vody spočívá na její 
schopnosti vázat kyseliny, na její řasy rozpouštějící vlastnosti, na její 
vlastnosti, uvolňující a změkčující tkáně a na její schopnosti, emulgovat 
tuky. Může být používána kromě koupelných kur, vnitřně k pitným ku-
rám a konečně i ke kloktání a inhalaci. 

Voda se hodí zejména k hygienickým a terapeutickým lázeň-
ským účelům, jakož i k hydriatickým procedurám. Relativní chudost vo-
dy na zemní kovy (hořčík a kalcium) tak i na železo není při vnějším po-
užití žádná nevýhoda, nýbrž může působit jen příznivě. Voda je ozna-
čena jako voda měkká, je to tedy dobrá lázeňská voda. Při chronických 
katarech dýchacích orgánů může být užívána ke kloktání a k inhalaci, a 
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konečně se může uplatnit k pitným účelům, dílem jako dietní nápoj, dí-
lem jako léčivá voda. 

 

 
Schichtovy lázně na Střekově. 

 
Tato artéská voda ovšem nebyla původně přiměřeně využívána, 

používala se jen během provozních hodin. V ostatních 16 hodinách se 
z části využívala k naplňování plaveckého bazénu a zbývající vytékala 
nepoužitá do kanálu. Ovšem vteřinový výkon pramene, který časem po-
klesl na 5,5 i/sec., t. j. kolem 470 m3 nedostačuje. K pokrytí plné spotře-
by během provozní doby je třeba kolem 440 m3, musí být denně přidá-
váno průměrně 240 m3 z vedení pitné vody. K tomu ještě přichází, že 
voda přidávaná z vedení pitné vody má 8 – 9 stupňů celsia, kdežto ter-
mální voda je teplá 31,7o C, takže smísená voda se musí ohřívat. My-
šlenka, pomoci odstranit tento nešvar díky vložení nádrže ke shro-
mažďování termální vody mezi provozní dobou, je právě zrovna blízko a 
byla rozhodnutím městské rady ze dne 30. srpna 1921 připuštěna k za-
hájení. Byly zřízeny dvě nádrže, jedna na teplou vodu s obsahem 120 
m3, druhá na studenou vodu o obsahu 80 m3. Mezi oběma nádržemi, 
které jsou uloženy v zahradě městských lázní, je strojovna, v níž jsou 
dvě čerpadla na studenou vodu a k nim příslušející motory. Nádrž na 
teplou vodu je pečlivě izolována a znamenitě udržuje teplo. Nádrž na 
studenou vodu je zařízena tak, že přitékající teplá termální voda je 
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ochlazována, ale díky rozprašování vody pomocí trysky a mlžením je 
docilováno crčícího pole. Tam, kde to hygienické ohledy vyžadují, nabízí 
opravdu studenou sprchu, a v parní lázni jsou napájeny tři sprchy tak ja-
ko před tím z vedení pitné vody. Úspěch tohoto zařízení je dvojí, hygie-
nický a hospodářský. Hygienický proto, že v městských lázních se nyní 
využívá výlučně termální voda, která se osvědčila jako léčivá a hospo-
dářský proto, že lázně jsou nyní nezávislé na přivádění pitné vody, čímž 
po všechny další roky zůstane ušetřen příjem podniku, protože k ohří-
vání termální vody je přirozeně potřeba méně tepla než k ohřevu vody 
pitné. Nadto jsou městské lázně připojeny k městskému dálkovému vy-
tápění, úplně odpadá používání uhlí, takže je zcela vyloučena manipu-
lace s dovážením uhlí a s odvozem popela. 

 

 
Lázně na Klíši. 

 
Další novinka, která byla zavedena v roce 1928, je čištění vody 

v plaveckém bazénu chlórem. Před nasazením tohoto zařízení do pro-
vozu byla voda v bazénu týdně vyměňována a denně byla přidávána 
čerstvá voda. Voda v bazénu ne vždy svou zdravotní bezvadností splňo-
vala stávající požadavky, ale také projevovala svou přirozenost, takže je 
zřejmé, že nyní jsou v každé době i v hlubších místech spáry obložení 
plaveckého bazénu jasně patrné, a že voda dostala krásnou barvu. Po-
žadavky nejsou skoro v žádné surové vodě předem splňovány. Stykem 



166 
 

se vzduchem se často vylučuje železo, které vytvářením vloček propůj-
čuje vodě kalné, většinou hnědé zbarvení.  

O odstranění tohoto nešvaru se stará chlorování vody, ob-
zvláště při použití plynného chlóru ve značném množství, takže při del-
ším používání voda přijme zvláštní zelenavou barvu a je křišťálově jas-
ná. Otázka, jaké množství chlóru přidávat do vody ke splnění stanove-
ných požadavků, se řídí podle množství návštěvníků a podle jakosti 
surové vody. Z do vody zavedeného chlóru se tedy nejdříve určitá část 
sama ve vodě spotřebuje a teprve množství chlóru přesahující nasycení 
zaručuje vznik žádoucího volného chlóru, jenž ve vodě vyvolá desin-
fekční proces. Na do bazénové vody dodávané účinné množství chlóru 
se musí dobře dohlížet. Používaný plynný chlór se jako kapalný stahuje 
do ocelových lahví.  

Provoz čisticího zařízení ústeckého plaveckého bazénu je násle-
dující: Stávající voda z bazénu odchází v nejhlubším místě trubkou do 
mlžícího zařízení. Z něj padá po kapkách (lehce crčíc) na porcelánový ta-
líř, odtud rozprášená do malého bazénu. Voda je dále vytažená čerpad-
lem do filtračního kotle, vyplněným hrubým pískem a odtud přichází 
potrubím opět do bazénu, kam vtéká na povrchovém místě (valivým 
způsobem). Mezi filtrem a místem vtoku do bazénu vstupuje injekto-
rem roztok vody s chlórem, přístrojem podle Dr. Georga Ornsteina. 
Tento přístroj sestává z uspořádání ventilu, manometru, měřící apara-
tury a mísící sklenice. Vše je namontováno na dvou mramorových des-
kách a je trubkami mezi sebou propojeno, jakož i s ocelovou lahví s ka-
palným chlórem na jedné straně a na druhé straně s vedením přivádě-
né vody a odváděním vody chlórované. Do mísící sklenice je plynný 
chlór přiváděn ocelovou tryskou a v silném vířivém pohybu se rozpouští 
do vzniklého vodního proudu. 

Díky využití tohoto Dr. Ornsteinova způsobu chlorování je sa-
motný obsah plaveckého bazénu i při dlouhé době a silném používání 
zachován zdravotně zcela bezvadný. Čisticí zařízení dodala firma „Ge-
fia“, a. s. pro průmyslová zařízení v Praze, potrubní vedení bylo vybudo-
váno firmou „Inženýrská kancelář Böhmer a Schmelowsky“ v Ústí a pří-
stroj dodala firma „Chlorátorová společnost s. r. o.“ v Berlíně. Náklady 
činily cirka 100 000 Kč. 
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Návštěvnost lázní rok od roku stoupá a následující čísla dávají 
potěšitelný obraz vývoje: Rok 1909 - 51 566 návštěvníků, r. 1912 - 
80 286 návštěvníků, r. 1915 - 89 919 návštěvníků, r. 1919 - 120 271 ná-
vštěvníků, r. 1924 - 131 022 návštěvníků, r. 1925 - 138 597 návštěvníků, 
r. 1926 - 151 153 návštěvníků, r. 1927 - 159 218 návštěvníků, r. 1928 - 
167 953 návštěvníků. Správa se trvale usiluje, aby podnikání zachováva-
lo přiměřenou výši podle přání města Ústí, na druhé straně aby byly 
plněny požadavky doby s ohledem na sanitaci a hygienu a klade i zřetel 
na přání lázeňského publika na přiměřenou láci. 

 

 
Cvičení Dělnické tělocvičné jednoty 4. – 6. července 1930. 

 

Ústecké sportovní hnutí.  
Podle statě profesora Richarda Fuchse. 

 

Se založením „Ústředního výboru pro podporu mládežnického 
a lidového sportování v Německu“ dne 21. května 1891, bylo ustanove-
no cílevědomé hnutí, „působení pro pomoc podněcování, poučení a 
ostatní podporu mládežnického a lidového sportování“. Také v Sude-
tech (Sudetenland) se činili. V sudetoněmeckých městech byly založe-
ny sportovní výbory, byla zřizována hřiště, z prvních sportovních kursů 



168 
 

Dr. Sitnera ve Zhořelci (Görlitz) povstali učitelé a později docházelo 
k zakládání sportovních kursů pro výchovu učitelů sportování také i 
v různých obcích v Bohemii, třeba v Praze a v České Lípě (Böhm.-Leipa). 
Těchto kursů se účastnili také ústečtí učitelé. 

Pro hry mládeže vzdělaní a pro hry nadšení učitelé založili roku 
1895 v Ústí „Herní výbor“. Byl sestaven ze zástupců všech národních a 
měšťanských škol a v pozdějších letech k nim přišli ještě zástupci střed-
ních a odborných škol, jakož i tělocvičných spolků. Herní výbor si stano-
vil úkol, vést mládež ústeckých národních a měšťanských škol ke zdra-
vému, radostnému tělesnému cvičení na volném prostranství, na vzdu-
chu a slunci. Zpočátku k tomu dostávali prostředky z dobrovolných da-
rů, až později stanovila městská obec každoroční příspěvky k použití na 
mládežnické hry.  

S hřišti to bylo zpočátku v Ústí špatné. Hrálo se na Ferdinando-
vě výšině (Ferdinandshöhe), na t. zv. jízdárně v Trmické ulici (Türmitzer 
Strasse) a na Stříbrnické ulici (Zieberniker Strasse), až bylo pro účely her 
mládeže městskou obcí poskytnuto pole na vrchu Skřivánčí pole (Ler-
chenfelder Höhe). Plocha velká 2 ha 34 arů byla zarostlá křovím a stro-
my, porostlá drny a osázena vícero řadami stromů s mezerami 20 m.    
O několik let později přišla k tomu ještě ze strany od ulice louka 48 arů, 
která se vykázala jako místo her pro dívky. Toto místo město v roce 
1913 opět zrušilo, za to pro zvětšení hřiště k tomu přišlo sousední pole 
a tak se místo zvětšilo o 1 ha 91 m2, takže celková hrací plocha činila 3 
ha 34 arů 91 m2. V městské části Krásné Březno bylo k dispozici městské 
hřiště o velikosti 77 arů 50 m2. Pro městskou část Klíše bylo v roce 1920 
zřízeno vlastní hřiště. Žel toto místo padlo za oběť výstavbě a hry muse-
ly být v roce 1925 přeloženy na výstaviště, zde žádné blíže položené ro-
vinné místo nebylo. Pro městskou část Klíše však bude v dohledné době 
zřízeno velké hřiště vedle školy, jakmile bude dokončen nutný násep. 
Mimoto je v této v posledních letech nově vystavěné městské části me-
zi Chlumeckou ulicí (Kulmer Strasse) a Klíší plánováno nové velké hřiště. 
Kromě toho sice Ústí vlastní v prvním sudetoněmeckém stadionu velké 
středisko pro závodění, ale pro denní využívání tato obrovská plocha 
nepřichází v úvahu. Zároveň se stadionem je oproti tomu využíváno 
shora přiléhající místo (t. zv. výstaviště) jako hřiště a při herních a cvi-
čebních slavnostech. Za stadionem položené území má být podél stáva-
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jícího překlenutí Klíšského potoka zasypáno a potom upraveno rovněž 
jako hřiště.  

 

 
Ústecké tělocvičné zařízení. 

 
Zpočátku bylo pro hry mládeže z národních a měšťanských škol 

vyhovující velké hřiště na Skřivánčím poli, ale pro střední a odborné 
školy a pro tělocvičné spolky, se zapojením jejich závodních a soutěž-
ních her, se někdy ukazuje jako nedostačující. Po podání ústeckého tě-
locvičného spolku na městskou radu byly přes protest Herního výboru 
obtěžující řady stromů uprostřed hřiště odstraněny. Ale překážely také 
velké nerovnosti této plochy. Tak v roce 1905 vyrazilo půl setniny 
ústeckého tělocvičného spolku se zapůjčenými motykami, lopatami a 
kolečky od městské obce a vlastníma rukama urovnali první hřiště na 
házenou a fotbal. Roku 1914 bylo toto místo o rozloze 100 x 60 m 
ústeckým tělocvičným spolkem, podle objednání městské rady, která 
uvolnila K 4000, urovnáno. Roku 1918 nechala městská rada příslušné 
místo nově upravit a zároveň bylo také zřízeno oplocené hřiště pro děti. 
V roce 1912 byl zhotoven podle plánů městského stavebního úřadu ta-
ké přístřešek s prostorem pro uschování cvičebního nářadí s možností 
napití a vyprání. Sestává z haly dlouhé 20,75 m a široké 8,4 m pro vy-
učování žáků při nenadálém nečase. Kromě toho tam je byt pro hlídače 
hřiště, který se má starat o hlídání haly, údržbu cvičebního nářadí atd. 
Na to východním směrem navazuje místnost skladu a sklep a potom ná-
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sleduje 7 kůlen na nářadí. Pět z nich má rozměr 6 m2, dvě mají 9 m2. 
Podlaha je provedena z cihlového dláždění. Z východu uzavírají halu 
dvě šatny s plochou 24 m2 a 13,5 m2. Zde je na cihlovém dláždění polo-
žena podlaha z hoblovaných prken. Veškeré kůlny a šatny jsou zhotove-
ny jako uzavřená zděná stavba s dřevěným zapažením. Samozřejmě 
jsou k dispozici také záchody. V poválečných letech se tento prostor již 
nevyužíval, ale v roce 1923 byl v tom samém provedení rozšířen o ma-
lou vedlejší halu se 2 šatnami a 4 kůlnami na nářadí. Po deseti letech 
usilování o připojení na vodovodní vedení toho bylo v roce 1925 dosa-
ženo. 

Roku 1895 založený „Herní výbor“ se provozování her ujal dne 
6. května 1896. Tenkrát je bezplatně vedli učitelé základních a měšťan-
ských škol. Po válce, a sice v roce 1920, byl přeměněn na „Výbor pro 
hry mládeže a lidový sport“ a tím stanul na nové základně. Tento výbor 
podle svých stanov směřuje, se souhlasem městské rady k podporování 
zdravého venkovního tělesného cvičení pro malé i velké. Do své péče 
převzal především hry pro mládež a pro lid. Zasedají v něm zástupci 
městské rady, jednotlivých škol a ústeckých spolků, které se zabývají 
venkovním tělesným cvičením, a posléze i školní lékař jako zástupce 
zdravotního úřadu. 

 

 
Ústecké kluziště. 
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Na peněžní požadavky, které jsou každoročně prostřednictvím 
úzkého výboru předkládány před výbor pro rozpočet městské obce, 
městská obec přispívá. Tyto příspěvky městské obce nyní činí kolem Kč 
12 000,- ročně. Výbor pořádá provozování her pro základní a měšťan-
ské školy na městských hřištích. Vedoucími her jsou učitelé a učitelky 
základních a měšťanských škol, kteří se o to každoročně dobrovolně      
u výboru ucházejí a jsou odměňováni. Od roku 1927 je pro každou ško-
lu ustanoven zásadně jeden vedoucí her.  

 

 
Ústecký stadion v roce 1927. 

 
Následující statistika dává obraz o provozování her v různých le-

tech:      1897:  141 dnů, 15 100 účastníků, 107 průměrně,    
               1898:  122   „     17 314        „          142        „    
               1899:  116   „     10 647        „            92        „ 

 1907:    42   „     11 880        „          258        „           
 1918:    25   „       3 100        „          120        „           
 1919:    55   „     12 729        „          331        „           
 1920:    75   „       9 671        „          130        „           
 1921:    78   „       8 275        „          106        „          
 1922:  134   „     17 651        „          132        „           
 1923:  133   „     19 294        „          145        „           
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 1924:  127 dnů  19 977 účastníků 157 průměrně           
 1925:  139   „     25 908        „          186        „           
 1926:  163   „     27 402        „          168        „           
 1927:  127   „     14 149        „          111        „          
 1928:  130   „     16 362        „          126        „   
 V prvních letech hrály národní a měšťanské školy denně 5–7 

hodin. Později byla hřiště dva dny v týdnu přenechána středním ško-
lám. Hrálo se ale také v průběhu letních prázdnin, což ale během let 
přestalo a zavedlo se znovu až teprve v roce 1919. Tyto prázdninové 
hry se však nesetkávají právě s úspěchem a návštěvnost her zůstává 
stále slabá. O návštěvnosti v průběhu školní doby se získá správný ob-
raz ze zprávy o činnosti z roku 1926, která uvádí čísla hlavních časů her 
od 15, dubna do 30. června:  

Skřivánčí vrch - 34 dnů,  17 085 účastníků, 503 průměr   
Klíše -                  41   „        3 522       „            113     „       
Kr. Březno -        45   „        3 030       „              68     „          
Celkem              120   „     23 637       „            215     „   
Prázdnin. hry      53   „       3 765       „              71      „         

 Celkově              173  „     27 402       „            168     „ 
Z těchto údajů vyplývá, že v některých dnech na hřišti na Skři-

vánčím vrchu hrálo 700 – 800 žáků/kyň národních a měšťanských škol, 
na jednoho vedoucího her připadalo přibližně 150 dětí. Uvedená čísla 
se vztahují jen na národní a měšťanské školy, na kterých se provozují 
hry výborem prosazovaným herním časem. 

Vedle toho ale v pěkném ročním čase školy hřiště využívají také 
pro hodiny cvičení a mimo to na hřištích ve volném čase probíhá mno-
ho „divokých her“. Kromě toho se hřiště na Skřivánčím poli ve středu a 
v sobotu, v době od 14 do 19 hodin, podle časového plánu 8 středních 
a odborných škol, zalidní stovkami sportovců, kteří pod vedením jejich 
učitelů tělocviku provozují hlavně sportovní zápasy a populární cvičení. 
Gymnázium, nyní reálné gymnázium, cvičí pravidelně již od svého zalo-
žení v roce 1893. Obchodní akademie od 26. dubna 1902, pod vedením 
svého profesora, zapojila do plného provozu svou fotbalovou řadu. 
Později založené střední a odborné školy přijaly hry mladých v roce je-
jich založení a také žáci státní průmyslové školy, kteří nemají žádné cvi-
čební vyučování, se příležitostně scházejí v hracím mužstvu. Po 7. hod. 
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večer se potom cvičenci a sportovci spojují, každému spolku jsou přidě-
leny dva večery. Některé večery se o místo musejí dělit 2 - 3 spolky. Jde 
vzájemné porozumění, i když spolky patří k různým svazům a dosud to 
ještě nikdy nebylo porušeno. 

A co se týká druhů provozovaných her, tak je třeba říci, že na 
začátku herního hnutí byly hrány jen hry malých dětí. Hrál se nanejvýš 
Grenzball a Schleuderball (míč s proutkem) nebo ještě t. zv. „Sches-
tern“, ústecká pouliční hra pro chlapce, taková jednoduchá odbíjená. 
Teprve ústecká obchodní akademie a ústecký tělocvičný spolek zavedly 
odbíjenou a fotbal. Vedle toho byl provozován Trommelballspiel pro 
dívky a „míč přes šňůru“. Roku 1902 byl založen ústecký fotbalový klub, 
díky jehož fotbalovým zápasům se přitáhly masy publika, do věci vešel 
život. V této oblasti mělo největší význam pro rozvoj turnajů a tím i pro 
hnutí her pro mládež působení Ústeckého tělocvičného spolku (Aussi-
ger Turnverein). Kdo jednou popisuje historii mládežnických her v Bo-
hemii a v Rakousku, nemůže přehlédnout působení tohoto spolku. 

Tak jako ústecká obchodní akademie v roce 1902 převzala péči 
o odbíjenou a fotbal a v pozdějších letech jí následovalo gymnázium, 
rozvíjelo se brzy na hřišti na Skřivánčím poli čilé soutěžení mezi žáky a 
sportovci. Opakované soutěže mezi ústeckými a drážďanskými sportov-
ci a žáky vyžadovaly neobyčejnou hravost, ale ještě více herní připrave-
nost a především herní techniku. Ústecká obchodní akademie získala 
díky nepřetržitému soutěžení s ústeckými sportovci znamenitou herní 
sílu a tak se potom – mnoho let před válkou - jezdila do Jablonce (Ga-
blonz) měřit s tamějšími středoškoláky v odbíjené a vracela se vždy ví-
tězně. Oproti tomu jablonečáci byli lepší ve fotbalu. Díky těmto návště-
vám a protinávštěvám, ke kterým se brzy připojili také sportovci – po 
válce jezdili s nimi také ostatní ústecké střední školy – herní síla 
ústečanů stále rostla a brzy byli mistry také ve fotbalu i v Trommelballu.  

Sportovci ve vzájemném stýkání se žáky v soutěžních hrách, na-
šli možnosti k zakládání herních mužstev v blízkém i širokém okolí. Tak 
pozvolna zavedly také ostatní lidové tělocvičné spolky hraní odbíjené a 
fotbalu a roku 1909 byl založen Ústecký dělnický tělocvičný spolek 
„Vpřed“ („Vorwärts“), který se jako první touto věcí zabýval. V pozděj-
ších letech se o užívání hřiště na Skřivánčím vrchu zajímaly také tělo-
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cvičné spolky „Jan“ („Jahn“) a „Rovnost“ („Gleichheit“) a Německý tělo-
cvičný spolek. Spolky v Krásném Březně a v Klíši hrají na svých hřištích.  

Cvičenky tělocvičné župy severozápadní Bohemie věnovaly 
v roce 1909 na popud ústeckých sportovců pohár, jako putovní cenu 
pro soutěž ve vybíjené uvnitř tělocvičné župy severozápadní Bohemie. 
Tuto první putovní cenu v odbíjené v tehdejším Rakousku, na 21. žup-
ních slavnostech dne 11. července 1909, poprvé vyhrál Ústecký tělo-
cvičný spolek a od té doby se každoročně – s přerušením kvůli válečné 
době – až do roku 1920 účastnil vítězně a v roce 1928 vyhrál opět. Tyto 
pohárové soutěže mají největší vliv na rozvoj hnutí her pro mládež ve 
spolcích a ve školách.  

 

 
Ústecký stadion. 

 
Vzrůstající provozování her a soutěží a k tomu mnoho fotbalo-

vých utkání fotbalových spolků mají přirozeně vliv na hravost mládeže 
v základních a měšťanských školách. I ústečtí mladí vezmou do ruky míč 
na odbíjenou a pálku a baví se fotbalem na každém volném plácku ve 
městě. Je to zcela přirozený postup, že si chtějí zasoutěžit. Ústecký tělo-
cvičný spolek opakovaně navrhuje svými zástupci v Herním výboru 
zavedení herních slavností pro veškerou ústeckou školní mládež. Žel 
jsou tyto návrhy stále odmítány.  
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Cvičitelé se stále osvědčují jako předvoj pro zdravou tělesnou 
výchovu. Členové Ústeckého tělocvičného spolku, který je dosud veden 
cvičiteli, byl založen 3. května 1911. Ústecký tělocvičný spolek konal 
dne 16. července 1911 první „Ústeckou slavnost her pro cvičence, cvi-
čenky, chovance, žáky středních a měšťanských škol“. Byl to tvůrčí čin, 
který dal všem následujícím slavnostem her v severozápadní Bohemii 
podnět a příklad. Sjelo se 33 hráčských mužstev z Ústí, Jablonného, 
Teplic, Litoměřic, Jablonce a z dalších obcí a bojovaly ve vybíje-
né, odbíjené, trommelballu a v „míč přes provaz“ ve vylučovacích hrách 
do konečného vítězství. Ústecká městská rada věnovala stříbrný štít 
jako putovní cenu pro odbíjenou středoškoláků a od té doby je v této 
soutěžní kategorii na slavnostech her každoročně udělován. Byla to 
první putovní cena v odbíjené středoškoláků v tehdejším Rakousku. Již 
v dalším roce, při druhých ústeckých slavnostech her, vzrostl počet hra-
jících mužstev na 56. Rok od roku přicházejí nové putovní ceny, takže 
dnes jsou k dispozici dva poháry, stříbrný štít, těžní hunt, stříbrný obraz 
a bronzová deska podle originálního návrhu. Žáci měšťanských škol vy-
stupující na této slavnosti v roce 1920, nyní „Výbor pro hry mládeže a 
pro lidové sporty v Ústí“, pořádá od toho roku každoročně „Slavnost 
her a soutěže v lidových dovednostech“ pro všechny ústecké školáky. 

 

 
Termální lázně Střekov. 
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Soutěží v lidových dovednostech se nejprve zúčastnilo jen 324 

chlapců. Na prvních soutěžních hrách bylo 38 hrajících mužstev s 306 
chlapci a 140 dívkami. Další rok přinesl účast děvčat také na soutěžích 
v lidových dovednostech, čímž počet soutěžících stoupl na 753 a počet 
hrajících mužstev na 92 s celkovým počtem hráčů 735. Až do roku 1928 
kolísal počet soutěžících mezi 706 a 905. Počet hrajících mužstev vzrostl 
na 106 a celkový počet hráčů přes 900. Při soutěžních hrách je účast vá-
zána až ke střednímu stupni na třídní družstva, věk přitom nehraje roli. 
Soutěžní hry žáků základních škol jsou předehrou pro vybíjenou, lo-
vecká hra na dvou polích. Vybíjená je třídní věc pro 1. až 4. ročníky a od 
5. třídy se začíná hrát jako vyšší stupeň. Mimoto čtvrté třídy hrají fotbal 
na nižším stupni a následující třídy na vyšším stupni. Děvčata provozují 
od 5. třídy národní školy až do 3. ročníku měšťanské a střední školy jako 
soutěžní hru „míč přes provaz“ s velkým dutým míčem. Krom toho hrají 
třetí ročníky jako vyšší stupeň Trommelball. U starších děvčat k tomu 
přichází ještě fotbal. Jako znak vítězství byly od města, škol, spolků a 
jednotlivých osob věnovány putovní ceny, na nichž jsou zaznamenává-
na jména vítězných tříd. Vedení škol předává putovní ceny na jeden rok 
a ty jsou potom zavěšovány do polic vítězných tříd. 

Jako rozhodčí při soutěžích jsou k dispozici učitelé a učitelky, 
profesoři, závodníci a sportovci. Celá akce musí být zvládnuta ve dvou 
odpoledních. Jaký bude z toho obraz, závisí na domluvě, protože musí 
být provedeno asi 2000 skoků do dálky, 2000 běhů atd. a v roce 1928 
se pořádalo na 19 místech v 5 hodinách 91 soutěží. Soutěžní boje a sou-
těžní hry se od roku 1920 do roku 1927 konaly na hřišti na Skřivánčím 
vrchu a v roce 1928 na novém stadiónu a na přilehlém území. Nyní se 
má vyzkoušet konání soutěžních bojů jednotlivců současně se soutě-
žemi mužstev.  

V roce 1926 pozvaly ústecké střední a odborné školy všechny 
německé střední školy v Bohemii k prvním „Slavnostem her německých 
škol v Bohemii“. Ve dnech 5. a 6. června se sešlo 74 mužstev a 53 teni-
sových hráčů, celkem 574 žáků a žákyň pod vedením 26 profesorů z 34 
ústavů ze 16 měst. Soutěžilo se ve vybíjené ve dvou kategoriích, v odbí-
jené ve dvou kategoriích a pro dívky, v Trommelballu pro dívky, ve fot-
balu, v tenisu a ve štafetovém běhu. Jako hřiště posloužil ústecký sta-
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dion, hřiště ústeckého fotbalového klubu a tenisové kurty na Drážďan-
ské ulici. Také tato slavnost, k níž vzešel podnět z Ústí, se vžila. 

 

 
Lázně Klíše. 

 
V poválečné době pořádaly slavnosti her tělocvičné a sportovní 

spolky různých svazů, které do Ústí přiváděly stále větší počty cizích 
mužstev a tak se Ústí stalo střediskem veškerého herního hnutí v zemi. 
Tomuto vývoji přála poloha města Ústí a jeho nový stadion. Stojí za 
zmínku, že díky příznivému vlivu na hry mládeže je zde také mnoho tě-
locvičných a herních kursů, které v Ústí od roku 1908 pro učitele a cvi-
čence pořádají různé korporace. Ve všech cvičitelských kursech se také 
hraje a různé tělocvičné svazy zde pro cvičence pořádají zvláštní herní 
učební běhy. V roce 1920 uspořádal „Výbor pro hry mládeže a lidový 
sport v Ústí“ s podporou ústecké městské rady herní kurs pro učitele a 
učitelky. 

Ústí – město mnoha set komínů, město namáhavé, těžké práce 
– o němž se právem a po pravdě může tvrdit, že udávalo tón herního 
hnutí ve starém Rakousku a později v Československé republice, herně 
zdatná ústecká mládež pod vedením svých učitelů a tělocvičné a spor-
tovní spolky se s jistotou starají o to, aby byla zachována dobrá ústecká 
pověst tělocvičného a herně zdatného města. 
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 Tělocvičny a sportoviště. 
Podle statě Dr. st. věd Wilhelma Püschela, jednatele  

„Německého hlavního výboru pro tělesnou výchovu“. 
„Buduj hřiště, ušetříš nemocnice!“  Vrchní starosta Böss, Berlín. 

 
S ukončením světové války nastal v oblasti tělesné výchovy no-

vý čas. V poválečné době přišla do všech kulturních zemí, vedle starých 
tělocvičných spolků, vlna sportovních spolků, škol gymnastiky, tělocvič-
ných a sportovních svazů. Široké lidové vrstvy provozovaly tělocvik a 
sport v rozsahu, o jakém se ani nejzanícenějším průkopníkům našeho 
tělocvičného a sportovního hnutí nesnilo. Válka vystavila statisíce lidí 
zcela nezvyklému tělesnému namáhání, lidem přímo ukázala, že tělesná 
síla a obratnost nejsou dobré jen k překonávání námahy a nebezpečí, 
nýbrž že ruku v ruce s posilováním těla sílí i duševní vytrvalost a výkon-
nost, umožňují lépe snášet nepříjemnosti, zkrátka, že činí lidi života-
schopnějšími.  

 

 
Tělocvična v Rybniční ulici (Teichgasse – později Vaníčkova ulice). 
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Nyní podáme obsáhlé odborné pojednání o rozvoji v oblasti tě-
lesné výchovy v Ústí. Denní tisk má za nezbytné, psát podrobné zprávy 
o událostech tělocvičného a sportovního života, vychovatelé, lékaři, 
umělci, sociální politici a státníci se připojují k otázkám tělesné výchovy, 
neboť ta se stala životním stylem naší kultury.  Jestliže chceme popsat 
život a činnost ve městě a především v zařízeních a dílnách, v nichž se 
život odehrává, potom nesmí chybět ani popis tělocvičných a sportov-
ních míst. Zde je potřeba poznamenat, že v této knize již bylo psáno      
o dvou formách míst pro cvičení, „hřiště“ a „kryté lázně“, tak je již 
v tomto příspěvku můžeme vynechat. 

Největší, ale také ne nejúčelnější tělocvična byla, roku 1862 za-
loženým Ústeckým tělocvičným spolkem (Aussiger Turnverein), v roce 
1893 postavená tělocvična v Rybniční ulici (Teichgasse - nyní Vaníčkova 
ul.). Žel byla při stavbě této tělocvičny odhlasována okolnost zřízení vel-
kého sálu pro přidružené ústecké slavnosti. Plošná rozloha tělocvičného 
sálu činí 386 m2. K hale jsou připojeny teprve po válce zřízené parní láz-
ně, jakož i plocha pro letní cvičení. Mimo této spolkové tělocvičny je 
v Ústí několik více nebo méně moderních školních tělocvičen, v nichž 
kromě školní mládeže cvičí různé tělocvičné spolky. Tak německý tělo-
cvičný spolek „Jahn“ cvičí v tělocvičně ústecké obchodní akademie. 
Tento sál je využíván také ještě německým ústeckým šermířským 
klubem – „Deutschen Fechtklub Aussig“ (založen roku 1905). Ústecký 
dělnický tělocvičný a sportovní spolek „Vorwärts“ (zal. 1897), cvičí v tě-
locvičně chlapecké základní školy v Körnerově ulici. Tělocvičné spolky 
městských částí Krásné Březno, Skřivánčí vrch a Klíše cvičí v halách 
tamějších škol. Podotýkám, že jako moderní tělocvična slouží obzvláště 
školní tělocvična na Skřivánčím poli, kterou v roce 1927 vybudovala 
městská obec. Mimo školní tělocvičný provoz je tato hala využívána ta-
ké ještě tělocvičným a sportovním spolkem „Gleichheit“ (zal. 1898) a 
německým tělocvičným spolkem Skřivánčího pole. Z tělocvičen ostat-
ních ústeckých škol připomínám ještě tělocvičnu německé státní reálky, 
německého státního gymnázia a tělocvičnu chlapecké a dívčí základní 
školy v městské části Krásné Březno.  

Jako  ú s t e c k é   s p o r t o v i š t ě  slouží v první řadě městská 
hrací louka, velké rozlehlé sportovní hřiště, jež je většinou využíváno 
ústeckými školami. Plocha je ideálně položená a i když není vzorově za-
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řízená, tak přece nabízí velmi dobré cvičební možnosti. Z dalších sporto-
višť jmenujme ještě hřiště ústeckého německého fotbalového klubu 
(Deutschen Fussballklubs Aussig – založený roku 1902), které je v To-
vární ulici na obecních hranicích Předlic. Tento majetek městské obce 
Ústí je pronajat uvedenému spolku, který plochu vlastními prostředky 
upravil pro sportovní účely. Hřiště má rozměry 95 x 75 m a tři metry ši-
rokou závodní dráhu. Podél běžecké dráhy jsou místa pro diváky pro 
400 osob a na kryté tribuně je 500 míst k sezení. Dále je v Ústí 10 teni-
sových hřišť, a sice 4 kurty „Ersten Lawn-Tenis-Klubs Aussig“ na Ferdi-
nandově vrchu (Ferdinandshöhe) a 6 kurtů „Lawn-Tenis-Klubs“ v Dráž-
ďanské ulici. Tento klub má také ještě pronajaty 4 kurty na Střekově a 
v letošním roce zřizuje nové tenisové kurty na území poblíž městského 
stadiónu. 

 

 
Pařížská ulice (Schmeykalgasse). 

 
Vodní sport je v Ústí přirozeně podporován blízkostí řeky. Mezi 

vodními sporty v našem městě obzvláště vyniká veslování. Ovšem roz-
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sáhlé loděnice leží již mimo vlastní území města. Kvůli rychlému proudu 
u Střekova, na tomto místě bude v dohledné době zdymadlo, byla lodě-
nice ústeckého veslařského spolku vybudována asi 5 km proti proudu 
v idylicky položené vesničce Vaňov (Wannow). V nejnovější době zde 
nachází domov také pádlování a plachtařský sport, a sice v loděnici 
ústeckého pádlařského a plachtařského oddílu (Paddler und Segler-
gruppe), která leží nedaleko od Labského mostu na levém, to je stře-
kovském břehu.  

 

 
Začátek Pařížské ulice (Schmeykalgasse). 

 
Výcvikové místo  s p o r t o v n í h o   p l a v á n í  je v již zmiňo-

vaných městských krytých lázních, v nichž je jediný bazén na plavání 
pro stále silněji přibývající obyvatelstvo města Ústí. Ale žel je již nepo-
stačující a při jeho výstavbě nebyly dostatečně brány v úvahu sportovní 
hlediska. Lázně jsou ve večerních hodinách vyhrazeny ústeckým spol-
kům, které provozují plavání a tělocvičným a veslařským spolkům, ob-
zvláště ústeckému německému plaveckému klubu „Deutschen 
Schwimmklub Aussig“ (založen v roce 1920). V Ústí je od přírody přáno 
plavání díky Labi. Jsou zde 4, ovšem opět na pravém labském břehu le-
žící říční lázně. Jedny městské pro vnitřní město, jedny pro městskou 
část Krásné Březno a dvoje jsou soukromé. Lázně jsou z města lehce do-
sažitelné, ale jsou omezovány silným lodním a překladovým provozem, 
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který v Ústí existuje. Při stále rostoucí radosti z koupání je jen přiroze-
né, že v létě jsou labské břehy po proudu i proti proudu koupajícími se 
lidmi obleženy. V poslední době se zdá, že i přes relativně rostoucí ne-
bezpečí utopení se dává přednost živelnému koupání.  

Střediskem ústeckého herního a sportovního života je  Ú s t e c- 
k ý   s t a d i o n . Jak je známo, tak stadiony patří ke starým kulturním 
statkům lidstva. I když starořecké stadiony nemohou být měřítkem a 
vodítkem pro naše dnešní stadiony, protože neodpovídají dnešním 
sportovním potřebám, tak přece jsou antické stadiony předobrazem 
opětovného povzbuzení jejich výstavby. V roce 1927 byl ústeckou 
městskou obcí – zároveň jako prostředek produktivní péče o neza-
městnané – na území u Chlumecké ulice vybudován stadion, jehož plá-
ny a provedení přísluší ústeckému městskému stavebnímu úřadu, a kte-
rý byl v podstatě požadován jako přirozené jádro území.  

 

 
Praní prádla v Labi. 

 
Hrací pole o velikosti 105 x 70 m (fotbalové hřiště), jehož střed 

je o 30 cm převýšen, je obklopeno 400 m dlouhou a 6 m širokou běžec-
kou dráhou, která je v zatáčkách převýšena o 30 cm. Na delší, souběžné 
straně s Chlumeckou ulicí (jihozápadní strana) je nekrytá divácká tribu-
na s 1358 místy pro sezení. Celé zařízení je obehnáno dřevěným plo-
tem. Před diváckou tribunou se nachází dráha na krátké běhy a na její 



183 
 

vnitřní straně, mezi hracím polem a běžeckou dráhou je dráha pro sko-
ky. Výcvikové prostory pro gymnastické a vrhačské disciplíny jsou 
v obou klínech hracího pole. Připojené ke stadionu, směrem k městu, 
se ještě nacházejí místa pro prostory šaten, pokladny, zařízení prádelny 
a klosety. Citelná závada, chybějící zařízení koupelen, může být lehce 
odstraněna. Na severu se vlastní stadion uzavírá cvičební plochou o ve-
likosti 1300 m2, která má samostatný vchod, dvě velké výstavní haly a 
je ukončena budovou restaurace „Kurzweilmühle“ („Zábavný mlýn“). 
Velká hala, která prostor ze severu uzavírá, je propůjčena ústeckému 
jezdeckému klubu a je jím dobudována pro jezdeckou školu. Druhá ha-
la, která lemuje delší stranu cvičebního prostoru od Klíšského potoka, 
slouží nyní ještě jako depozitní sklad materiálu ústecké elektrárny, ale 
je plánováno její brzké odkoupení. Za touto druhou halou, vně cvičební 
plochy, jsou rozloženy nové tenisové kurty Lawn-Tenis-Klubs 1905.  

 

 
Ústecké přístaviště parníků. 

 
Ve svém stadionu má město Ústí krásné, účelné a především 

vývoje schopné zařízení. S plánovaným provedením výstavby štěrkové-
ho uzavření a překlenutí Klíšského potoka budou získána další prostran-
ství, která by se měla také využít pro účely cvičebních zařízení. Co u ide-
álního stadionu ještě chybí, je koupaliště s plaveckou závodní dráhou. 
Bez příležitosti ke koupání a plavání to není dokonalé cvičební místo! 
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Vysoký podíl na zdraví cvičících a na jejich tělesném vývoji má právě 
změna mezi vzduchem a vodou. Je třeba věřit, že zakrátko nebo zane-
dlouho bude také ústecký stadion mít svou plaveckou závodní dráhu a 
že s rozvojem města se také prostranství okolo stadionu, jak je naplá-
nováno, vyvinou ve sportovní park. Jednu neocenitelnou výhodu ústec-
ký stadion vykazuje, a to je jeho krajinná poloha. Stadiony nemají být 
jen nádhernými kamennými stavbami, nýbrž zařízeními, která jsou při-
způsobena krajině a jejím krásám, což na lidi, kteří na nich hrají a cvičí, 
působí zajisté přirozeně. 

 

Pečovatelská zařízení v ústeckém okrese. 
Podle statě výkonného okresního předsedy Rudolfa Müllera. 

 
Zastupitelství ústeckého okresu si cení mnohých a vzorných za-

řízení, podniků a pečovatelských zařízení města Ústí. V okamžiku pře-
vratu vlastnil okres, jehož stěžejním úkolem byla výstavba a údržba 
okresních silnic, jeden pečovatelský dům na Zrcadlovém vrchu (Spie-
gelsberg – později Na kabátě) u Ústí, pro staré nebo jinak neduživé lidi, 
který měl 70 postelí. Druhý jím zřízený ústav, chlapecká polepšovna na 
Zrcadlovém vrchu, měl a dodnes ještě má ve správě Německá zemská 
komise pro ochranu dětí a péči o mládež v Liberci (Reichenberg). Dne  
1. ledna 1921 převzal okres na základě smlouvy s ústeckou městskou 
obcí poslední jí náležející veřejnou nemocnici.  

Toto zařízení bylo v poválečné době postupně dobudováno a 
nově vybaveno zařízením. Také v Ústí se nacházející budova okresního 
úřadu, původně soukromý dům, byla v roce 1927 přestavbou a nástav-
bou druhého poschodí rozšířena. Dům prodělal úplnou přeměnu a dnes 
novou přestavbou dostal čtyři poschodí a délku fronty v ulici Velké hra-
dební 20 m a 40 m ve Wolfrumově ulici. V této budově jsou toho času 
umístěny kromě okresní ústřední správy, oddělení výstavby silnic, 
okresní úřad poradnictví pro volbu povolání, okresní centrální ústav pro 
zprostředkování bezplatné práce a služeb, dále okresní zemědělská zá-
ložna, německá a česká okresní péče o mládež a vedení okresního čet-
nictva. Mimoto se v tomto domě nachází velký, moderní zasedací sál, 
zasedací místnost a autogaráž včetně dílny. Část třetího a čtvrté po-
schodí obsahují byty pro úředníky okresních kanceláří. 
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O k r e s n í   z a o p a t ř o v a c í   d ů m . 
V roce 1907 se okresní správa rozhodla ke stavbě okresního za-

opatřovacího domu pro ubytování starých, specielně starých nemoc-
ných osob, kterým jejich rodiny nemohou zajistit péči a ošetření a to je 
jim díky domovské obci poskytováno. Se stavbou se započalo na pod-
zim roku 1908 a dům byl otevřen v únoru 1910 jako „Jubilejní okresní 
zaopatřovací dům císaře Franze Josefa I.“ Dokončením domu bylo po-
staráno o ubytování 70 osob. Tohoto počtu bylo však dosaženo až v ro-
ce 1913. Během světové války se nemohlo počítat s rozšiřováním. Tepr-
ve v roce 1924 bylo přístavbou zřízeno druhé poschodí s umístěním 
dalších 65, celkem 135 osob. Také toto rozšíření brzy nestačilo, ale díky 
nainstalování dalších postelí mohl být počet svěřenců zvýšen až na 147.  

Okresní zaopatřovací dům má ústřední parní vytápění, ve všech 
prostorách a pokojích je elektrické osvětlení, v celém domě je vedení 
studené a teplé vody, má parní kuchyň, parní prádelnu a sušárnu, 7 va-
nových lázní, osobní výtah a ještě různá zařízení pro pohodlí svěřenců. 
Pro procházky uvnitř území domova mají svěřenci k dispozici velký stin-
ný park (jedlový a dubový les) s cirka 1500 m procházkových cest. 
V roce 1927 bylo toto zařízení získáním přiděleného dalšího lesního 
území více než zdvojnásobeno. Zrovna tak je k dispozici velká užitková 
zahrada.  

 

 
Střekovské nádraží. 
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Přijímány jsou všechny osoby, ktaré jsou příslušné v obcích 

ústeckého okresu a nemohou být z nějakého důvodu ponechány osa-
moceně (nezpůsobilí výdělku), zejména staří, nemocní, chudí lidé, pro 
jejichž stav nebo nemoc je vhodné společné ubytování, ale kteří nepo-
třebují vlastní ošetřující osobu. Podle stavu míst se mohou přijímat i 
osoby na vlastní náklady i z jiného okresu.  

Okresní zaopatřovací dům zastřešuje okresní úřad a je spravo-
ván vlastním výborem. O lékařskou péči se stará ústavní lékař (nyní je 
to městský lékař pan Dr. Trinks). Toho času je k dispozici správce pro 
veškerý provoz, 1 kancelářská síla, 3 sestry pečovatelky, topič resp. do-
movník, 3 síly v kuchyni, 1 kuchyňský dozor, 1 opatrovnice, 1 pradlena a 
3 domácí pomocnice. 

Roku 1927 bylo schváleno další rozšíření okresního zaopatřova-
cího domu, který se nyní staví a v létě 1929 bude moci být otevřen. Po 
zprovoznění tohoto nového traktu bude předběžně k dispozici 230 
míst. Nový trakt je pojat velkolepě, obsahuje sál a nabídne svěřencům 
všechny v rámci zaopatřovacího domu možné výhody a pohodlí. Je plá-
nováno také pořízení velké radiopřijímací stanice a domácí kino. Díky 
tomuto opětovnému zvětšení má ústecký okres největší a nejmoder-
nější provinční zaopatřovací dům. Také zahrada je o asi polovinu zvět-
šená než zahrada stará. 

Okresní zaopatřovací dům během doby svého trvání nabídl 
ubytování 785 osobám, nejdelší doba péče o jednoho svěřence trvala 
16 let, nyní je nejstaršímu svěřenci 95 let a dalšímu je 94 let. 

O k r e s n í   ú ř a d   p r o   p o r a d y   v ý b ě r u   p o v o l á n í . 
Plánovité porady pro výběr zaměstnání byly v Ústí zavedeny 

tehdejší komisí okresní správy v roce 1926. Dne 27. listopadu 1926 byl 
okresní úřad pro porady při výběru zaměstnání otevřen. Léta 1927 a 
1928 jsou prvními roky jeho činnosti.  Činnost ústecké poradny při vý-
běru zaměstnání se vztahuje na celý okres a je usměrněna připojením  
k říšskoněmecké organizaci. Pracuje ruku v ruce s vycházejícími školáky 
a se školním lékařem. Vlastní psychotechnická laboratoř, udržovaná 
v novátorském stavu, umožňuje konání zkoušek způsobilosti. Zkoušky 
inteligence jsou prováděny ve školách se všemi žáky vycházejícími 
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z měšťanských škol. Pro další lékařská dobrozdání je úřadu k dispozici 
úřední lékař. 

 

 
Hlavní ústecké nádraží. 

 
Úřad disponuje čekárnou, kanceláří, zkušebnou, která obsahu-

je psychotechnickou laboratoř a poradní místností a která je zároveň 
kanceláří vedoucího. Pro zkoušky způsobilosti jsou tvořeny vždy skupi-
ny po čtyřech zkoušených, ale porady probíhají individuelně. Personál 
úřadu sestává z vedoucího, jednoho technika a jednoho administra-
tivního spolupracovníka. 

Pracovní výsledky přibližně odpovídají říšskoněmeckým pracov-
ním úřadům. V roce 1927 bylo podchyceno 60 % ze všech žáků vycháze-
jících z měšťanských škol ústeckého okresu, a sice 71 % chlapců a 49 % 
dívek. V roce 1928 byla odpovídající čísla 71 %, event. 80 % a 61 %        
u chlapců a dívek. Vlastní vykazovaná činnost za dva roky dosavadní 
existence podává následující obraz: 

                                        Rok:  1927    1928 
Porady celkem                                 834     916 
Předběžné porady a poučení        702   1001 
Zkoušky inteligence                      1537     895 
Individuální zk. způsobilosti          751     932 
Vystavená písemná dobrozdání     40     116 
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Přes snižující se počet vycházejících žáků (kvůli úbytku naroze-
ných v průběhu války) tak stoupá využívání úřadu. Zintenzivnění zkou-
šek způsobilosti se projevuje úbytkem zkoušek inteligence (nenabízí se 
žádné možnosti k vysvětlení) a zvýšením počtu individuálních zkoušek 
způsobilosti. Mnohokrát se psychologického vyšetření v úřadu účastní 
čekatelé na místa učitelů bez výsledných porad (svědčí o tom stoupající 
počet dobrozdání) a počet zkoušek způsobilosti je vyšší než počet po-
rad. Pro radu přicházejí převážně žáci vycházející z měšťanských škol. 
Jejich počet z 834 porad v roce 1927 činil 571, z 916 porad v roce 1928 
to bylo 777. Obecně jsou mezi uchazeči o radu zastoupeni více chlapci 
než dívky, což ukazují následující čísla:  

Rok              počet porad    z toho chlapci  dívky 
              1927     834             527   307 
              1928     916             584   332 

Zvláštní pozornost na trhu práce je věnována učňům a učnicím. 
Jen zlomek žadatelů o poradu si přeje učební místo (mnozí jdou dále do 
odborných škol nebo mají již učební místa u otce, u příbuzných nebo    
u známých). V roce 1928 počet těch, kteří si přejí učební místo, tedy 
uchazečů, obzvláště vzrostl. Vyplývá to z následujících čísel: 

Uchazeči Volná místa              Zprostředkováno 
           muži ženy     mužská     ženská muži             ženy 
1927 ?    ?    226       50    92            29 
1928    195   69    269       72  105            29 

Čísla především udávají již opět zřejmý nedostatek učňů, který 
obzvláště u chlapců nabírá již opravdu ostrých forem. Přesto, že z na-
hlášených učebních míst v roce 1927 mohlo být obsazeno jen 41 %       
u chlapců a 58 % u dívek, v roce 1928 již jen 39 % u chlapců a 40 % u dí-
vek. To je vůbec největší nedostatek učňů a učnic (v roce 1928 bylo 
zprostředkováno jen 54 % resp. 42 % uchazečů). Kvůli tomuto nedo-
statku, přes všechny porady, především však díky nerovnoměrnému 
rozdělení přání povolání, stoupla poptávka mistrů, kteří si chtějí tak ří-
kajíc „pokrýt“ stav. V módních povoláních: mechanik, kadeřnice, prakti-
kantka je přesahující nabídka uchazečů, která nemůže být splněna. 
V neoblíbených povoláních: klempíř, sklenář, malíř, lakýrník, slévač, 
modelář, zahradník, krejčová, modistka, švadlena, nemůže být trvale 
převyšující poptávka s volnými místy obsazena. Vůbec nemůže být řeč 
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o pekaři, krejčím, ševci! V těchto povoláních je nespočet volných míst, 
proti nimž nestojí vůbec žádná domácí nabídka! 

 

 
Teplická ulice (Teplitzerstrasse) v roce 1929. 

 
Činnost okresního úřadu pro porady při volbě povolání podává 

jasný pohled do změn, které vyvstávají před dorůstající generaci a které 
jednou změní celou hospodářskou kulturu a osobní kulturu lidí. Proto je 
také ze všeobecného významu poznání z jeho výsledků jeho zachování 
ve veřejném zájmu. 

C h l a p e c k ý   v ý c h o v n ý   ú s t a v   
n a   Z r c a d l o v é m   v r c h u .  

Chlapecká polepšovna na Zrcadlovém vrchu (Na kabátě) byla 
ústeckým okresem založena v roce 1912. Částku na výstavbu 150 000,- 
K věnovali pan a paní Petschekovi z Ústí. Provedení stavby leželo v ru-
kách tehdejšího okresního předsedy Alwina Köhlera. Ústav spravuje Ně-
mecká zemská komise pro ochranu dětí a péči o mládež v Liberci. Přijetí 
nachází 60 opuštěných, pomýlených, zřejmě ohrožených a těžko vycho-
vatelných chlapců bez rozlišování konfese, ve věku od 6 -14 let. Útulek 
nahrazuje chráněncům rodný dům, jsou v něm s láskou a trpělivostí vy-
chováváni a připravováni pro život. O vzdělávání dětí se stará dvoutříd-
ní ústavní škola. 
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Teplická ulice, později Revoluční ulice, u vyústění na Tržní náměstí. 

 
Výchovnými prostředky je školní vyučování za stálého dozoru, 

účast při ručních pracích a práce na zahradě. Mravné chování chovanců 
je chvályhodné. Zvláštní pozornost je věnována tělesnému otužování 
(hry, procházky, koupání, výlety). Zdravotní stav, výchovné a vyučovací 
úspěchy jsou proto také příznivé. Po ukončení školní povinnosti jsou 
chlapci umísťováni jako učni v řemeslech. Od založení výchovného ústa-
vu až do dnešních dnů bylo propuštěno 400 lidí, byli postaveni do hos-
podářského života, kde získali své místo. Tělesně nebo duševně poško-
zení chlapci mohou v útulku strávit také učební dobu a jsou tím řeme-
slnicky vybaveni pro povolání ševce a zahradníka. Část velkých prázdnin 
tráví chovanci volně od všeho nucení v letovisku Nový Dvůr u Tisé (Neu-
hof bei Tyssa). Z hospodářského a pedagogického hlediska je ústav ve-
den správcovskou radou. Vedoucím domova je ředitel H. Wilhelm. 

Ovšem udržování a provoz tohoto zařízení je od 1. ledna 1928, 
uvedením do platnosti zákona o obecním financování, zle ohroženo. 
Podle tohoto zákona musejí jak obce, tak i okresy, veškerý svůj rozpo-
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čet pokrývat podle nadřízenými orgány ohraničených dávek, kteréžto 
hranice jsou drženy tak nízko, že účinná pečovatelská činnost do bu-
doucna vůbec není možná, tím spíše, že dohlížecí úřady mohou v roz-
počtech libovolně škrtat. Předpokládá se, že k 1. prosinci 1928 vejde 
v platnost zákon o reformě politické správy, jímž bude samospráva 
okresů zcela zrušena. Volná samospráva měst a okresů umožňovala 
mnoho dobrého. Doufejme, že bude opět umožněna podstata samo-
správních území, nutná samostatnost ve správě a ve finančním hospo-
daření, dříve než bude pozdě. 

Ze zbývajících krajských zařízení je třeba uvést  O k r e s n í        
ú s t a v   p r o   z p r o s t ř e d k o v á n í   b e z p l a t n é   p r á c e   a    
s l u ž e b ,  jehož velké využívání hovoří o tom, že také on znamená 
důležité odvětví péče o obyvatele. Žádoucností a zájmem obou skupin, 
zaměstnavatelů a zaměstnanců, je ovšem zákonná úprava ohlašovací 
povinnosti, bez které by tento úřad nebyl stavu stanoveným požadav-
kům zcela dostát.  

 

 
Teplická ulice od Tržního náměstí. 
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Dále jde o  O k r e s n í   z e m ě d ě l s k o u   z á l o ž n u , která 

byla zřízena 1. října 1927 na základě zákona č. 128 ze 6. června 1924. 
Kmenový majetek sestává z dřívějšího obilního fondu, pozemkové daně 
a z daňového peněžního fondu. Cílem záložny je poskytovat levné úvěry 
obyvatelům ústeckého okresu, především zemědělcům, sloužit ke vklá-
dání uspořených peněz a eventuelně uspokojovat jiné potřeby. Záložna 
je celkově pupilárně pojištěná a na základě rozhodnutí ústeckého okre-
su ručí za všechny vklady. 

                

Útulek a sirotčinec. 
Podle statě ředitele Eduarda Wagnera. 

 

Dne 1. dubna 1929 může útulek a sirotčinec zpětně hodnotit 
svojí čtyřletou činnost. Popud ke zřízení tohoto, mladým blaho působí-
cího ústavu, dal bývalý městský děkan Franz  Weis, který v roce 1879, 
při jubileu jeho kněžství, věnoval 1000 guldenů jako základ fondu pro 
výstavbu sirotčince. Roku 1886 Anton Niederndorfer, správce chemické 
továrny, uvedl útulek a sirotčinec v život, čímž uskutečnil myšlenku 
městského děkana. Budova ústavu byla 2. prosince 1888 vysvěcena a  
1. dubna 1889 mohla být otevřena. Podnik tenkrát jako dnes obsahoval 
dvě oddělení:  Ú t u l e k   p r o   d ě t i   a  S i r o t č i n e c . 

Do dětského útulku jsou přijímány tak tří- až šestileté děti, je-
jichž rodiče musí přes den docházet do služby, a proto nemohou o své 
maličké pečovat nebo na ně dohlížet. Do útulku je přinesou, v letních 
měsících mezi 6 a 8 hodinou, v ostatním čase mezi 7 a 8 hodinou a vy-
zvednou si je opět po skončení pracovní doby. V útulku se o malé stara-
jí ve stylu mateřských školek. Nyní mají k užívání světlé sály, stinnou za-
hradu a verandu a mimo to podnikají časté procházky do blízkého par-
ku. Tento denní domov se těší již od svého zřízení dobré návštěvnosti, 
která rok od roku stoupá, takže prostory, které byly pro toto oddělení 
v budově ústavu přiděleny, nepostačují. Tak dospělo vedení ústavu 
k zainteresování velkoobchodníka Ed. J. Weinmanna na této záležitos-
ti, ten se toho činorodě chopil a vedle sirotčince nechal postavit „ D ě t- 
s k ý   ú t u l e k   n a d a c e   E d.  J. W e i n m a n n a “.  Dne 7. dubna 
1896 dětský útulek obsadil nový, účelně zařízený domov. Dodnes je 
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provozován a ročně jej navštěvuje 90 až 230 dětí, které jsou svěřeny 
jedné zkoušené pěstounce v mateřské školce a jedné pečovatelce. Prů-
měrná měsíční obsazenost se pohybuje mezi 50 a 70. Děti nemajetných 
rodičů jsou přijímány bezplatně, lépe postavení platí týdně jednu koru-
nu. Ústavní kniha zaznamenala v letech 1889 až 1928 celkem 528 580 
návštěvních dnů.  

Dětský útulek splňuje výchovnou úlohu, chrání děti před nebez-
pečím ulice, před zahálkou, věku přiměřeně je tělesně a duševně zdo-
konaluje a připravuje je pro školu. Útulek ale řeší také hospodářskou 
úlohu tím, že rodičům umožňuje chodit do práce a do služby. Dětský 
útulek je podřízen pedagogickému vedení sirotčího otce a dohledu 
školského úřadu. Nad zdravotními poměry bdí ústavní lékař.  

 

 
Ulice Malá hradební.  

 
S i r o t č i n e c   se plně stará o osiřelé a opuštěné děti od třech 

do čtrnácti let a snaží se jim nahradit chybějící domov. Děti jsou v něm 
chovány ve smyslu jedné velké rodiny, s vychovatelkami se stýkají jako 



194 
 

s matkami a k sirotčímu otci si chodí pro rady o jejich práci a úkolech. 
Děti pod šest let navštěvují útulek, ty ostatní veřejnou základní a měš-
ťanskou školu. Mimo čas učení se prohánějí po dvoře nebo v zahradě 
nebo se účastní domácích prací. V neděli a v době školního volna chodí 
volně ven a o prázdninách dělají delší výlety nebo navštěvují pohostin-
né rodiny. 

Děti odrostlé škole opouštějí ústav a vstupují do života. Chlap-
cům vedení ústavu zprostředkuje učňovská místa v živnostech nebo 
v zemědělství, dívky dostávají místa jako pomocnice v domácnosti nebo 
jako chůvy. Každé dítě je vybavováno prádlem a šatstvem. Mnozí z pro-
puštěných svěřenců ještě po mnoho let přicházejí při nedělních návště-
vách do ústavu a nacházejí zde radu a podporu v jejich záležitostech. 

Většina do sirotčince přijímaných dětí pochází ze špatných po-
měrů a přináší si tělesné nebo duševní defekty. To si vyžaduje obzvlášt-
ní péči, přivést podvyživená stvoření do normálních tělesných poměrů. 
Ještě větší úsilí a trpělivost je potřebná k vyléčení mladé duše z jejího 
poškození a k jejímu osvobození od všech zlozvyků, které jí znemožňují 
soužití s lidmi. Ústav dává takové znalosti, které z velkého procenta 
umožňují úspěšnost v životě. Špatnost, která vlivu výchovné činnosti 
překáží, je náchylnost ke zlodějně a ke lhaní.  

 

 
Hasnerstrasse, později Bratislavská ulice. 
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Zařízení sirotčince plně odpovídá potřebám. Je zde místo pro 
50 dětí. Mají prostornou jídelnu, zároveň denní místnost, učební a pra-
covní sál, šatnu, velké ložnice pro chlapce, pro dívky a pro malé děti, 
prádelnu a koupelnu, dvůr, zahradu a verandu. Dosud bylo v ústavu 
opečováno a vychováno 530 dětí. Patřily k různým náboženským vyzná-
ním a byly z větší částí domovskou příslušností z Ústí a z ústeckého 
okresu. Jak to místo dovolilo, byli přijímáni také přespolní. Počet 
opatřovatelských dnů k 31. prosinci 1928 činil 553 142. Doba pobytu se 
pohybuje mezi čtyřmi týdny a jedenácti lety. 

Vedení a správu vede Společnost pro útulek a sirotčinec pro-
střednictvím jmenovaného ředitelství, jehož výkonným orgánem je si-
rotčí otec. K dohledu nad zdravotními poměry je činný ústavní lékař. 
Dozor a péče o děti je od založení domu svěřena sestrám sv. kříže z pro-
vinčního domu v Chebu (Eger). Povinnosti a práva ředitelství, sirotčího 
otce a sester jsou podrobně uspořádány v zájmu obecné tvůrčí práce. 
Náklady zaopatření a správy, jakož i udržování budovy hradí Společ-
nost, která je účinně podporována díky subvencím, nadacím, fondu a 
díky darům dobročinných obyvatel města. Dosavadní vydání dosáhlo 
1 447 763 Kč.  

Požehnané působení obou ústavů bylo úřady a odborníky vždy 
uznáváno a velebeno. 

 

Ústecké léčebné ústavy plicních nemocí. 
(Petschekova a Weinmannova nadace.) 

Podle statě Dr. Theodora Gruschka. 

 
V roce 1905 byla v Ústí lékařskou stavovskou organizací založe-

na pobočka Německé zemské společnosti nemocí plicních v Bohemii 
(Deutschen Landeshilfsverein für Lungenkranke in Böhmen). S velkým 
nadšením se přikročilo k praktické práci a bylo zřízeno pečovatelské 
místo, které vzorně pracuje také ještě dnes, organizuje vysílání dětí do 
prázdninové osady a jako nejdůležitější úkol naplánovalo výstavbu lesní 
zotavovny v blízkosti Ústí.  

Dar K 100 00,- od pana Ignaze Petscheka, velkoobchodníka 
z Ústí, umožnil již v prvním roce přikročit k realizaci tohoto plánu, o je-
hož provedení se s velkou energií zasloužil okresní lékař pan Dr. Julius 
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Strauss.  Dne 30. srpna 1908 mohl být, podle plánů vídeňského archi-
tekta Arpáda Mogyorosyho vybudovaný ústav, slavnostně otevřen. Pů-
vodním osmnácti, v prvním (vyléčitelném) stadiu tuberkulosy se nachá-
zejících nemocným mohl být poskytnut delší nepřetržitý pobyt a větší-
mu počtu (předběžně 60) nemocným pobyt denní. 

 

 
Budova Vídeňského bankovního spolku na Nádražním náměstí. 

 
Ústav leží na vysokém hřbetu severní městské části Skřivánčí 

pole (Lerchenfeld). S průčelím na jihovýchod je zezadu před severním 
větrem chráněn vysokým lesem jehličnatých stromů. Díky této šťastné 
poloze je ústav vzdálený od kouře a uličního prachu a té žel příliš časté 
ústecké mlhy a nabízí vzácně krásný rozhled na vrchy Středohoří (Mit-
telgebirge). 

Ústav sestává především z hlavní budovy s nemocničními pokoji 
a s provozními prostorami pro ubytování dlouho umístěných pacientů, 
ze spojovací části, na jejíž ploché střeše má být zřízena lehátková hala, 
z haly pro ležící přespolní nemocné, z budovy kuchyně a dvou jídelen a 
z prádelny. Veškeré stavební náklady, které činily K 186 293,59, byly 
hrazeny panem Ignazem Petschekem.  Na udržování budovy věnoval 
pan Carl Wolfrum příspěvek K 10 000,-. Okresní zastupitelství přene-
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chalo potřebný pozemek za velmi mírnou cenu, zařídilo příjezdovou 
silnici a zdarma přivedlo pitnou vodu z okresního vodovodu. Lékařské 
vedení převzal pan Dr. Gottlieb Pick, šéflékař okresní nemocenské po-
kladny a vedoucí pečovatelského místa pro nemocné plicními nemo-
cemi.  

 

 
Zámek v Krásném Březně. 

 
V prvním roce byla cena při vyživování nemocných uvnitř ústa-

vu 3,- K a při stravování mimo K 1,90 za den. Většina nemocných jsou 
pacienti nemocniční pokladny. Brzy vyšlo najevo, že schválený počet 
postelí pro nemocné uvnitř byl nedostatečný. Vypomáhalo se výpo-
mocným zvětšením počtu postelí. V roce 1913, díky novému daru od 
pana Ignaze Petscheka, který i v uplynulých letech provozu provozní 
ztráty ústavu hradil, byla umožněna přístavba se 42 nemocničními po-
stelemi, denní místností, laboratoří, inhalací, s rezervní místností, odpo-
čívací halou a s elektricky poháněnou parní prádelnou. Zároveň byla re-
novována stará budova. Náklady činily K 119 000,-. Těsně před pro-
puknutím války byl domov proměněn na uzavřený léčebný ústav plic-
ních onemocnění a 19 července 1914 byl v novém lesku otevřen. 

Válka přinesla také pro ústav dílčí proměny a s tím tvrdé časy. 
Pobočka Společnosti poskytla postele červenému kříži a přenesla citlivé 
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a vnitřně nemocné na Zrcadlový vrch (Spiegelsberg). Teprve v roce 
1915 došlo opět k tomu, že do ústavu byli přijímáni tentokrát tuber-
kulózou onemocnění vojáci. Obstarávání potravin dělalo nesmírné potí-
že. Chybělo mléko, tuk, rýže, cukr a chyběly také peníze k zaplacení sa-
motných potravin nařízených k užití, zvyšování stravného nemohlo 
držet krok se zdražováním. Ve dnech zhroucení Rakousko-Uherska byl 
ústav uzavřen. Prádlo, nádobí, materiál byly velmi opotřebované a 
z části zničené. Opět přispěl pan Ignaz Petschek a umožnil nutné nové 
úhrady. Po jedenácti měsících uzavření byl 1. října 1919 ústav výlučně 
pro vnitřně nemocné opět otevřen. Nemocní byly většinou váleční inva-
lidé s plicními nemocemi, z části také členové pokladny, železničáři a 
horníci. Pomalu docházelo k normálním poměrům v obstarávání potra-
vin a právě tak se přizpůsobily i ošetřovací náklady skutečnému stavu 
cen. 

Po návratu prvních vedoucích lékařů, převzal v roce 1922 vede-
ní ústavu Dr. Guido Beck. Zřízení zákona o sociálním pojištění s preven-
tivní léčebnou péčí zajišťuje také tomuto ústavu stav trvalé naplněnos-
ti. Správní výbor myslí na další výstavbu a na moderní přebudování 
ústavu. 

Druhý ústecký ústav plicních nemocí děkuje svému vzniku 
„nadaci ústeckého velkoobchodníka Ed. J. Weinmanna“. Tento ústav 
byl zamýšlen jako starost o navrátilce z války s plicním onemocněním. 
Výstavba podle plánů ústeckého městského stavebního ředitele Dr. Ing. 
Ernsta Kroba byla zahájena v roce 1916 a po strašných, dnes vůbec si 
představitelných těžkostech byla v roce 1918 dokončena.  

Ústav leží v bezprostředním sousedství „Petschekovy nadace“. 
Otevření zařízení proběhlo 20. července 1920. Nadátor ustanovil pro 
vedení ústavu kuratorium, které bylo zvoleno společností „Léčebný 
ústav Zrcadlový vrch – Ústí“ („Heilanstalt Spiegelsberg – Aussig). Spolek 
má 40 spolupracovníků, trvale v něm zasedá člen rodiny Weinmannů, 
ústecký městský rada, zastupitel ústeckého okresu, zástupce Němec-
kého zemského pomocného spolku pro nemocné plicními nemocemi 
v Bohemii a zástupce Německé zemské komise pro ochranu dětí a péči 
o mládež. Ostatní členy společnosti poprvé jmenoval donátor a po do-
bu trvání jsou povoláváni, případně doplňováni volbou. Presidentem 
této společnosti je pan Ferdinand Maresch z Ústí. Obzvláštní zásluhy    
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o rozvoj ústavu získal pan Richard Lederer, prokurista firmy Ed. J. Wein-
mann, který od otevření zastává funkci kurátora ústavu. Samotný do-
nátor, pan Ed. J. Weinmann, sledoval rozvoj ústavu s dobrosrdečným 
zájmem a po jeho smrti v roce 1928 připadla ústavu z jeho pozůstalosti 
značná suma.  

 

 
Pomocná škola v Margaretině ulici (Margaretenstrasse). 

 
Jako velký nedostatek v našem boji proti tuberkulóze byla poci-

ťována nedostatečná ústavní péče o tuberkulózní ženy, a proto bylo 
v roce 1924 zřízeno druhé patro pro ženské pacientky. Ústav má všech-
na moderní zařízení léčebného ústavu pro plicní onemocnění. Vědec-
kou laboratoř, dokonale vybavený rentgenový přístroj pro diagnostiku a 
terapii (univerzální přenašeč od fi. Koch a Sterzl), zařízení pro světelnou 
terapii, obzvláště moderní ozařovací přístroj na tuberkulózu hrtanu, 
knihovnu a také hospodářské vybavení ústavu je vzorové. Obzvláště 
šťastný byl správní výbor při povolávání lékařů. Po žel tak časném 
skonu prvního primáře Dr. Ernsta Gutha, byl roku 1927 povolán Dr. Hu-
go Adler, asistent na I. lékařské klinice v Praze. 
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Vysoká kvalita lékařské práce – počet tam působících lékařů je 
obvykle 6 – a zejména díky vědeckému vedení, má ústav mezi nemoc-
nými největší oblibu z celého státu, o čemž hovoří stále stoupající počet 
přihlašovaných pacientů. V průběhu posledních let vzrostl tak, že žel 
mužští pacienti musí na přijetí čekat 2 – 3 měsíce a ženy 3 – 4 měsíce. 
Tento nedostatek dal správnímu výboru ústavu podnět k projektu nové 
výstavby, která je zamýšlena jako symetrické přístavba k současnému 
hospodářskému traktu. Má být postavena podle nejnovějších principů a 
měla by pojmout cirka 100 postelí pro ženské pacienty. Veškerý počet 
lůžek bude potom činit asi 230. 

 

 
Náměstí „Na Hvězdě“. 

 

Německá slepecká škola. 
Podle statě ředitele Karla Rautera. 

 
Ústí, město humanitárních ústavů a zařízení, se na svém území 

také láskyplně ujalo německých slepých dětí a poukázalo jim nádherné 
místo, kde se mohly zařídit a připadat si jako doma.  

Pojedeme-li pouliční dráhou z města ke Krušným horám (Erz-
gebirge), tak se na hranicích města krátce před Bukovem, vlevo ve sva-
hu Střížovického lesa (Striesowitzer Wald), zvedá (jako hrad), Německá 
slepecká škola. Vejdeme zahradní bránou a dospějeme do velkého, 
krásného parku, ve kterém je pečováno  o několik set ovocných stromů. 
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Dobrou sklizeň dávají také dvě velké zeleninové zahrady. Vidíme květi-
nové záhony s vonícími květinami, které jsou osázeny a ošetřovány sle-
pými dětmi. Je zde také velké letní cvičiště a skoro již v lese, umístěné 
mezi stromy a keři, je pěkné hřiště. Na druhé straně je malá stáj, ve kte-
ré je přístřeší pro krávu, prase a kozu. Parkem se vine mnoho cest a 
v jeho horní části je les. Uprostřed tohoto nádherného místečka země 
stojí Německá slepecká škola.  

Vstoupíme. Vzpomínkové desky na stěnách nám vysvětlují: Emil 
Wagner, bývalý ředitel slepeckého zařízení v Praze na Klárově, a Dr. 
Rudolf Lederer, oční lékař z Teplic, pojali téměř ve stejné době myšlen-
ku, vybudovat Německou slepeckou školu. Provolání: „Nechte nás po-
stavit německým slepcům vlastní slepeckou školu!“ naléhalo na němec-
ké župy, našlo porozumění a ve všech obcích povstalo velké množství 
pomocníků. Velké příznivce našlo v ústeckých velkoobchodnících Ed. J. 
Weinmannovi a J. Petschekovi. V roce 1908 založený spolek „Německá 
péče o slepce v Bohemii“ organizoval propagaci výstavby slepecké ško-
ly. Jeho dalším účelem a cílem bylo zřizování jiných pečovatelských zaří-
zení, jako mateřských školek, ústavů pro dívky a starobinců. Velmi brzy 
vznikly v mnoha obcích místní skupiny tohoto spolku, a když pan Karl 
Diettrich z Krásné Lípy (Schönlinde) věnoval dar 100 000,- K s podmín-
kou, že škola bude otevřena v roce 1913, byly nasazeny všechny síly 
ke včasnému sehnání chybějící částky. – A podařilo se! S podporou 
ústeckého okresu byl ústeckou městskou správou poskytnut pro zřízení 
Německé slepecké školy pozemek ve Střížovickém lese o rozloze 3,7 ha. 
Stavební plány pocházejí od architekta A. Föhra z Prahy, stavba byla 
provedena firmou Kraus a Salfemeier z Ústí, vedení stavby převzal 
městský stavební úřad a dohled nad stavbou měl pan Dr. Marian, velký 
přítel Slepecké školy, který se zanícením vládl svému úřadu.  

Ředitel slepeckého zařízení na Klárově, podporován svou že-
nou, dal při výstavbě školy pro slepce k dispozici své bohaté zkušenosti. 
Když dnes návštěvník plně uspokojen opouští tuto Slepeckou školu, tak 
má co děkovat obzvláště právě jemu. Výstavba stála 360 000,- K a byla 
počítána pro 26 dětí. Slavnostně otevřena byla 22. září 1913. Ředitelem 
byl stanoven hlavní učitel Zemského slepeckého ústavu v Klagenfurtu 
pan Karl Rauter. Německá slepecká škola je soukromým zařízením s ve-
řejnostním právem – zpočátku byla připojena ke Slepeckému ústavu na 
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Klárově. Když ale po převratu Slepecký ústav na Klárově v Praze z fi-
nančních důvodů již nemohl naši slepeckou školu dále udržovat, pře-
vzalo jí město Ústí.  

 

 
Škola v Krásném Březně. 

 
A nyní pokračujme v návštěvě slepecké školy. Hned u vchodu si 

všimneme, že ústav sestává ze dvou budov, mezi nimiž je vhodně po-
staven stoupací dům. V zadním domě vedou schody dolu do prádelny, 
k vanovým a sprchovým koupelím, ke sklepům a k místnosti pro výcvik 
zručnosti. Nad tím je kuchyň s vedlejšími prostorami, jídelna, obývací 
místnost a v prvním poschodí je tělocvična a zároveň slavnostní sál. 
V hlavní budově se dole nachází ústřední vytápění (teplá voda) a sklep-
ní prostory, v přízemí jsou byty a pokoj pro nemocné, v prvním patře 
jsou školní prostory, dvě vyučovací místnosti, hudební místnost, míst-
nost pro vyučovací pomůcky, místnost pro hudební výchovu, kni-hovna 
a kancelář.  

Jestliže vidoucím pro život může stačit již nutné základní vzdělá-
ní a výchova, tak tím více slepí, proti nimž se staví různě velké těžkosti, 
si svou existenci mohou vydobýt a zachovat jen pomocí účinného vzdě-
lávání a díky výchově k pevnému lidskému charakteru. Výchova u nás 
probíhá lehčeji, když máme tyto děti v rukách stále. Cíl výchovy jde přes 
základní školu. Mezi běžnými učebními předměty je vyučování zručnos-
ti, hudební teorie, notové písmo, klavír, vyučování harmonie a učí se 
hra na violu a citeru. Jedna slečna vyučuje větší děti zdarma francouz-
štinu. Dívky jsou vedeny k práci v kuchyni, chlapci k pracím v domě a na 
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zahradě. Jednotliví chovanci jsou vyučováni také k masérství. Obzvláště 
poučné a zajímavé jsou žákovské výlety, na kterých diskutujeme            
o všem, co se nám naskytuje. Ti obzvláště hudebně nadaní dostávají zá-
klady hudebního vzdělání, a později mohou vykonávat hudbu jako po-
volání.  

 

 
Trmice (Türmitz). 

 
Ve škole je počítáno s 26 dětmi ve dvou třídách. Přesto navště-

vuje ústav již po léta 33 dětí. Nejsme žádný státní slepecký ústav, dozví-
dáme se o slepých dětech většinou jen náhodně. Dochází k tomu, že 
rok co rok musíme přijímat děti, které jsou staré již 14 nebo i již přes 14 
let. Je zřejmé, že u takových dětí není možno docílit učebních cílů, pře-
ce ani osmiletá školní doba není příliš mnoho, když uvážíme, že uvědo-
mělé učení přichází teprve v posledních školních letech.  

Zavedení povinné školní docházky s sebou přinese významné 
zvýšení počtu žáků a s tím rozšíření školy. Zároveň bude zřízena mateř-
ská školka a tím bude umožněno dostat děti dříve do rukou a vyhnout 
se většímu protahování jejich prodlévání v rodičovském domě. Zrovna 
tak důležité je zřizování útulků pro dívky, které nemohou po uplynutí 
vzdělávání samostatně prospívat. V dalším budiž připomenuto zřizování 
dílen a starobinců, takže veliká oblast ústavů, která je rozdělena na 
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všechna ta pečovatelská zařízení, nachází účelné využití. Velká část cho-
vanců po ukončení školního vzdělání navštěvuje Slepeckou školu na 
Klárově v Praze, kde se odborně vzdělávají a potom se rozlétají do 
života. 

Učitelský sbor se skládá z ředitele, odborné učitelky, učitelky 
ručních prací, učitele náboženství, učitelky hudby, učitele zručnosti a 
učitelky hry na citeru. Dohled náleží správnímu výboru, který je zvolen 
obecním zastupitelstvím. Samozřejmě je po ruce i dostačující domácí 
personál. 

Ve druhém patře jsou ložnice, ve třetím je byt ředitele. Postele, 
zábradlí a noční skříňky jsou z limbového dřeva, což dodává ložnicím na 
přívětivosti. Ve všech prostorách je elektrické osvětlení, v některých je 
domácí telefon. Pravidelná koupel, vydatná, pravidelná strava, dobré 
čisté postele ve větrané ložnici a podle možnosti pobyt na vzduchu pů-
sobí na dobrý zdravotní stav dětí velmi příznivě. Pro lékařské ošetřování 
je jako domácí lékař činný městský lékař Dr. Trinks a celá řada ústec-
kých odborných lékařů. Úředním důvěrným lékařem je městský fyzikus 
Dr. Gruschka.  

 

 
Labský most a provoz na Labi. 
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Přes množství práce poskytuje slepecká škola také mnoho pří-
jemných chvil. Především je zde rádio, dar od společnosti „Německá 
péče o slepé“ (Deutsche Blindenfürsorge). Každý večer sedí děti nábož-
ně u přístroje, až se jim zavírají oči. V zimě se pilně sáňkuje. I když řízení 
zpočátku působí těžkosti, cvik dělá mistra a nakonec to přece jde. Večer 
se dětem často nabízí příležitost navštívit divadlo, vyslechnout koncerty 
a umělecké přednesy. Největšími zimní svátky jsou ale vánoce (Weih-
nachtsfest), při nichž vidoucí dětem ukazují, že i ony si mohou něco do-
přát. Pilná práce jim dává velké uspokojení a je tou nejlepší pobídkou 
do dalšího života. A ústečtí obyvatelé jsou tak dobří! Velice hojné jsou 
milodary, jež jsou těm dětem beze světla pokládány pod vánoční strom 
(Tannenbaum), a které dávají těm malým radost z dárků od Ježíška 
(Christkinds). Ve slepecké škole bývá také masopustní večer (Faschings-
abend). Masky si děti dělají sami a je to nádhera, co všechno vychází 
najevo.  

V létě děláme daleké procházky a rádi využíváme městské láz-
ně. Školní rok končí a spojuje nás rozlučkový večer, kdy naposledy 
s chovanci vystupujeme. Přicházejí mnohé slzy, neboť bezstarostný 
dětský život je pryč a je nutno se s bolestí s milovaným ústavem navždy 
rozloučit. Obzvláště jsou navštěvovány slepecké koncerty. Jsou to kon-
certy našich chovanců v různých německých obcích a jsou naším nejlep-
ším propagačním prostředkem. Žádná přednáška, žádný spis nepůsobí 
tak, jako setkání se samotnými slepci. Obyvatele to zajímá, přicházejí 
v zástupech, žasnou nad jejich výkony, získávají úplně jiný obraz o slep-
cích, jejich srdce se otevírají a jsou z nich věrní přátelé a podporovatelé 
naší školy. Dosud jsme pořádali 76 koncertů. Bylo jimi slepecké škole 
přivedeno 200 000,- K a Společnost „Německá péče o slepé“ získala 
tisíce členů.  

Když byla naše škola spojena s ústavem na Klárově, byly od- 
tamtud její finanční potřeby uspokojovány, ačkoliv již tehdy se zapojo-
vala pro naší školu značná soukromá dobročinnost. Po převzetí městem 
Ústí byla škola vedle poměrně malé státní podpory odkázána obzvláště 
na dary, jež z velké části pocházely od obyvatel Ústí. Roční deficity byly 
pokrývány ústeckými příznivci. S chovanci pocházejícími ze všech ně-
meckých žup v Bohemii, vznikla myšlenka, že na zachování slepecké 
školy mají přispívat všichni němečtí Češi. Velká závislost na tom – že i 



206 
 

když hojné, tak přece ne pravidelně plynoucí dary – působí kolísavost, 
která není prospěšná rozkvětu školy. Vycházejíc z této situace, snažili se 
starosta s předsedou Společnosti a zástupcem Svazu samosprávných 
celků, panem poslancem Czermakem, přimět Svaz německých okresů   
a měst k doporučení, aby pro zachování Německé slepecké školy 
zajistily příspěvek 3o/oo z přirážkových obecních daní. Toto úsilí mělo 
úspěch a na shromáždění Svazu v roce 1920 bylo toto žádoucí rozhod-
nutí přijato. Většina samosprávných celků vyšla tomuto provolání 
vstříc. Ovšem tato podpora je kvůli účinku zákona o financování obcí 
z roku 1927 silně znejistěna. Je ale jasné, že v tomto směru, kdy je sle-
pecká škola potřebná, musí být provedena změna a je naděje na příz-
nivou úpravu finanční otázky. 

Když je slepým odepřen zrak, nejnádhernější Boží dar, může jim 
do tmavého bytí svítit alespoň světlo duchovní. 

 

 
Bytový dům na Klíši. 

 

Ústecká noclehárna pro mládež. 
Podle statě vrchního učitele Raimunda Pumperla. 

 
Město Ústí, díky své krajinně krásné poloze u toku Labe a příz-

nivé poloze jako středisko dopravy, je také oblíbeným cílem mladých, 
kteří rádi putují. Každoročně sem dorazí tisíce mladistvých, jejichž část 
si chce užívat pohodu plavby lodí po Labi, část baží po vrcholech našeho 
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Středohoří (Mittelgebirge) nebo po hřebenech Krušných hor (Erz-
gebirge). K umožnění návštěvy labského údolí širokým vrstvám našeho 
lidu, zřídili v letech 1923/24 starostliví přátelé mládeže nouzovou noc-
lehárnu s 50 lůžky. Jenže provizorium se brzy ukázalo jako malé a tak 
v roce 1927 byl založen hlavní výbor pro zřízení noclehárny pro mládež, 
s podporou všech kruhů obyvatel, obzvláště ale obce, okresu a v ne-
poslední řadě říšskoněmecké organizace pro noclehárny, a byla vybu-
dována noclehárna pro mládež, která se již z vnějšku ukazuje jako zdob-
ná stavba a uvnitř je útulně a pohostinně zařízená.  

Mládežnická noclehárna stojí na severním zalesněném svahu 
Střížovických vrchů (Strisowitzer Berge) a od stanice elektrické pouliční 
dráhy je vzdálená jen 50 kroků. Je daleko od hluku ulic města, na okraji 
lesa, v bezprostřední blízkosti stadionu a poutníkům poskytuje volný 
pohled na Krušné hory a na druhou stranu k horským svahům labského 
údolí. Je to solidní patrová stavba s vyzděným podkrovím a nabízí 150 
poutníkům příležitost k přenocování a odpočinku. Obsahuje kromě pro-
storného bytu noclehárního otce 6 společných ložnic a denní místnost. 
V přízemí se nachází velké zařízení pro sprchování a mytí nohou se stu-
denou a teplou vodou a v každém patře je ještě oddělená prádelna a 
záchody pro mladíky a pro dívky. Nebylo zapomenuto na náležitou 
místnost na batohy, na temnou komoru a na sušárnu oblečení promo-
čených poutníků. Všechny vnitřní prostory jsou světlé a vzdušné, celé 
zařízení je důkladné a útulné. Jednoduchá výzdoba místností je vytvo-
řena světlými tóny stěn. Předzahrádka nabízí stínem jehličnatých stro-
mů a mnohými lavičkami příjemné místo k posezení. Tak nová nocle-
hárna nabízí malý ráj pro milou mládež, která se ráda zastaví a nalezne 
zde místo klidu a oddechu. 

Všechny prostory noclehárny mohou být plně vyhřáty díky ply-
novému vytápění, takže ústecká mládežnická noclehárna nabízí příjem-
né ubytování i ve studeném ročním čase poutníkům, kteří se svými ly-
žemi po ránu spěchají na sněhem pokryté a elektrickou dráhou Ústí – 
Telnice (Tellnitz) lehce dosažitelné vrchy.   

Také místní mladí mají v době slabého cestování příležitost 
k pobývání v mládežnické noclehárně a mohou se tam po vykonané 
denní práci volně, bez pití alkoholu družit. Velká denní místnost s při-
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pojeným jevištěm dovoluje konání zábav skupin mladých a zasedání 
všech spolků a stavovských společenstev.  

Zřízením této noclehárny pro mladé Ústí stojí na vedoucím 
místě v německém hnutí poskytování přístřeší mládeži v Čsl. republice. 
Proto bylo také sídlo Svazu německých mládežnických ubytoven přelo-
ženo do Ústí. 

 

 
Schichtovy lázně na Střekově. 

 

Ústí jako dopravní uzel. 
Podle statě městského radního Prof. Jos. Miesslera. 

 
Na rozhraní Středohoří Bohemie (Böhmische Mittelgebirge), 

Krušných hor (Erzgebirge) a kde je ve zdejších Sudetech (Sudetenland) 
rozdělena pískovcová deska Bohemie, kde se zelené Labe (Elbe) Bránou 
Bohemie (Porta Bohemica) po tisíciletích erosní činnosti prokousává 
vinorodou břidlicí a čedičem Středohoří, leží na vtoku Bíliny (Biela) do 
Labe město Ústí (Aussig). Ještě před sto lety neznámé maloměsto, i 
když vidělo již také dny Přemysla II. Otakara, dobytí husity a třicetiletou 
válku a také před jeho branami stál Napoleon I., přece začal jeho 
vzestup teprve v poslední třetině uplynulého století. Je mnoho důvodů, 
které podmiňují ústecký vzestup až k dnešnímu vzrůstu počtu obyvatel 
obce na 48 000 a po očekávaném připojení předměstí a sousedních 
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obcí, se kterými je již dnes prorostlé, bude počet obyvatel činit přes 
70 000. 

Nedostižně krásná je poloha našeho labského města. Cizinci 
přicházející od Podmokel (Bodenbach) nebo z horního labského údolí 
jsou sice zpočátku pravda zklamáni, když nevidí nic než očazenou stěnu 
monolitického masivu Mariánského vrchu (Marienberg), zabahněný 
vtok Bíliny, ohavný železniční násep tratě od Prahy a Teplic nebo době 
zcela neodpovídající nádraží. Přijetí v Ústí je vpravdě nevábné. Kdo ale 
chce vidět, jak krásné je labské město Ústí, musí se namáhat nahoru na 
Ferdinandovu výšinu (Ferdinandshöhe) nebo, ještě lépe, uděláli cizinec 
malou procházku přes Tržní náměstí (Marktplatz), Uměleckou ulicí 
(Kunststrasse) vzhůru na Stříbrnickou plošinu (Zieberniker Plateau), 
půjde ještě několik set kroků Skřivánčím polem (Lerchenfeld) kolem 
školy a potom obrátí svůj pohled zpět na jih a západ, k nyní u nohou mu 
ležícímu městu, musí s překvapením přiznat, že zřídka je k vidění krás-
nější pohled. Na všechny strany se protahuje a rozšiřuje město, na zá-
padě a severozápadě se uhelná planina roztahuje až na Střížovický vrch 
(Strisowitzer Berg) a mezi ním a Holoměří (Holomirsche) se dále šíří 
střechy až do obce Chlumec (Kulm). Dole v údolí se stříbří stuha Labe, 
na jihu a jihozápadě kynou ze svých výšek vrchy Lovoš (Lobosch), Mile-
šovka (Milleschauer – Dornberg - Hromová hora), Bořeň (Borschen) a 
ostatní kužele a ze severu zdraví svými konturami Krušné hory (Erz-
gebirge).  

Tak jako veškeré vodstvo Bohemie hledá svou cestu k Labi, tak 
musejí také všechny železniční trasy, které jsou přirozenou dopravní 
cestou z Bohemie podle říční linie Vltava (Moldau) – Labe do Německé 
říše nebo se vrací zpět do centrální Bohemie, projet naším městem. 
Všechny silnice a cesty, přicházející z Krušných hor, z oblasti uhelných a 
kaolinových lomů na jejich jižním okraji, z krajiny Bíliny, vlasti Přemy-
slovců, z planiny vnitřní Bohemie, od Litoměřic (Leitmeritz), od Úštěku 
(Auscha) nebo z Podmokel-Děčína (Bodenbach-Tetschen), se musejí 
křížit zde. O po staletí vedoucí cesty se opírá také železnice, která, ob-
zvláště po otevření hnědouhelných dolů severozápadní Bohemie, usilo-
vala o dosažení ústecké přístavní prohlubně. Již v padesátých letech se 
Ústí podílelo na dřívější státní železniční dráze a na Ústecko-teplické 
dráze (A.-T. E.). Brzy následovala také trasa severozápadní dráhy a ještě 
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dnes slouží starý železniční most ze sedmdesátých let spojení mezi Ús-
tím a na druhém břehu ležící obcí Střekov (Schreckenstein), kde stojí 
světově podnikající firma Schicht. K těmto drahám přibyla potom také 
ještě Bílinská dráha, vedoucí přes Trmice (Türmitz) do centra Bohemie.  

 

 
Ústecký přístav a Mariánská skála. 

 
Se železnicí soupeří parníky, které obzvláště v době májových 

květů a při česání ovoce lákají do našeho labského údolí a do našeho 
města tisíce přátel přírody. K otevřenému, hospodářsky vysoce rozvinu-
tému zázemí, které umožňuje přepravit pracovní sílu do centra práce, 
na druhé straně ale také dopravuje ústečany i cizince ke krásám labské-
ho údolí, přibližuje jim Krušné hory a přináší neobyčejně stoupající po-
čet zimních sportů, patří v neposlední řadě rychle se rozvíjející silná 
městská doprava. Široce rozšířená síť pouliční dráhy v majetku městské 
obce dnes již vede až do labského údolí, až do obce Telnice (Tellnitz) na 
úpatí Krušných hor a do údolí říčky Bíliny. Ještě v tomto roce má být vy-
budována linka do srdce uhelné pánve do obce Chabařovice (Karbitz) a 
síť pouliční dráhy má být doplněna a rozšířena autobusovými linkami.  

Lehce dosažitelné ze všech světových stran, v centru okraje ně-
mecké oblasti Bohemie, ležící na největší splavné řece v Bohemii, tvoří 
Ústí přirozený dopravní uzel pro severní Bohemii. Žádný div, že se stále 
více vytváří také jako centrum dopravy cizineckého ruchu a stále více je 
vybíráno jako slavnostní město různých výstav a slavností. Tak v roce 
1924 se v Ústí konala německo-česká výstava kultury a hospodářství, 
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roku 1925 sudetoněmecká pěvecká slavnost a v roce 1927 sudetoně-
mecká svazová tělocvičná slavnost. 

 Zařízení vzorového stadionu umožňuje konání zejména mezi-
národních sportovních soutěží. V příštích letech bude vybudován nový 
most přes Labe a potom hospodářská paže Ústí hlouběji využije také 
pravého břehu Labe a se zamýšlenou výstavbou státní a okresní silnice 
bude ústecká doprava ještě živější, přičemž již dnes na některých ulicích 
dělá dojem přímo velkoměsta.  

 

 
Bertino údolí (Bertagrund). 

 

Z ústeckého dělnického hnutí. 
Podle statě Leopolda Pölzla. 

 
Před čtyřiceti lety bylo naše Ústí s počtem obyvatel kolem 

23 000, mezi nimi kolem 67 procent dělníků, uprostřed svého rozvoje 
k dnešnímu průmyslovému městu. Hospodářství, jež díky průmyslovým 
novinkám a technickému pokroku v Německu dostává stále nové pod-
něty, se nachází v plném rozkvětu. Počet dělníků v průmyslu roste do 
velikosti, kdy i přes politickou bezprávnost dělnického hnutí dostává 
stále větší význam. Nízké mzdy, dlouhá pracovní doba, špatné bytové 
podmínky – ústečtí továrníci se ještě v roce 1897 jasně vyslovili proti 
desetihodinové pracovní době a 70 ze sta obyvatel bydlelo v jedno a 
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dvoupokojových bytech – tak jako i chybějící jakákoliv zákonná ochrana 
dělníků podnítily především průmyslové a řemeslnické dělnictvo se 
spojit a usilovat o zlepšení své situace.  

 

 
Dělnická demonstrace. 

 
A do takto připravené půdy sypal stát socialistické myšlenky. 

Koncem července 1889 se vrátili zpět z Paříže poslové na od 1. ledna 
toho roku v Heinfeldu konaný zakládací sjezd rakouské sociální demo-
kracie, kde se od 14. do 21. července konal, při příležitosti oslav výročí 
velké francouzské revoluce, mezinárodní socialistický kongres. V lednu 
1890 odmítl říšský sněm v Berlíně prodloužení sociálního zákona a v no-
vých volbách do německého říšského sněmu dne 20. února toho roku 
dostala sociální demokracie jeden a půl milionu tedy pětinu všech ode-
vzdaných hlasů. Úspěch sociální demokracie v Říši působil na rakouské, 
obzvláště na německé dělnictvo v Bohemii a vytvořil tak silný popud 



213 
 

pro moderní dělnické hnutí v našem městě a v jeho blízkém i širším 
okolí. 

Sociálnědemokratická strana se v Ústí vyvinula v roce 1891 
z několika dělníků chemické továrny, několika kovodělníků a tiskařů, 
kteří založili „Dělnický vzdělávací a čtenářský spolek pro Ústí a okolí“. 
Po zemské konferenci sociálnědemokratické strany, konané dne 14. 
srpna 1892 v Liberci (Reichenberg), byla v Ústí založena lokální organi-
zace. O tři týdny později se sešly dělnické spolky Bohemie na „Vyučova-
cím spojení dělnických spolků Bohemie“ na zasedání v Ústí. Tento mla-
dý svaz uspořádal v roce 1893 s dobrým výsledkem svazovou školu pro 
„znalost zákona“.  

 

 
Dělníci u Labe. 

 
Tehdy Ústí stranickoorganizačně patřilo k teplicko-ústeckému 

kraji. Teprve v roce 1896 byla podle usnesení zemského zasedání strany 
vytvořena krajská ústecko-děčínská organizace. Na začátku roku 1892 
uvažovali někteří členové „Dělnického vzdělávacího čtenářského spol-
ku“ o přikročení k vydávání časopisu, který by měl hájit zájmy dělníků. 
První vydání těchto, každý první a čtvrtý čtvrtek v měsíci v malém for-
mátu vycházejících novin, jež se jmenovaly „Společník“ („Gesellschaf-
ter“), „Novin pro skutečné zájmy dělníků, rolníků a živnostníků“, se 
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objevilo 26. května 1892. Časopis byl tištěn v tiskárně Pichl a Comp. 
v Praze a stál čtvrtletně 30 krejcarů. Tisk druhého vydávaného ročníku 
tohoto časopisu byl přesunut do tiskárny Nohavec v Terezíně (There-
sienstadt) a byl zvolen velký novinový formát, což nutně zvýšilo nákupní 
cenu na 45 krejcarů čtvrtletně a jako den vycházení byl určen druhý a 
třetí pátek v měsíci. Na rok 1893 připadlo také založení politického 
spolku “Spravedlnost“ („Gerechtigkeit“) – v roce 1897 se přeměnil na 
„Sociálnědemokratický volební spolek“ – a ten měsíčně vydával noviny 
„Pochodeň“ („Die Fackel“).  

Rok 1894 přinesl řadu založení oborových organizací, začal boj 
o volební právo a přeměna „Společníka“ na „Orgán sociálnědemokra-
tické strany v ústecko-teplickém kraji“. Dne 17. srpna 1894 vyšlo první 
vydání v nákladu 2200 kusů. Poslední v pořadí vyšlo 20. prosince 1895 
s provoláním stranickým soudruhům a soudružkám ústecko-teplického 
kraje. V závěru krajské zastoupení sdělilo, že od 1. ledna 1896 bude ča-
sopis vycházet pod jménem „Svoboda“ („Die Freiheit“), jako orgán soci-
álnědemokratického dělnictva, a to 1., 2. a 3. čtvrtek v každém měsíci. 
Dne 2. ledna vyšlo první vydání, ale již na Velký pátek toho roku vyšel 
pod provozováním ústeckého „Lidového práva“, orgánu zemědělského 
a průmyslového dělnictva, časopis s názvem „Freiheit“. V důsledku 
úředního nařízení šetřícího nabývací právo k novinové značce, byly náz-
vy časopisů změněny na „Právo lidu“ a „Nové právo lidu“. Od 1. dubna 
1899 vychází „Právo lidu“ podle usnesení krajské konference ze dne 15. 
srpna 1898 osmkrát měsíčně, a to 1., 2. a 3. pátek jako „Volksrecht“, 1., 
2. a 4. úterý jako „Neues Volksrecht“ a 3., event. 5. úterý nebo 4., 
event. 5. pátek jako „Das Volksrecht“. Každý z těch třech časopisů stojí 
čtvrtletně 45 krejcarů a každá mimořádná řada 5 krejcarů. Po vypuknutí 
války o odstranění novinové značky vycházelo přeměněné „Právo lidu“ 
(„Volksrecht“) jako denní list pravidelně třikrát týdně.  

Politické práci sociálnědemokratické strany se dostalo také řa-
dy úspěchů. Při prvních volbách po zřízení Bádenského 5. voličského 
sboru (1897) byl v 6. volebním okrsku v Bohemii zvolen Anton Schram-
mel. Při prvních volbách na základě všeobecného, rovného a přímého 
volebního práva (1907) byl ve volebním okrsku „Ústí město“ zvolen 
Anton Schrammel a jako člen Rakouské říšské rady byl v „Ústí venkov“ 
zvolen Franz Beutel. V obecních volbách v červnu roku 1919 dostala 
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strana 20 mandátů a místo starosty, které od srpna 1919 do února 
1920 zastával Franz Kapusta a po jeho smrti, od března 1920 do října 
1923 ho spravoval Leopold Pölzl. Při parlamentních a senátních volbách 
v dubnu 1920 byli – kromě předního volebního agitátora Karla Čermaka 
z Teplic – zvoleni jako poslanci ústečtí volební agitátoři Franz Beutel, 
Ernst Grünzner a Irene Kirpal a při volbách v listopadu 1925 byli zvoleni 
znovu, Franz Beutel nyní jako člen senátu. V roce 1921 nastal v hnutí 
rozkol, který zatlačil sílu a vliv strany zpět a tak dostala při obecních vol-
bách v září 1923 jen 10 a v říjnu 1927 11 zástupců. 

Život ústeckého dělnictva popisuje dělnický spisovatel Wenzel 
Holek ve své v roce 1913 vydané knize „Životní cesta německo-českého 
rukodělníka“ a jeho synovec Heinrich Holek ve svých ve Vídni vydaných  
knihách „Křížová cesta životem“, v roce 1924 a „Šedivý film“, z roku 
1925. 

 

 
Vykládání lodí v přístavu. 

 
K založení stranou uznávaných ústeckých odborových organiza-

cí došlo ve většině případů v letech 1891 až 1894. Nejstarší stavovskou 
organizaci mají sazeči a odlévači písma. V roce 1876 přistoupilo šest 
ústeckých pomocných sazečů k o rok dříve založenému „Chomutov-
skému místnímu spolku sazečů“, který své členy podporoval v případě 
nemoci a v nezaměstnanosti. Roku 1883 byla založena ústecká pobočka 
spolku „Ústřední spolek sazečů a pomocných odlévačů písma v Bohe-
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mii“ a ještě v tom samém roce byly uzavřeny první pracovní smlouvy se 
dvěma ústeckými majiteli knihtiskáren, které zaměstnávaly 17 pomoc-
níků. Dnes je v Ústí 109 pomocných sazečů, zaměstnaných ve 13 tiskár-
nách, kteří jsou připojeni jako členové do Ústředního spolku.  

V roce 1891 byl založen oborový spolek železářských dělníků, 
kovodělníků a jejich pomocníků s 15 členy, který se v roce 1895 jako 
místní skupina připojil ke „Spolku železářských a kovodělníků Rakous-
ka“ (založen v roce 1892 ve Vídni) a v roce 1912 se 400 členy vytvořil 
vlastní správní sídlo vedení krajského spolku v Chomutově (Komotau). 
Když po zhroucení Rakousko-Uherska po světové válce a po založení 
Čsl. republiky byl v dubnu 1919 založen „Mezinárodní spolek kovoděl-
níků v Československé republice se sídlem v Chomutově“, připojila se 
k tomuto novému spolku ústecká skupina s 3312 členy. 

První oborové sdružení železničářů bylo založeno v roce 1893 
jako „ Oborový spolek zaměstnanců státní železniční společnosti“. Po 
v roce 1897 tehdejším generálním ministrem Gutenbergem nařízeném 
zrušení všech rakouských železničářských oborových spolků, vyplynulo 
v roce 1898 založení „Všeobecného odborářského spolku ochrany práv 
v Rakousku“. V Ústí byla místní skupina tohoto spolku založena až v ro-
ce 1919 při úspěšném založení „Spolku železničářů v Československé 
republice se sídlem v Ústí“. Nový spolek rozprostírá svou činnost přes 
celé území republiky a toho času má 131 místních skupin. Kromě hlav-
ního ústředí v Ústí udržuje Spolek ještě jednu dobře vybavenou úřa-
dovnu v Praze. Odborný časopis „Železničář“ („Der Eisenbahner“) vy-
chází jednou týdně v nákladu 17 000 kusů a je členy povinně odebírán. 
Od doby založení Spolku v roce 1919 až do konce roku 1928 vyčerpal 
Spolek pro nezaměstnané, pro nutné případy, pro nemocné a na pod-
pory pozůstalých, jakož i na příplatky ve stáří 5 760 860 K, na vzdělávací 
účely a na odborný časopis 4 260 434 K a na propagaci a masové pro-
středky 557 872 K. Majetek činí 4 881 270 K. Vedle Spolku měli až do 
úpadku vlastní spolky průvodčí, strojvedoucí a úředníci.  

Dělníci a dělnice pracující v obchodě, přepravě a dopravě si 
spolu v roce 1892 zřídili místní skupinu v témže roce založeného „Svazu 
pracovníků v obchodě a v přepravě v Rakousku se sídlem ve Vídni“ a 
uvnitř vytvořili vlastní stavovskou skupinu sva-zového pododdělení 
(sekci), v níž pojednávali o vlastních stavovských otázkách. Dne 22. 



217 
 

června 1919 byl založen „Mezinárodní svaz obchodních, přepravních a 
dopravních dělníků a dělnic v dosahu Československé republiky se síd-
lem v Ústí“, který si však na III. sjezdu svazu v Ústí v roce 1927 pozměnil 
jméno na „Svaz pracovníků a zaměstnanců v obchodě, přepravě a do-
pravě se sídlem v Ústí“. Svar rozprostírá svou činnost, tak jako ostatní 
německé odborové svazy, přes veškeré německé oblasti republiky, udr-
žuje kromě hlavní úřadovny ve vlastním domě ještě oblastní úřadovnu 
v Karlových Varech (Karlsbad) pro západní a jižní Bohemii a v Krnově 
(Jägerndorf) pro Moravu–Slezko (Mähren–Schlesien) a vesměs snesitel-
ně usměrňuje mzdové a pracovní podmínky svých členů. Jednotlivé sta-
vovské skupiny tvoří ve vlastním Svazu vlastní oddělení (říšské sekce 
pro kočí, spediční a skladové dělníky, obecní dělníky, tramvajáky, lázeň-
ské zřízence, zaměstnance konzumních spolků, řidiče, lodníky a lodní 
nakladače). Vedení Svazu vedlo od založení Svazu 76 mzdových hnutí 
(mezi nimi 13 stávek) a uzavřelo 216 pracovních smluv. Na podpory by-
lo v té době vydáno kolem 970 000,- K (bez státního příspěvku k pod-
poře v nezaměstnanosti) a pro účely vzdělávání 597 000,- K. Majetek 
Svazu činil koncem prosince 1928 přes 1 milion korun. Svaz má 5600 
členů, kteří jsou rozděleni do 59 místních skupin. Svazový časopis „Kolo 
času“ („Zeitrad“) vychází 1. a 15. každého měsíce, povinně pro členy, 
v nákladu 6500 kusů. 

 

 
Sbírání „levného“ uhlí na překladišti. 
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Dělníci v průmyslu porcelánu, skla a kameniny založili 23. srpna 

1891 v Ústí místní skupinu „Svazu pracovníků v průmyslu porcelánu, 
skla a kameniny obojího pohlaví, s centrálou pro Bohemii v Turno-
vě (Turn)“, která se ale z důvodu vnitřní rozmíšky 11. června 1893 do-
brovolně rozpustila. Začátkem dubna 1896 byla sklářskými dělníky zalo-
žena vlastní místní skupina, která vznikla z místní skupiny v předchozím 
roce založené „Unie všech sklářských, keramických a příbuzných dělní-
ků v Rakousku-Uhersku“ a obdržela číslo místní skupiny 30. Po stávce 
sklářských dělníků v roce 1896, která se po krátkém trvání zhroutila, 
což mělo za následek propuštění všech funkcionářů a důvěrníků a stíhá-
ní a potrestání všech vedoucích místní skupiny, přimělo 400 člennou 
skupinu opět k rozpuštění. Sklářští dělníci, kteří zůstali přes všechna 
pronásledování věrni organizaci, se připojili k místní skupině porcelán-
ských dělníků. V roce 1902 se „Unie“ rozpustila a dělníci v průmyslu 
porcelánu, cihelnách a sklárnách založili vlastní svaz. Ze sklářských mist-
rů a Spolku dělníků ve sklářských hutích byly potom dva svazy: „Říšský 
svaz sklářských mistrů Rakouska, se sídlem v Teplicích“, a „Ústřední 
svaz všech sklářských dělníků a příbuzných povolání Rakouska, se síd-
lem v Tanvaldu (Tannwald)“. Ústečtí sklářští dělníci založili v roce 1904 
v Předlicích místní skupinu tanvaldského svazu, která existovala až do 
konce války a přetrvala i v roce 1911 kvůli „separatizmu“ provedené 
odštěpení Čechů. Po zhroucení Rakouska došlo v roce 1919 v Praze 
k založení „Ústředního svazu německých sklářských dělníků v oblasti 
státu Československé republiky, se sídlem v Tanvaldu“, ke kterému se 
místní skupina Předlice-Ústí připojila. Generální stávka sklářských 
dělníků v roce 1920 skončila nezdarem. Sklářští dělníci se odborářsky 
rozdělili do třech směrů – „Ústřední svaz“ (německo-sociálnědemokra-
tický), „Spojené svazy“ (česko-sociálnědemokratický) a „J. A. V.“ (komu-
nistický) a v květnu 1927 byla k provedení společných záležitostí, ob-
zvláště mzdového hnutí, založena Vrcholová organizace spojených 
svazů sklářských dělníkův Čsl. republice, se sídlem v Teplicích (Teplitz-
Schönau), která spravovala také společnou pohřební pokladnu. 

V Ústí v roce 1896 založený Spolek pracovníků v obchodě se ja-
ko místní skupina v roce 1905 připojil k „Ústřednímu spolku obchodnic-
kých zaměstnanců Rakouska se sídlem ve Vídni“, jehož zakládací zase-
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dání se konalo ve Vídni v roce 1892. Zaměstnanci v obchodě zazname-
nali jako úspěch společný boj všech sdružení, vedle zákona o penzijním 
zabezpečení soukromých zaměstnanců, úpravu ustanovení poměrů 
moderním zákonem o ochraně za-městnanců. Po rozpadu Rakouska byl 
v roce 1919 založen „Ústřední svaz zaměstnanců v obchodě, průmyslu a 
dopravě se sídlem v Teplicích“, který se usnesením svazového sjezdu 
v Děčíně (Tetschen) v roce 1927 sjednotil se „Svazem zaměstnanců 
v průmyslu se sídlem v Liberci (Reichenberg) a od v roce 1928 
uskutečněného spojení má jméno „Všeobecný svaz zaměstnanců v prů-
myslu Liberec“. Ústecké místní skupiny obou svazů se zrovna tak sjed-
notily do jedné místní skupiny nového svazu. 

 

 
Překladiště v Krásném Březně. 

 
ředníci a zřízenci bank a spořitelen se v roce 1895 spojili do jed-

noho místního sdružení, které se po založení „Říšského spolku bankov-
ních a spořitelních úředníků Rakouska, se sídlem ve Vídni“ v roce 1902 
k němu připojilo. Od roku 1919 existuje v republice vlastní „Svaz ban-
kovních a spořitelních úředníků“, a ústecká místní skupina je s ním 
spojena. 

Po v roce 1908 úspěšném otevření nového městského divadla 
vznikla v Ústí pobočka Rakouského jevištního spolku, jež se po převratu 
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v roce 1919 přeměnila na lokální spolek „Svazu zaměstnanců němec-
kých divadel v Čsl. republice se sídlem v Brně (Brünn)“. Sdružení zahr-
nuje veškerý umělecký a technický personál divadla (s výjimkou hudeb-
níků) a dosud se snaží zabránit návratu do nedůstojných poměrů před 
rokem 1919. 

Dne 20 září 1891 se konalo v „Elysiu“ v Ústí zakládací shromáž-
dění „Oborového spolku ústeckých dělníků v dřevoprůmyslu“ se 39 čle-
ny. V roce 1897 byl Spolek přeměněn na pobočku „Zemského spolku 
dělníků v dřevoprůmyslu v Praze“. Po v roce 1905 úspěšně založeném 
„Svazu dělníků v dřevoprůmyslu a příbuzných povolání Rakouska ve 
Vídni“ se spolek rozpustil a vytvořila se místní skupina jako pobočka no-
vého Svazu. Po převratu v roce 1918 byl v Ústí položen základní kámen 
ke „Svazu dělníků v dřevoprůmyslu, soustružníků a příbuzných povolání 
v Česko-slovenské republice“ a při v Liberci v roce 1919 konaném zaklá-
dacím sjezdu Svazu byl odsouhlasen sídlem Svazu Liberec.  

 

 
„Moderní trafika“ na Teplické ulici. 

 
Větší mzdové hnutí bylo v letech 1908 a 1912 (stávka u firmy 

Eschebachwerke). V roce 1919 byla uzavřena první kolektivní smlouva 
pro Ústí, která byla dne 8. května 1920 rozšířena v Teplicích-Schönau 
pro veškerou báňskou oblast a byla vylepšena. 
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V roce 1892 založili někteří stavební dělníci, kteří byli členy Děl-
nického vzdělávacího a čtenářského spolku v Ústí, „Oborový spolek děl-
níků ve stavebnictví pro okres Ústí“. Zakládací shromáždění se konalo  
3. července 1892 v hostinci „U královské výšiny“ („Zur Königshöhe“). 
Spolek při svém zakládání čítal 64 členů a členský příspěvek činil 15 
krejcarů měsíčně. Hlavní činnost Spolku sestávala z osvětové a vzdělá-
vací práce mezi stavebními dělníky. Dne 22. října 1898 byla založena 
ústecká místní skupina v témže roce založeného „Svazu odborových a 
oborových spolků Rakouska se sídlem ve Vídni“ a o rok později se do-
brovolně rozpustil ústecký oborový spolek. První, v roce 1898 na sta-
vebních zaměstnavatelích podané požadavky, zůstaly nepovšimnuté, 
zaměstnavatelé na ně ani jednou neodpověděli. 

V roce 1901 se „Svaz odborových a oborových spolků“ přeměnil 
na „Svaz stavebních dělníků v Rakousku“, a nyní konečně začala zvýše-
ná činnost. Jako odpověď na opětovné nedbání na stanovené mzdové 
požadavky v červenci 1905 a v červnu 1906 došlo kvůli zaměstnavate-
lům ke stávce stavebních dělníků v celém ústeckém okrese, která byla 
po čtyřtýdenním trvání skončena plným úspěchem dělníků. Pracovní 
doba byla v roce 1906 o půl hodiny a v roce 1907 o další půl hodiny 
zkrácena, denní mzda byla odstraněna a hodinová mzda byla pevně sta-
novena na 37 haléřů pro rok 1907 a na 39 haléřů po roce 1907. Od té 
doby je v Ústí vlastní úřadovna Svazu. Po úpadku za světové války byl 
18. května 1919 založen „Německý svaz stavebních dělníků v Čsl. 
republice se sídlem v Liberci“, k němuž se připojila i ústecké místní sku-
pina. Po nezdařené stávce v roce 1921 následovalo rozštěpení Svazu a 
sjednanou smlouvou komunistickým „Ústředním svazem stavebních 
dělníků“ byla snížena mzda na výši 25 hal. V roce 1924 se svazový sjezd 
Ústředního svazu stavebních dělníků vyslovil proti komunistickou stra-
nou navrhovanému rozpuštění a k připojení členstva k Mezinárodnímu 
všeodborovému svazu a 25. března 1928 byly po intervenci internacio-
nály stavebních dělníků spojeny tři svazy: „Německý svaz stavebních 
dělníků v Čsl. republice se sídlem v Liberci“, „Svaz stavebních dělníků a 
dělníků v keramickém průmyslu“ jakož i „Ústřední svaz stavebních 
dělníků v Čsl. republice se sídlem v Praze“, do jednoho „Svazu dělníků 
ve stavebním, kameno a keramickém průmyslu v Čsl. republice se síd-
lem v Praze“. 
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Restaurace na terasách Ferdinandovy výšiny. 

 
Dělníci a dělnice v chemickém průmyslu, kteří tvořili nejsilnější 

skupinu uvnitř veškerého dělnictva v Ústí, se v roce 1899 spojili v „Od-
borové organizaci dělnictva chemického průmyslu v Ústí“, se sešli 23. 
března 1899 na zakládacím zasedání. Dne 3. února 1901 se spojil Spolek 
dělníků a dělnic zaměstnaných v papírenském průmyslu s dělnictvem 
zaměstnaným v chemickém průmyslu a 15. ledna 1902 se spojili v nově 
založeném „Svazu dělnictva papírenského, chemického a gumárenské-
ho průmyslu Rakouska se sídlem ve Vídni“. Ústecká místní skupina 
vyvinula značnou propagační činnost a to způsobilo postupné zakládání 
místních skupin na Bukově (Pokau) v roce 1903, v Kramolech (Kram-
mel) v roce 1905, na Skřivánku (Lerchenfeld) a v Mojžíři (Mosern) v roce 
1906, v Předlicích (Prödlitz), v Trmicích (Türmitz) v Krásném Březně 
(Schönpriesen) a v Olšinkách (Wolfschlinge) v roce 1907. Na svazovém 
sjezdu, konaném 2. června 1907 ve Vídni, byl změněn název svazu na 
„Svaz dělnictva chemického průmyslu Rakouska se sídlem ve Vídni“. 
Kvůli separatistickému hnutí mezi českými dělníky se v roce 1910 české 
místní skupiny od vídeňského svazu oddělily a sjednotily se ve vlastním 
českém svazu se sídlem v Praze. Místní skupina z Krásného Března se 
tenkrát připojila k pražskému svazu. Zemská úřadovna vídeňského sva-
zu byla v Ústí zřízena v roce 1909. Od roku 1907 vydával vídeňský svaz 
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vlastní svazový časopis, „Svazové noviny“, orgán dělnictva chemického 
průmyslu a příbuzných povolání v Rakousku, který vycházel dvakrát mě-
síčně a až do založení „Mezinárodního svazu dělnictva chemického prů-
myslu“ byl pro obvod československé republiky členům povinně předá-
ván místními skupinami.  

 

 
Restaurace u Labe. 

 
Válka místní skupiny skoro beze zbytku zničila. V roce 1915 mu-

sela být kvůli stažení vedoucího zemské úřadovny a mnohých funkcio-
nářů k válečné službě zemská úřadovna rozpuštěna a všechna činnost 
byla zastavena. Teprve po skončení světové války místní skupiny opět 
ožily a koncem roku 1918 čítaly v sudetských zemích opět 1200 členů. 
Na začátku roku 1919 byla opět zřízena zemská úřadovna. Když kvůli 
míru ve Versaill byly Sudety odtrženy od starého Rakouska a zadařilo se 
založit Československou republiku, byl také podvázán poštovní provoz 
s vídeňským svazovým vedením, tak muselo být přikročeno k založení 
vlastního zemského svazu. Ve dnech 29. a 30. června 1919 na v Ústí ko-
nané zemské konferenci dělnictva chemického a papírenského průmy-
slu schváleno založení „Mezinárodního svazu dělnictva chemického 
průmyslu se sídlem v Ústí“. Výnosem ministerstva vnitra byl dne 10. říj-
na 1919 schválen statut nového svazu a 23. května 1920 se v Ústí konal 
zakládací svazový sjezd. Na třetím řádném sjezdu svazu, konaném ve 
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dnech 22. až 24. května 1926 v Ústí, byl změněn název svazu na „Svaz 
továrních dělníků v Československé republice, sídlo Ústí“ a kanceláře 
svazu byly přeloženy z „Lidového domu“ do domu vlastního. 

Svaz měl na konci roku 1928 v republice 79 místních skupin 
s počtem členů 10 573. Mzdové a pracovní podmínky jsou pro dělnictvo 
stovek podniků smluvně upraveny a bylo dosaženo průměrné roční výš-
ky mzdy u mužů 10 500 K, u žen 5500 K. Na podporách bylo v době de-
setiletého trvání Svazem vydáno kolem 4 817 000 K a pro účely vzdělá-
vání 1 306 000 K.  

Kromě uvedených odborových organizací byly v letech 1919/20 
založeny ještě svazové místní skupiny textilních dělníků se sídlem v Li-
berci (Reichenberg), dělníků v keramickém průmyslu, sídlo v Karlových 
Varech (Karlsbad-Fischern), dělníků a dělnic v oděvním průmyslu, sídlo 
v Liberci, dělníků a dělnic v průmyslu potravin a pochutin (se sekcemi 
pekař a cukrář, jakož i zaměstnaných v restauracích a kavárnách) se síd-
lem v Podmoklech (Bodenbach), muzikantů z povolání (zahrnuje 98 
všech zaměstnaných), veřejných zaměstnanců, sídlo v Liberci, a země-
dělských a lesních dělníků se sídlem v Duchcově (Dux).  

 

 
Ústecká restaurace. 

 
V Českoslovanské republice nově založené oborové svazy se na 

prvním odborářském kongresu v Liberci spojily do jedné vrcholné orga-
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nizace a vytvořily – podobnou rakouské odborářské komisi – „Ústřední 
odborářskou komisi německých odborových svazů v Čsl. republice se 
sídlem v Liberci“. Pro možnost lepšího plnění odborářských úkolů se 
v jednotlivých organizačních oblastech místní skupiny oborových svazů 
spojily do krajských odborových komisí. V Ústí byla krajská odborářská 
komise založena v roce 1920 a v době založení sjednocovala v 65 míst-
ních skupinách a platebních místech v okresech Ústí, Chabařovice, Lito-
měřice a Lovosice 23 000 členů, rozdělené na 18 stavovských sdružení.  

Poměrně pozdě došlo v Ústí k založení a rozvoji družstevních 
Jednot. Teprve v říjnu 1903 byl na plenárním zasedání odborářských 
důvěrníků v „Dělnické tělocvičně a lidové hale“ v Ústí na Skřivánku (Ler-
chenfeld) zvolen výbor, který měl provést přípravné práce k založení 
Dělnické konzumní jednoty. Dne 18. listopadu 1903 se v obchodním 
prostoru všeobecné dělnické nemocniční pokladny v Ústí, pod předsed-
nictvím Wilhelma Neumanna, konalo zasedání přípravného výboru, kte-
rý přijal usnesení o uspořádání zakládacího shromáždění Dělnické kon-
zumní jednoty „Vpřed“ („Vorwärts“) v neděli 29. listopadu 1903. Toto 
zakládací shromáždění se také v určený den za účasti 92 zakladatelů ko-
nalo a družstvo bylo 3. února 1904 zapsáno do obchodního rejstříku 
krajského soudu v Litoměřicích, svazek II, strana 118, pod názvem 
„Konzumní jednota ,Vpřed´, registrované družstvo s ručením omeze-
ným v Ústí“. Orgánem zveřejnění byly družstvem určeny sociálnědemo-
kratické noviny „Právo lidu“. Družstevní smlouva byla podepsána 94 za-
kladateli. První prodejní místo s 237 členy bylo otevřeno 19. března 
1904. V roce 1922 byla Dělnická konzumní jednota „Vpřed“ spojena 
s Dělnickou konzumní jednotou v Chabařovicích do jedné „Okresní 
konzumní jednoty Vpřed, s. r. o. v Ústí“ a byla provedena nákladem ko-
lem jednoho milionu korun výstavba hlavního skladu s prodejnou a 
obytným domem. Obrat v prvním roce prodeje činil 128 180 K a v pro-
dejním roce 1927/28 17 550 715 K, při počtu členů 4707 ve 47 prodej-
nách. Od roku 1926 vedlo Družstvo vlastní podniky řeznictví, uzenář-
ství, výrobu uzenářských výrobků jakož i stáčírnu piva, sodové vody a 
výrobu limonád. 

Ústecká dělnická pekárna byla založena 19. června 1899 jako 
„Družstvo s ručením omezeným“. Bezprostřední podnět k založení dalo 
několik organizovaných pekařských pomocníků. Ze 63 přítomných 
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účastníků zasedání ve Schmidtově restauraci jich 42 vyhotovilo druž-
stevní smlouvu. První podniková provozovna byla pod vedením dlouho-
letého předsedy Wilhelma Neumanna ve Varvařově (Arbesau) v domě 
pana Leopolda Krause. Nedostatečnost této dílny a řada dalších provoz-
ně hospodářských potíží velmi brzy vedly k plánování vlastního pekař-
ství v Ústí. Valná hromada 11. února 1900 rozhodla o koupi vlastního 
stavebního pozemku a o přikročení ke zřízení vlastního pekařství, jakmi-
le bude splaceno alespoň několik ze 400 podílů á 10 K. O měsíc později 
byl v Krásném Březně, v Pekařské ulici (Bäckerstrasse), dříve Rudolfova 
ulice (Rudolffstrasse) zakoupen stavební pozemek, dne 24, června byl 
slavnostně položen základní kámen, 23. září bylo nové provozní zařízení 
hotové a o tři dny později, 26. září 1900, bylo otevřeno. Význam tohoto 
družstva je – podle zásad moderního družstevnictví – vyrábět na spo-
lečný účet a nebezpečí veškeré zboží spadající do pekařského oboru a 
prodávat ho každému. Zaměstnáni mohou být jen členové. Členem 
může být každá svéprávná osoba. Podíl činí 10 K.  

 

 
Ústecká restaurace. 

 
Rozvoj tohoto družstva vzal netušeně rychlý běh. V roce 1903 

došlo k prvnímu rozšíření podniku a k postavení první parní pece (vůbec 
první v Bohemii). V roce 1906 byl zaveden strojní provoz a roku 1908 
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byla v Podmoklech (Bodenbach) zřízena nová velká, všemi pekařskými 
novinkami vybavená pekárna s týdenním výkonem 60 000 kg chleba. 
V roce 1910 musel být ústecký provoz zvětšen podruhé, roku 1911 byl 
podnik v Ústí zvětšen potřetí a při té příležitosti byly opět instalovány 
některé zcela nové stroje. V roce 1912 vybudovalo družstvo v Podmo-
klech moderní tiskárnu a dalo jí do nájmu nově založené „Severočeské 
tiskárně a nakladatelství Gärtner a Co. v Podmoklech“. Roku 1914 mu-
sela být v Ústí provedena další přístavba a postaveny tři pekařské pece. 
V roce 1917 byl v Krásném Březně u Labe nakoupen stavební pozemek 
s železniční vlečkou o rozloze kolem 10 000 čtverečních metrů k pozděj-
šímu zřízení vlastního mlýnu. Roku 1919 byly v Ústí odklizeny čtyři pe-
kařské pece starého systému a za ně byly postaveny tři nové parní 
dvouvytahovací pece.  

 Dne 1. ledna byla, ve smyslu při zakládání učiněného dojedná-
ní, podmokelská pekárna s celým zaknihovaným majetkem a dluhy pře-
dána do vlastnictví Dělnického konzumního spolku Podmokly. Tiskárna 
v Podmoklech byla v roce 1920 po zaplacení stavebních nákladů pře-
vzata výše zmíněným tiskařským a nakladatelským zařízením. V mateř-
ském provozu v Ústí, jakož i také v podmokelském filiálním provozu, je 
již od prvního dne po založení, resp. od otevření, zavedena pro zaměst-
nané pekaře osmihodinová denní pracovní doba. Nejsou drženi žádní 
učni, nýbrž jsou zaměstnávány jen plně placené síly. Všechny ostatní 
podpory zaměstnanců, které z odborářského hlediska vůbec existují, ja-
ko dovolená, pracovní oděv, prádlo atp., daleko přesahují zákonný roz-
sah. Ústecká dělnická pekárna je dnes nejen největší, ale i z technické-
ho, zdravotního a odborářského hlediska nejmoderněji zařízený podnik 
v ústeckém okrese se schopností výkonu od 70 do 80 000 kilogramů 
chleba za týden. 

Rozvoj stranických, odborářských, družstevních a dělnickospor-
tovních organizací tlačil stále více na splnění požadavku členstva po 
v centru města položeném shromažďovacím a provozním domu. Byl 
zamítnut plán na dělnický dům v městské části Důlce (Dulce). +) K tomu 

se váže malá příhoda. V březnu 1898 pořádalo německé i české ústecké děl-
nictvo při 50-letém výročí revoluce z roku 1848 demonstrativní shromáždění. 
Po shromáždění byl na Mariánském vrchu (Marienberg) postaven památník, 
mohutný žulový blok, na němž byly letopočty 1848 – 1898. Po jedné straně 
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kamene zasadili čeští sociál-demokraté dub, na druhé němečtí soudruzi lípu. 
Při této příležitosti se poprvé vynořila myšlenka, zřídit v Důlcích dělnický dům. 
O pár let pozdě-ji byl kámen roztlučen, stromy vytrženy ze země a zničeny. 

Později byl jako „Dělnický dům“ ustanoven hostinec „U krá-
lovské výšiny“, ale majitel budovu neprodal, takže hostinec sloužil spol-
kům několik let jen jako provozní dům. Nakonec výbor okresního svazu 
ústeckých dělnických spolků získal nákupem stavební pozemek v dnešní 
Drážďanské ulici (Dresdner Strasse), na němž dříve stávalo tovární zaří-
zení s pilou, která byla koncem devadesátých let opuštěna. O tři roky 
později stála na tomto stavebním pozemku jedna z nejkrásnějších a nej-
modernějších staveb města: Dům okresního svazu ústeckých dělnických 
spolků. V jeho prostorách jsou nyní umístěny úřadovny a pečovatelská 
zařízení Okresního ústavu nemocenského pojištění, který tento dům 
získal v roce 1926, městský obchod okresního spotřebního spolku, pro-
dejna pro stavebníky, restaurace a několik bydlících partají, zatím co se 
v roce 1921 koupeném vedlejším třípatrovém domě nacházejí úřadov-
ny sociálnědemokratické strany, správa a místní redakce „Práva lidu“ a 
dalších spolků, jakož i několik bytů.  

 

 
„Café restaurant Grand.“ 
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 Nedostatek velkých shromažďovacích a přednáškových sálů 
postavil funkcionáře okresního svazu před nový úkol, který našel brzy 
řešení. Rozhodnutím předsednictva byl v roce 1921 určen velký dvůr 
okresního svazového domu a místo, na němž se nacházel hlavní sklad 
okresního spotřebního spolku, pro výstavbu sálu. Dne 15. srpna 1922 
se uskutečnilo položení základního kamene a 6. května 1923 byly roz-
lehlé, světlé prostory předány k veřejnému užívání.  

 

 
Hotel „Česká Beseda“ v Teplické ulici. 

 
Mezi dvěma monumentálními sloupy vedou troje vchodové 

dveře do prostorného vestibulu s pokladnou, šatnou a místem pro náv-
štěvy. Z vestibulu vedou dvoje schody na galerii před velkým sálem. Na 
galerii se vpravo i vlevo nachází místo pro vydává-ní jídla a pití a v blíz-
kosti východu na balkon místo pro kouření a prodej cukrovinek. Odtud 
vedou dvoje schody do předsálí a přes něj do lóžové předprsně samot-
ného sálu. Širokými dvojitými skleněnými dveřmi se dostaneme do vel-
kého sálu s jevištěm, postaveného bez sloupů ze železobetonu, vykazu-
jícího zcela znamenitý zvukový účinek. Na východní straně sálu jsou dva 
východy a krytý most zajišťující spojení s hlavní budovou a hospodář-
skou kuchyní. Na střední poprsní zdi sálu se v širokém rámu skví obraz 
Ústí, velmi zdařilé umělecké dílo místního malíře Reinera. Od otevření 
se v tomto nádherném sálu konala řada velkých zasedání, symfonických 
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koncertů, slavností, filmových a divadelních představení. Pod velkým 
sálem se nacházejí dva menší sály, jež se znamenitě hodí pro menší zá-
bavy. Veškeré prostory jsou vytápěny prostřednictvím městského dál-
kového vytápění.  

Okresní svaz ústeckých dělnických spolků byl založen v roce 
1898 a tvoří sjednocení všech odborových, oborových a dělnických 
vzdělávacích spolků, sportovních a kulturních organizací, výrobních a 
spotřebních družstev politického okresu Ústí.  

V rámci tohoto líčení musí být uvedena ještě  V š e o b e c n á   
d ě l n i c k á   n e m o c e n s k á   p o d p ů r n á   p o k l a d n a  jakož i   
D ě l n i c k ý  z o t a v o v a c í   s p o l e k   v  Ú s t í . Všeobecná dělnická 
nemocenská podpůrná pokladna vznikla z na začátku sedmdesátých let 
prvního založeného Dělnického vzdělávacího spolku, avšak dělnictvo 
ukázalo málo zájmu. Dne 13. prosince 1874 byla založena „Všeobecná 
dělnická nemocenská a invalidní pokladna“, později „Všeobecná dělnic-
ká nemocenská a podpůrná pokladna v Ústí“, podle vzoru pokladen, 
které již existovaly ve Vídni, Grazu, Liberci a v jiných městech Rakouska, 
a 1. ledna 1875 započala svou činnost. Členské příspěvky se dělily do 
čtyř tříd a činily 5, 8, 10 a 12 krejcarů, podpora byla 2 zlaté, 3 zlaté 20 
krejcarů, 4 zlaté a 4 zlaté 80 krejcarů za týden a mimo to byl plněn pří-
spěvek na pohřební výdaje 20 zlatých. Členové se mohli pojistit proti in-
validitě a platili ve věku od 15. do 30. let života 4 krejcary týdně, 6 krej-
carů od 31. do 40. a 8 krejcarů od 41 let věku; podpora v invaliditě čini-
la 2 zlaté týdně po dobu trvání invalidity. Po účetní uzávěrce prvního 
roku činnosti byl počet členů 885, majetek činil 393 zlatých 60 krejcarů. 
Z těchto malých začátků povstala výkonná pokladna, která mohla při 
příležitosti oslav čtyřicetiletého trvání v roce 1915 oznámit počet členů 
46 291, domovní majetek v ceně 58 000 K a rezervní fond ve výši 
137 147,- K. V roce 1889 byla Všeobecná dělnická nemocenská podpůr-
ná pokladna, kvůli od 1. srpna téhož roku do působnosti uvedeného 
zákona o nemocenském pojištění, přizpůsobena povinné pokladně ve 
smyslu zákona, takže mohla existovat vedle nově zřízené Okresní ne-
mocenské pokladny. Obzvláště v Ústí přísně dodržovaný úřední zákaz 
dvojitého pojištění byl za naléhání dělnictva nakonec nálezem Vrchního 
správního soudního dvora dne 7. prosince 1893 zrušen. Roku 1896 byly 
příspěvkové třídy zvětšeny ze 6 na 10, členské příspěvky a také i pod-
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půrné sazby byly nově upraveny a byla pevně stanovena nejvyšší nemo-
censká podpora na denní 4 K, oproti v zákonu o nemocenském pojištění 
uvedené nejvyšší sazbě K 4,20. Na mimořádné valné hromadě v prosin-
ci 1911 schválené rodinně-příbuzenské pojištění přineslo členům nové 
mimořádné výhody. Dne 1. října 1919 byla Všeobecná dělnická nemo-
censká podpůrná pokladna rozpuštěna a byla spojena s Okresní nemo-
censkou pokladnou (nyní Okresní nemocenský pojišťovací ústav).  

 

 
Hotel „Palace“. 

 
Dílem předsednictva Všeobecné dělnické nemocenské podpůr-

né pokladny je Dělnická ozdravovna v Ryjicích (Reindlitz). Na podnět při 
oslavě dvaceti let od založení, v říjnu 1894, naplánovalo předsednictvo 
spojení všech v Ústí podle zákona o nemo-cenském pojištění 
existujících nemocenských pokladen, pro vytvoření a udržování společ-
né Dělnické ozdravovny. Místodržitelství bylo proti tomu, protože „pří-
spěvky nemocenských pokladen mohou být použity jedině a pouze pro 
podporu v nemoci, na náklady lékařů a léků“. To vedlo k založení vlastní 
společnosti, jejíž stanovy dostaly konečně po trojnásobné žádosti dne 
13. prosince 1895 úřední schválení a od toho dne je vedena pod náz-
vem „Společnost dělnické ozdravovny v Ústí“. Dne 2. června 1896 před-
sednictvo společnosti zakoupilo stavební pozemek v Ryjicích, 18. čer-



232 
 

vence 1897 byl položen základní kámen a 8. května 1898 se konalo 
otevření ústavu.  

 

 
Vinárna v hotelu „Zum weissen Rössl“. 

 
Ústav byl brzy nedostačující, a proto byl s radostí přijat příslib 

paní Helene Petschek, že chce hradit náklady druhého domu. Druhý 
dům byl otevřen 13. července 1902 jako „Helenenheim“ – „Helenin do-
mov“. O tři roky později se o ústav na tom místě zajímala Revírní bra-
trská pokladna a v roce 1906 mohlo být užívání a správa ústavu předá-
na Společnosti rekonvalescenčního ústavu. Počet lůžek nyní stoupl na 
160. Během světové války byl domov přeměněn na válečný špitál, což 
ústavu přineslo těžké škody. Od roku 1919 je ústav uveden opět ke sta-
rému účelu. Škody byly odstraněny a u starého domu byla provedena 
nástavba jednoho poschodí, čímž bylo zřízeno místo pro dalších 16 po-
stelí. Je plánována výstavba prádelenské budovy s lázní a rozšíření skle-
níku. Do roku 1928 bylo v ústecké ozdravovně zaopatřeno 1400 
svěřenců s 27 481 pečovatelskými dny. 

Na výstavě o kultuře a hospodářství v Ústí v roce 1924 se účast-
nily všechny sociálnědemokratickou stranou uznávané odborářské, 
oborové, družstevní, sportovní a kulturní organizace a postaraly se        
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o vlastní výstavní budovu, „Haus der Arbeit“ – „Dům práce“, která je 
svou vnější formou a vnitřním uspořádáním všeobecně uznávána. 

 

 
Obchody na Tržním náměstí. 

 

Obchod a živnosti. 
Podle statě ústeckého drogisty Ludwiga Landera. 

 
S rozvojem průmyslu v Ústí a jeho okolí v úzké souvislosti 

vzkvétají obchod a řemesla. Průmysl, nacházející doma i v cizině dobrý 
odbyt svých výrobků, potřebuje pro svůj provoz různé zboží a spotřební 
předměty, jako potřeby pro další zaměstnance a dělníky, na jejichž po-
krytí se zaměřuje ústecký obchod a živnostníci. Ústí nabízí díky prů-
myslu obchodní a pracovní příležitosti ve velkém množství. Příchody 
obyvatel také vzrůstá potřeba zboží, domácích potřeb a pomůcek všeho 
druhu, takže dávají předpoklad možnosti existence pro obchodníky a 
živnostníky.  

Mnohostranným potřebám odpovídá stálý růst počtu obchodů 
se smíšeným zbožím, kteréžto odvětví se časem tak pozvedlo, že vede 
k přeměňování a zřizování speciálních obchodů, jejichž schopnost a 
pestrost odpovídá schopnosti dostát zhýčkaným požadavkům zákaz-
níků. Ústeckému obchodnímu světu pomáhá také okolnost, že Ústí je 
dopravním uzlem severní Bohemie a tvoří výchozí bod pro putování 
nádherným okolím, nezanedbatelné je zaměření na věcné a odborné 
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zaopatření turistů a sportovců. Ústí, se svým vybudovaným základním, 
měšťanským a středním školstvím, se sídly úřadů a průmyslu, vykazuje 
do těchto míst podnětný přísun cizinců, kterým povzbuzuje chuť k na-
kupování vkusně vystavené zboží ve výkladních skříních. 

Zvláštní podíl na zvelebování a úpravě obchodů a živností v Ústí 
mají Obchodnický spolek a Živnostenský spolek. Organizováním ob-
chodníků a živnostníků na základě stanoveného živnostenského řádu se 
zřetelem na čistě věcné nebo odborné sjednocení, tak jsou oba jmeno-
vané dobrovolné spolky oprávněny k další existenci. Jejich okruh pů-
sobnosti je věcně neohraničen a jsou jak pro veškeré obchody, tak pro 
všechny živnosti značně důležité. 

Obchodnictvo má každodenně příležitost, vystavit své obchodní 
zboží na odiv do výkladních skříní, což je živnostníkům většinou odepře-
no. Živnostenský spolek, který zná tuto nevýhodu živnostníků, uspořá-
dal v letech 1893, 1903 a 1924 živnostenskou výstavu velkého měřítka, 
na které vystavené práce vydávaly svědectví o zdatnosti našich řemesl-
níků a přiváděly jim nové zákazníky. Výstavy značně přispívají k pozved-
nutí cizineckého ruchu ve městě, jsou ale také stavebními mezníky ve 
stavebním vývoji města. Místo výstavy z roku 1893 nyní leží uprostřed 
města. Bylo na něm zřízeno městské divadlo, budova hlavní pošty a vel-
ká školní budova. Území výstavy z roku 1903 bylo městskou obcí pře-
měněno na městský park a plocha výstavy z roku 1924, ležící bezpro-
středně na hranici Bukova (Bokau), byla využita k založení našeho sta-
dionu a v budoucnu na ní mají být městská sportovní zařízení. Obchod-
nický spolek rozvíjí svou činnost v oblasti zlepšování dopravy a nyní se 
zapojuje do opatření a prostředků, které vyžaduje době odpovídající 
obchod. 

Obzvláště významné pro město Ústí je, že v něm sídlí velko-
obchod s uhlím. Podnik ústecko-teplické železniční dráhy (Aussig-Teplit-
zer Eisenbahn - A.-T. E), který umožňuje dovážení uhlí ze severozápadní 
hnědouhelné pánve Bohemie, dal předpoklady pro uhelný velkoob-
chod. Mnohé ústecké firmy převzaly obchod s uhlím, avšak jen některé 
prorazily a dosáhly mezinárodního významu. V časovém postupu ob-
zvláště firmy Ed. J. Weinmann (založ. 1876), J. Petschek (založ. 1880),  
A. Weigl, s. r. o. , Ústecká báňská společnost s r. o. a Česká obchodní 
společnost. Z cizích má své sídlo v Ústí firma Anton Hübl, jeden z nej-
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větších obchodníků se suknem v republice. Význam těchto firem pro 
rozkvět města je nepopiratelný. 

Peněžní a úvěrové ústavy vykazují v Ústí vedle filiálky banky 
finančního ministerstva 9 pobočných velkobankovních ústavů. Živnost-
níky a obchodníky zřízená Německá živnostenská banka, reg. s. r. o., 
Ústecká spořitelna se stavem vkladů 106 milionů českých korun, filiálka 
České spořitelny, 6 spořitelních a záložních pokladen a 2 soukromé 
bankovní domy. Z tohoto velkého počtu se nechá usuzovat na význam 
zdejšího průmyslu, obchodu a živností. 

Ujednání pronájmů labských člunů a labské dopravní sazby jsou 
uskutečňovány na ústecké burze. Ústí, jako centrum nádherného lab-
ského údolí, jež samo v době rozkvětu stromů láká cizince z daleké 
ciziny, je prodejním centrem v labském údolí sklizeného ovoce, jehož 
nákup a prodej je řízen a zprostředkováván burzovními stanovami 
ústeckého ovocného velkotrhu. Mnoho ovocem naložených člunů táh-
ne svou cestu do velkoměst Německa a mnoho ušlechtilého ovoce 
z labského údolí cestuje do severských států a do Anglie. 

Zásobování Ústí zemědělskými produkty se z části uskutečňuje 
na úterních a pátečních týdenních trzích, které jsou výrobci a překup-
níky z blízkého i vzdáleného okolí dobře obesílány. Dva výroční trhy vy-
kazují masové návštěvy obyvatel z okolí.  

 

 
Ústecké prodejny. 
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Neocenitelný význam pro obchod a živnosti v Ústí má ústecká 

pouliční dráha, která se svou provozní délkou 21,5 km zmáhá čilou 
osobní dopravu mezi městem a obcemi Neštěmice, Telnice, Trmice a 
Vaňov a která v roce 1928 dosáhla počtu přepravovaných osob 7,5 mi-
lionů. Dále je touto dráhou přepravováno uhlí ze šachet do městské 
elektrárny a do mnoha továren, k jejichž spojení slouží 10 vlečkových 
kolejí. Toho času je ve výstavbě linka pouliční dráhy do Chabařovic 
s provozní délkou 9 km, která dále oživí dopravu. Výstavba nového lab-
ského mostu jde vstříc plánovanému spojením pouliční dráhou s pra-
vým břehem Labe a dále zachová povolení městské obce k osobní auto-
busové přepravě mezi Ústím a obcemi v okolí, takže po jejím zavedení 
bude řízení dopravy místně rozšířeno a jistě přinese obchodu a živnos-
tem užitek.  

Také paroplavební přeprava s její čilou osobní dopravou, poříč-
ní přeprava, labské překladiště a výhodné železniční spojení přispívají 
mnoho k významu a dalšímu pozvednutí průmyslu, obchodu a živností. 

Přirozené předpoklady pro další dobrý rozvoj města Ústí jsou 
v plné míře dány, a když se ještě přidá, že ústecký obchod a živnosti 
jdou s duchem doby, že jim připadající úlohy jsou svědomitě a s hou-
ževnatou pílí plněny, tak nemůže být pochyb o dalším rozkvětu města. 

 

 
Ústecké prodejny. 
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Rozvoj ústeckého průmyslu. 
Podle statě ústeckého továrníka Ferdinanda Maresche. 

 
Ústí bylo světem zapomenuté venkovské městečko. Stará solná 

cesta, vedoucí z Pirny přes Krušné hory do Ústí a odtud do Lovosic a 
Prahy, byla opuštěna a cesta podél Labe byla sotva sjízdná. Obyvatelé 
provozovali rolnictví, vinařství, pěstovali okurky a ovoce. Několik málo 
z nich se zabývalo loďařstvím, obchodem s ovocem, přepravou ovoce a 
uhlí po i proti proudu Labe. Stará řemesla, jako tkalcovství, soukenictví, 
koželužství atd., kvůli na jiných místech postaveným podnikům, až na 
několik domácích tkalcoven, které si vedly klopotně, byla neschopná 
života. 

Na podzim roku 1841 přišel do Ústí z Pirny Adolf Bähr, jemuž 
nebyla v Děčíně (Tetschen) umožněna výroba zboží ze siderolitu, a zřídil 
továrnu, kterou provozoval s těžkými svízelemi a starostmi. Příznačné 
pro místní poměry bylo to, že dělníci stále na „panu továrníkovi“ poža-
dovali, aby přece dostávali svou týdenní mzdu v hotovosti. Podnikání se 
potěšitelně rozvíjelo po příchodu jeho pozdějšího zetě Johana Mares-
che, což přetrvává až dodnes a je pravnukem zakladatele provozováno 
dále.  

Druhé podnikání bylo vyvoláno v život v roce 1843 Carlem Wol-
frumem, který do Saska (Sachsen) přišel z Merána a v Ústí zavedl textil-
ní průmysl. Firma se nejdříve jmenovala „Günther und Wolfrum“. Po 
vystoupení Günthera převzal Carl Wolfrum jako jediný majitel až do 
dnešního dne existující firmu „C. Wolfrum“. Günther, se zrovna tak ze 
Saska pocházejícím Ludwigem Quaasem, založili firmu „Günter und 
Quaas“ se stejným druhem podnikání. Jako třetí podnikatel v textilním 
průmyslu se zařadil Hermann Kroitzsch, který koncem roku 1849 přelo-
žil svou továrnu z Teplic do Ústí. Všechny tři podniky zřejmě prospívaly, 
rychle se zvětšovaly a byly vybudovány v rozsáhlé firmy. Žádný div, že 
konkurenční podniky vyrůstaly ze země jako houby. Ovšem ty poslední 
nově zakládané mizely skoro tak rychle, jak vznikaly. Pro získání přimě-
řeně vyškolených dělníků, byla po krátké době vyvolána v život tkalcov-
ská škola. Další postup rozkvětu textilního průmyslu bylo zřízení barví-
ren, jako Alexander, C. Ostermeyer, a vazačství firmy Suske. V kramic-
kém průmyslu vznikla, mimo již v průmyslu uvedeném na začátku, firma 



238 
 

Johann Maresch a ještě 5 podniků, ale ty všechny se po krátkém trvání 
odebraly na věčnost. V roce 1850 získal Josef Hönig koželužnu, která se 
během doby vyvinula až k existenci dnešní továrny na usně firmy Josef 
Hönig.  

Tak Ústí zářilo vedle Liberce jako nové středisko textilního prů-
myslu v Bohemii. V padesátých letech započal silný obrat. Ruční tkaní 
ztratilo se zavedením mechanických tkalcoven konkurenceschopnost a 
všeobecně špatný hospodářský stav Rakouska zmenšil možnosti odby-
tu. Bylo proděláno mnoho peněz, mnohé byty zůstaly prázdné. Tuto kri-
zi přečkaly jen firmy C. Wolfrum a Hermann Kroitzsch. Ten druhý zasta-
vil provoz teprve v roce 1909 a budovy stojící v ulici Velká hradební 
(Grossen Wallstrasse) přešly do vlastnictví městské obce, v hlavní budo-
vě se nyní nachází starostenský úřad. Firma C. Wolfrum, která provádě-
la velkolepou přestavbu již v roce 1887, a jejíž provoz byl přeložen 
z vnitřního města do mezi tím vznikající tovární čtvrti, se v našem měs-
tě zachovala jako prvotřídně, racionálně provozovaný podnik. 

 

 
Ústecká tovární čtvrť a rozřazovací nádraží (A.-T. E.). 
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V letech 1848/49 byla budována po levém břehu Labe želez-
niční dráha z Podmokel (Bodenbach) a v roce 1850 byl otevřen její pro-
voz. Tím rázem bylo Ústí otevřeno světové dopravě, jež byla dosud 
zprostředkovávána jen parní lodní přepravou. 

Nový život se ale začal obzvláště hýbat, když byla v roce 1858 
předána do provozu Ústecko-teplická železniční dráha (A.-T. E.). Ten-
krát se zajisté celkem významná povoznická doprava, která přivážela 
uhlí od trmických a chabařovických šachet k Labi, postupně úplně vytra-
tila. Pro město byl zvláště významný rok 1856. V tom roce se totiž ve 
Vídni v paláci hraběte Schwarzenberga konalo shromáždění, kterého se 
účastnila celá řada členů vysoké šlechty a finančníků, k vyslechnutí 
přednášky Dr. Christiana Clem-ma. To uspíšilo rozhodnutí, vyvolat v Ra-
kousku k životu chemický průmysl. Po dlouhotrvajících jednáních bylo 
jeho stanovištěm zvoleno Ústí.  

Rozhodující pro tuto volbu byla mimořádně příznivá poloha 
města na hlavní dráze a na splavném Labi a Ústecko-teplická dráha za-
jišťující dopravu uhlí ve velkém. Zpočátku bylo mnoho nevraživosti na 
rozvíjející se továrny, se kterými byl vstup velkoprůmyslu do města spo-
jován. Po dlouholetých dětských nemocech to však bylo vůdčí podniká-
ní chemického průmyslu v Rakousku.  

Výstavba plynárny umožnila městu, jako jednomu z prvních 
měst ve starém Rakousku, účastnit se blahodiní plynového osvětlení. 
Díky nákupu stavebních pozemků a díky mocnému rozšiřování tovární 
oblasti přišlo v následující době do města mnohem víc peněz. Začátek 
výstavby přinesl bohatší život a usadilo se zde mnoho nových staveb-
ních podnikatelů. Úředníci a zaměstnanci zvýšili spotřebu a platební síla 
podnikatelů ulehčila městskému financování. Ještě dnes stojí ústecký 
podnik Spolku pro chemickou a hutní výrobu na špici chemického 
velkoprůmyslu v Československé republice. V roce 1928 bylo v podniku 
zaměstnáno 340 úředníků a 1960 dělníků. Je samozřejmé, že se k to-
muto trendu připojila řada nových, menších a obzvláště chemických od-
větví průmyslu.  

Již v roce 1857 zřídil Josef Kranich s využitím svých v Německu 
získaných odborných znalostí varnu laků a tím založil dodnes v Ústí 
vzkvétající průmysl laků a barev. Nástupce na jeho majetku Carl Dür-
schmidt přivedl podnik ke značné prosperitě a také později následující 
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podniky Anton Seiche (1881), Josef Hammer (1883), Johann Fischer 
(1906) se těšily dobré pověsti a stoupajícímu odbytu. Ve stejných letech 
k životu vyvolaná firma „Franz Perl, továrna na výrobky z minerálního 
oleje a z tuků“, ovšem existovala jen 18 let a v roce 1875 musel být 
provoz zastaven. Ředitelem chemické továrny Dr. Maxem Schaffnerem 
byla v roce 1871 založena Společnost rakouských skláren, nyní je v ma-
jetku firmy Mühlig Union a. s. V průběhu desetiletí se vyvinula do mi-
mořádně výkonné sklárny pro výrobu plochého skla. Rok 1868 přinesl 
založení továrny na klavíry E. A. Albert, jejíž výrobky se těší dobré po-
věsti až do dneška.  

 

 
Kramoly a Schichtova továrna. 

 
V období zakládání vznikla u starého přístavu továrna na ce-

mentářské zboží Anton Grossmann, jež vzkvétá ještě dnes, a později vy-
hořelý Klíšský parní mlýn firmy bratří Klausů. V roce 1874 byla na trase 
železniční dráhy do Teplic zbudována Ústecká továrna na parafin a mi-
nerální oleje, které však byla přisouzena jek krátká existence. V části je-
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jího uprázdněného prostoru zřídila později firma J. H. Bornemann 
z Meeranu, na popud pana Carla Wolfruma, kusovou barvírnu, která 
v roce 1905 přešla do Spojených barvíren a. s. Podnik byl roku 1924 
kvůli velké vzdálenosti tkalcoven od Ústí zrušen. Ve druhé části prostor 
Ústecké továrny na parafin a minerální oleje se usídlila firma C. Krause 
a Co. s továrnou na parafinové svíčky, a ta se v prvním desetiletí 20. 
století změnila na cukrovar Karl Krause a Co.  

První strojírenská továrna byla v Ústí založena roku 1862 baro-
nem Riese–Stallburgem a později byl tento podnik převzat firmou Breit-
feld, Daněk a Co, strojírenská továrna a. s. Začátkem sedmdesátých let 
zřídila soukromá Ústecko-teplická železniční dráha své velké přilehlé 
dílny, které jsou ještě dnes v provozu jako Dílny správy českosl. státní 
dráhy. 

 

 
Administrativní budova chemičky. 

 
V níže po Labi položeném Krásném Březně, které bylo připoje-

no v roce 1899, začal průmyslový rozvoj skoro zároveň s Ústím. Jako 
první průmysl tam v roce 1847 firma Edelmann a Bramsch založila to-
várnu na líh a lisované kvasnice, která dnes zaujímá vedoucí místo v té-
to oblasti jako firma „Továrna na líh a lisované kvasnice s. r. o., dříve 
bratři Edelmannové“. V roce 1867 zřídil Viktor Russ, svého času známý 
člen Rakouské říšské rady, pivovar, který byl po osudu plném změn 
v roce 1892 získán Ústeckým měšťanským pivovarem, což je vlastně 
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nejstarší ústecký podnik, vznikl již v roce 1642, vlastnil svůj starý pivo-
var v Dlouhé ulici (Langen Gasse), který je zrušen a celý provoz byl pře-
místěn do Krásného Března. Nějakou dobu později byly zastaveny také 
pivovary v sousedních obcích Trmice a Šajcov (Tschochau). Po rozma-
chu tak zvaného zakládacího roku (1873) následoval všeobecný klid. Te-
prve začátkem osmdesátých let se ve městě pohnul nový život, a sice 
v nynější městské části Krásné Březno.  

 
Chemička. 

 
Brüxerova rafinerie cukru, která se tam usídlila roku 1882 se 

velmi rychle rozvinula do celkem významného podniku. Ve stejném ro-
ce přišla do Ústí firma Georg Schicht, která začala v Novosedlicích 
(Obersedlitz) s tovární výrobou mýdla. Z tohoto zárodku se v rychlém 
postupu vyvinula k široce dalekosáhlé činnosti světová firma Georg 
Schicht a. s. V roce 1883 vybudovali Fieber, Krobshofer a Bruck Ústec-
kou rafinerii cukru, jež později přešla do majetku Zemědělské úvěrové 
banky a v roce 1920 se stala akciovou společností. Roku 1885 byla zříze-
na v blízkosti starého přístavu filiálka Ernsta Heuera z Cotty u Drážďan 
na výrobu éterických olejů. V roce 1887 se v Ústí usadila firma Louis 
Hessel a Co. z Nerchau u Lipska a získala pro svou výrobu barev bývalou 
Petrlscheho továrnu v Krásnobřezenské ulici. Firma Klepsch a synové, 
jež se dosud zabývala jen obchodem s ovocem, začala v roce 1897 s vý-
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robou konzerv. Firma je ve světě známá svou prvotřídní produkcí. Me-
zitím se v hospodářské oblasti uvedlo v činnost také dělnické hnutí a 
v roce 1899 vytvořilo Dělnickou pekárnu, v jejímž majetku je dnes 
velkopekárna v městské části Krásné Březno.  

Pro další rozvoj ústeckého průmyslu měl ale rozhodující vý-
znam, podle rozhodnutí obecní správy ze dne 30. dubna 1898, nákup 
Klíšského šafářského dvora, který proti v té době celkem neobvykle 
prudké opozici prosadili starosta Dr. Ohnsorg a městský rada Ing. Re-
hatschek. Tím bylo provedeno, podle již dříve promyšlené propagace, 
převedení největší, v západní části města položeného území do privát-
ního vlastnictví obce. 

Díky rozumné spolupráci Ústecko-teplické železnice a jejího 
prezidenta Carl Wolfruma byla tato území vybudováním průmyslové 
dráhy spojena a zároveň byl velkopodnik rakouské sklářské výroby pří-
mo spojen s hlavní železniční tratí. Nyní bylo městu umožněno, poskyt-
nout zájemcům stavební pozemky k využití za přiměřené ceny. Jednání, 
vedená hlavně tehdejším městským radou Ferdinandem Mareschem, 
přivedla do Ústí následující průmysl: Schaffer a Bubenberg z Magdebur-
gu, armatury a manometry, v roce 1899; Heinrich Haensel z Pirny, éte-
rické oleje, r. 1899; Hydroxygenová společnost s. r. o., r. 1903; „Nor-
gin“, farmaceutické výrobky, r. 1907; Továrna na válce s. r. o. ze Siege-
nu, r. 1907; Fritz Schulz jun., chemicko-technické výrobky z Lipska, r. 
1910; Eschebachova dílna z Drážďan, nyní Hermann Schubert, továrna 
na ledničky a nábytek, r. 1910; Union a. s. pro chemický průmysl, r. 
1920. Již dříve uvedená rafinerie kafru, nyní Ústecký boraxový závod 
Backer a Gerstley, v roce 1892 vybudovaná chemická továrna A. Lack-
mann a Co. a v roce 1887 byly k průmyslové dráze zároveň připojeny 
podniky: C. Wolfrumem založené skladiště, městská plynárny a městské 
jatky. Langstein a Klein vybudovali na městském pozemku továrnu na 
akumulátory, tak jako firma Plechaty, nyní České závody na žárovky a. 
s. Továrna na žárovky Zimmer a Zschokke a Josef Küchler, provaznické 
zboží, našly přístřeší ve zrušené továrně na velocipedy; Ústecká továrna 
na trubky s. r. o. v bývalé továrně na laky Vinzenz Wagner.  

Tak v prvním desetiletí dvacátého století v Ústí vznikla tovární 
čtvrť, jež je zásobována průmyslovou železnicí, vodu, plyn a elektřinu 
může dostávat z připojení na městská ústrojí a je prostě plánovitě a 
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účelně vytvářená. Tato tovární čtvrť poskytuje spojení velké chemické 
továrny s více než 20 většími a menšími průmyslovými podniky. Druhá 
tovární čtvrť se vyvinula v městské části Krásné Březno, ze západu je 
oblast ohraničena starým přístavem, na východě novým přístavem, ze 
severu okresní silnicí Ústí - Podmokly a z jihu Labem. Nachází se tam 
dnes již uvedená Krásnobřezenská rafinerie cukru a. s., Měšťanský pivo-
var a. s., Krásnobřezenský lihovar, Továrna na lisované kvasnice, dříve 
bratři Edelmannové, s. r. o., dále továrna na vodní sklo Karel Dlouhy, 
chemické továrny Gehe a Co. (zal. r. 1909) a E. Heuer, jakož i továrna na 
cementářské zboží Anton Grossmann a továrna na sportovní potřeby 
(Heinrich Oettl) s. r. o. Severně od hlavní ulice se ještě přiřadil závod na 
výrobu barev Louis Hessel a Co., podnik kruhové pece firmy Alwin Köh-
ler a Co., továrna na laky Anton Seiche a některé menší podniky. Ve 
vnitřním městě jsou vlastně jen tři větší tovární provozy, továrna na us-
ně Josef Hönig a továrna na konzervy Klepsch a synové, jakož i továrna 
na výrobky z pálené hlíny Ferd. Maresch. Na periferii města proti Buko-
vu, se podél nad Městským parkem rozložila sladovna, která byla pů-
vodně určena jako továrna na výrobu cikorky a firma Pick ji přeměnila 
na sladovnu. V roce 1891 jí získal berlínský pivovar Bock a po válce 
firma bratří Brodů a nachází se v obratném provozu. V Důlcích (Dulce), 
soutěsková cesta podél Mariánského vrchu (Marienberg), koupila v ro-
ce 1919 firma W. Dieck z Prahy kotlářství a rozšířila ho na továrnu. 
 

 
Ústecká továrna. 
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 Na pravém břehu Bíliny (Biela) se vedle již uvedené továrny fir-
my C. Dürschmidt v roce 1906 usídlila Kovohuť, továrna na výrobky ze 
železa a z kovů, s. r. o., která se mimořádně příznivě rozvíjela, takže 
musela být vícekrát rozšiřována. Podél Bíliny leží již zmiňovaná továrna 
firmy Breitfeld, Daněk a Co. a těsně před vtokem Bíliny do Labe je dnes 
poslední mlýn na mouku na území města, provozovný firmou B. Kraus, 
která mlýnský podnik v roce 1913 připojila k dílně Adler pro výrobu 
jemného pečiva a celkem významně se rozvinula. Opuštěné prostory 
strojírenské továrny Breitfeld, Daněk a Co. a sloučené barvírny nejsou 
nikterak prázdné, našlo v nich přístřeší nespočet malých podniků, které 
se pravděpodobně úspěšně rozvíjejí. Městské průmyslové podniky, 
městská elektrárna (založená roku 1899) a městská plynárna (1919) 
mají být v této souvislosti jen zmíněny. 

Samozřejmě se na předměstích také rozvíjela čilá průmyslová 
činnost. Neštěmická rafinerie cukru a Solwayova továrna na čpavek a 
sodu jsou ustálenými závody a také strojírenská továrna bratrů Commi-
chau v sousední obci Neštěmice svůj provoz rok od roku zvětšují. 
V Trmicích byl Severočeskou elektrárnou a. s. uveden v život provoz, 
dnes zásobující proudem rozsáhlé vzdálenosti země. Na pravém břehu 
Labe rozloženém Střekově budiž zminěny pouze velké závody firmy 
Schicht. Historie ústeckého průmyslu je plná změn. Příliš mnoho podni-
ků doprovázelo ztroskotání, ale jiné dosáhly celkem mocných, netuše-
ných úspěchů. 

 

 
Ústecká chemická továrna. 
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Nákupem Klíšského šafářského statku bylo městu umožněno 
působit dodáváním pozemků na vznikání požadovaného průmyslu. Těs-
ně před a v průběhu války získalo město, navazující Předlický šafářský 
statek a potom mělo ještě větší plochu pozemků pro využití průmyslové 
dráhy. Tak je tedy místem dán předpoklad k průmyslovému rozvoji. Je 
možno si přát, že hospodářský rozvoj využije této výhodné příležitosti. 

 
Rozvoj Ústí jako překladiště. 

Podle statě cand. merc. Fritze Althammera z Ústí. 

 
Z jak velké části je růst města Ústí závislý na příznivém rozvoji 

lodní přepravy po Labi, tak se může stejným právem hovořit o obrá-
cené závislosti labské lodní dopravy na čsl. cestě k úspěchu průmyslu a 
živností tohoto města i jeho zázemí. Poloha Ústí v centru velkého důl-
ního území a na druhé straně u Labe, vytváří na tomto místě přirozený 
základ pro vznik velkého průmyslu. Vedle hornictví labská lodní přepra-
va pomohla na konci minulého století k jeho nesmírnému rozmachu. 
Abychom mohli porozumět vývoji zdejšího překladiště, musíme se vrá-
tit na počátek přepravy po Labi. O labském překladišti v dřívějších ča-
sech nemůže být samozřejmě hovořeno s absolutní jistotou, neboť chy-
bí podrobné údaje a čísla. Již v roce 993 byla u Ústí (Aussig) zřízena lab-
ská celnice a také tehdejší výpravna nákladu odtud po Labi do Německa 
se nezdá být nevýznamná. Přeprava byla prováděna s největší pravdě-
podobností čluny malých rozměrů, přičemž byl dopravován hlavně cín 
z dolů v Krušných horách, ale do Německa bylo naloďováno také pivo a 
zbraně. Proti proudu byla dopravována v první řadě sůl, která byla 
z velké část překládána v Ústí. Z Ústí proti proudu byl provoz jen mini-
mální, neboť lodní dopravě překáželo mnoho rychlých proudů a mělčin. 
Když za vlády Karla IV. v Bohemii nabralo dolování cínu v Krušných ho-
rách a také vinohradnictví v blízkosti města značného rozmachu, zapů-
sobilo to také podnětně na labské překladiště.  

Husitské války jen dočasně uzavřely provoz, ale mnohem hůře 
než tyto se projevila třicetiletá válka, při níž došlo k vylidnění severozá-
padní Bohemie, a přeprava na labské trase Bohemií byla zcela ochro-
mena. Ale ostatně ani v politicky klidných časech nebyla lodní přeprava 
bezpečná, neboť nezřídka byla plavidla právě na trase v Bohemii vyra-
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bována. Po třicetileté válce se lodní přeprava zotavovala jen pomalu, 
ale jistě. Napoleonské války a pevninský uzavřený systém přinesl lab-
skému provozu sice znovu velké škody, ty ale byly brzy překonány.  

Vídeňský kongresový akt z 9. června 1815, týkající se úpravy 
provozu na řekách a o nějž se opírají akta labské lodní dopravy, která 
byla uzavřena dne 23. července 1821 v Drážďanech a v němž je pevně 
zakotvena svoboda labské lodní přepravy, přinesl také pro Ústí oživení 
překladového provozu. Částečné odvolání Labského celního úřadu kvůli 
těmto aktům, nemělo pro Ústí žádný význam. Dodatková akta ze 13. 
dubna 1844 vedla také k regulaci řečiště nad Ústím. Ministerské naříze-
ní z roku 1850 přineslo nejdříve snížení labského cla, jež bylo potom 
v roce 1851 pro rakouská plavidla zcela zrušeno, zatím co pro cizí lodě 
zde celní svoboda platila až teprve v roce 1852. Zrušení cla, což bylo po-
stupně prováděno také v německých zemích, přirozeně také zvýšilo 
provoz na rakouské labské cestě, ale teprve smlouva Rakouska s Ně-
meckem v roce 1870, která labské lodní dopravě přinesla úplnou celní 
svobodu, vytvořila takové předpoklady, jež byly pro další příznivý vývoj 
bezpodmínečně nutné. 

Na konci padesátých let bylo v blízkosti Mostu (Brüx) a Teplic 
(Teplitz) otevřeno velké ložisko uhlí, které později vytvořilo základ pro 
rozmach Ústí jako exportního přístavu. Otevření Ústecko-teplické 
železniční dráhy (A.-T. E.) v roce 1858 a výstavba labské vlečky v témže 
roce, otevřela hornictví v Bohemii nové oblasti odbytu a učinila z Ústí 
hlavní rozdělovací místo pro hnědé uhlí z Bohemie, jak pro další dopra-
vu po železnici, tak také pro labské překladiště.  

Zpočátku se v kruzích lodní dopravy přikládal uhlí jako export-
nímu zboží poměrně malý význam. Teprve když uhlí pro svou kvalitu a 
levnost našlo v Sasku (Sachsen) a v Prusku (Preussen) velký odbyt, při-
kročilo se k rychlému zvětšení lodního parku, který brzy vyvolal příliš-
nou nabídku lodního prostoru. Díky postavení přestárlých člunů mimo 
provoz byla opět obnovena rovnováha. Ústí se brzy těšilo u lodníků vel-
ké oblibě, nákladní lodě na uhlí zde byly skoro vždy k vidění. Když bylo 
množství přiváženého zboží značně menší než odváženého, mnoho lod-
níků z Hamburgu nebo z Magdeburgu nechalo své čluny hned opět 
vytáhnout buď prázdné, nebo s prodělečným nákladem do Ústí. Vlád-
noucí místa, která uhlí brzy přijala za labský export, mohla v průběhu 



248 
 

let stále více posilovat. Ústí bylo největším překladištěm Rakouska, ne-
boť zde přeložené množství zboží značně předčilo to z Terstu.  

Vzrůstající provoz přirozeně způsobil nutnost opakovaného 
rozšíření ústeckého překladiště. Nakládání a vykládání zboží sahalo až 
do roku 1858 kousek pod ústí říčky Bíliny. V roce 1858 tam od dráhy A.-
T. E. vybudovaná vlečka, dlouhá 315 m a sloužící výhradně obratu uhlí, 
však již po krátkém čase vůbec nepostačovala, takže rozšíření se zdálo 
nutné. Rovněž byl otevřen zimní přístav, který na rakouské labské trase 
již dlouhý čas zjevně chyběl, neboť plavba lodí na volném Labi přes zi-
mu, obzvláště v kruté zimě, působí značné škody. V letech 1863 a 64 
přikročila navigační správa na přání zájemců o plavbu lodí a za značné-
ho přispění A.-T. E., k výstavbě zimního přístavu (dnes pro 75 člunů), 
který dráha přistavěla k provoznímu přístavu pro zvládnutí stoupajícího 
obratu uhlí.  

 

 
Labe v Ústí v roce 1898. 

 
Díky částečnému přeložení vlečkové koleje bylo možno překlá-

dat až těsně pod vtokem Bíliny. Z důvodu stoupajícího překládání vů-
bec, bylo staré zařízení brzy příliš úzké a překládání kusových nákladů 
silně překáželo, zejména tam nebylo možno kvůli omezenému prostoru 
sestavit zařízení na překládání (jeřáby). V roce 1886 proto A.-T. E. vybu-
dovala překladiště nad vtokem Bíliny, u něhož bylo zřízeno seřaďovací 
nádraží a rozebírací celní sklad a také byly sestaveny 4 pojízdné parní 
jeřáby. Na této krátké části, od mostu severozápadní dráhy dolů k tak 
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zvanému městskému překladišti, se vykládá dovezený náklad z velké 
části z povozů, jen ovoce je překládáno částečně také ze železničních 
vagónů. Městské překladiště má 4 lodní přístaviště a slouží vedle pře-
kládání ovoce skoro výhradně firmám „Schicht“ a „Spolku pro chemic-
kou a hutní produkci“. 

Podstatným rozšířením prošlo ústecké překladiště výstavbou 
přístavní hráze Krásném Březně v roce 1889, díky tehdejší soukromé 
společnosti státní železnice, která tam zbudovala vlečku a dva sklady. 
Nakládací a vykládací zařízení bylo vybaveno pojízdným parním jeřá-
bem. Zde překládaným zbožím je hlavně cukr, chemické výrobky, slad, 
ale i mnohé jiné. Horní část překladiště slouží nakládání uhlí, zatím co 
úplně dolní přístaviště je pro čluny na petrolej, kde má také firma „Fah-
to“ zřízenou nádrž na petrolej. Na konec Krásnobřezenského překla-
diště, přivedla za války ústecká pouliční dráha k Labi jednu kolej, kde je 
vykládáno hlavně uhlí z Nedvězí (Tillisch) pro mimoměstský cukrovar. 
Nepřihlížíme-li k naposled uvedenému zařízení, je v Krásném Březně 
překládáno hlavně zboží, pocházející z centra Bohemie a Moravy a od-
tud se využívá levné vodní cesty. Ovšem význam Krásnobřezenského 
překladiště po válce kvůli neospravedlnitelným rovným tarifům z Hole-
šovic velmi polevil. V roce 1892 byl dokončen tovární přístav Neštěmic-
ké rafinerie cukru, který může poskytnout místo 8 velkým člunům a kte-
rý má 2 elektrické jeřáby. 

Rapidně stoupajícímu uhelnému provozu však stávající zařízení 
trvale nestačí a starý přístav se jako ochranný přístav ukazuje příliš 
malý. Státní plavební správa proto začala v roce 1889 na náklady A.-T. 
E. pod starým přístavem budovat nové zařízení. Krátce před začátkem 
stavby vznikl také projekt, přestavět ústí Bíliny jako zimní a přepravní 
přístav, ale ten nemohl být uskutečněn, protože k tomu je zdejší použi-
telný prostor příliš malý a také by zde bylo jisté nebezpečí pro bezpro-
středně položenou oblast přiléhajícího města. V roce 1892 byl otevřen 
nový přístav, čímž se výstavba ústeckého překladiště, co se týká rozšiřo-
vání, jeví jako ukončená. Koleje překladiště bývalého A.-T. E. mají délku 
19,34 km, zatím co koleje státní dráhy v Krásném Březně jsou dlouhé 
1,5 km. Kvůli po převratu zestátněné A.-T. E. byla obě překladiště spo-
jena, takže dnes tvoří harmonický celek, kterému nechybí nic než před-
válečný uhelný provoz. 
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V průběhu let bylo přikročeno také k úpravám stávajícího pře-
kladového zařízení, počet jeřábů v Ústí byl zvýšen na 12 a nad překla-
dištěm vybudovala v letech 1906-07 bývalá rakouská severozápadní 
plavební společnost skladiště. Snaha v roce 1900 a také v pozdějších le-
tech, místo nakládání uhlí ručními vozíky obstarávat prostřednictvím 
mechanického výklopného zařízení ztroskotala, neboť větší počet znal-
ců se vyjádřilo, že se tak zmenší kvalita uhlí, a také že by nebylo dosta-
čující místo pro jeho sestavení. Srovnání s Porůřím (Ruhort), kde taková 
zařízení existují, není možné již proto, neboť povaha hnědého uhlí z Bo-
hemie je podstatně jiná, než jaké je nakládáno tam. Ostatně hodnota 
zařízení (asi 90 000 marek) je v nepoměru k získané úspoře času, takže 
také ještě dnes se nakládá prostřednictvím ručních kárek. 

 

 
Přístav v roce 1900. 

 
Uhlí bylo životním článkem předválečného provozu ústeckého 

překladiště. V roce 1861, ze kterého máme první přesné statistické 
údaje, se v Ústí překládalo asi 200 000 t uhlí a to rok od roku více stou-
palo. V roce 1903 bylo dosaženo vrcholu s 1 893 231 t a vývoz do Ně-
mecka činil průměrně stále asi 30 procent celkového exportu hnědého 
uhlí z Bohemie. Po roce 1908 bylo zaznamenáno lehké snížení přepravy 
uhlí, které začalo kvůli vzrůstající konkurenci briket v Sasku a Prusku. 
Válka také přinesla pro obrat uhlí špatné časy, takže kvůli snížení pohle-
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dávek a kvůli nedostatku vagónů musela velká část k použití připrave-
ného lodního prostoru zůstat nevyužitá.  

Po převratu vydaný zákaz vývozu českého uhlí, nechala většina 
průmyslu v Německu, na který se zákaz vztahoval, svá zařízení přesta-
vět na spalování briket, čímž došlo k úplné trvalé ztrátě odbytiště a lab-
ská lodní přeprava byla připravena o svůj hlavní zdroj výdělku. Jak se na 
labské lodní přepravě projeví nedávná cukerná krize, se ukáže teprve 
v roce 1929. Přes tyto okolnosti a také proti konkurenci tarifně zvýhod-
něným překladištím v Mělníku a v Holešovicích může Ústí udržet své 
vedoucí postavení mezi labskými přístavy v Bohemii, neboť obrat ostat-
ního zboží, obzvláště chemikálií, chemických výrobků, železa, trubek, 
skla, dřeva atd. významně vzrůstá, takže se to u určitých zařízení v Ústí 
již trochu projevuje. 

 

 
Parník u Svádova. 

 
Vzrůstající zájem dalších kruhů o příznivý vývoj labské přepravy 

na trase v Bohemii vedl v roce 1875 k založení Labské společnosti v Ús-
tí, jejíž nesmírné zásluhy o labskou lodní přepravu není možno dosti do-
cenit. Řeka je upravena z velké části díky intervencím této Společnosti. 
Byla jí založena také ústecká burza a lodnická škola. Zpracování českosl. 
zákona o vnitrozemské plavbě podle německého vzoru, o nějž Společ-
nost již mnoho let usiluje, se zdá být v nejbližší době uskutečnitelné. 
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Labská společnost má více než lokální význam, to ukazuje její trvalé za-
stoupení na velkých mezinárodních kongresech lodní dopravy. Záslu-
hou Labské společnosti byly v roce 1879 založeny lodnické školy v Ústí, 
v Děčíně a v Těchlovicích (Tichlowitz), které pečují o další odborné 
vzdělávání lodníků a jejichž cílem je vychovávat řádný lodnický stav. 
Lodnické školy, jež jsou dnes podřízeny čsl. úřadu pro lodní dopravu, 
byly původně organizovány podle vzoru saských lodnických škol. 

Nerovnoměrná přeprava uhlí i při normálním stavu vody přináší 
vývozcům uhlí často značné škody, což vedlo v roce 1895 ke zřízení 
ústecké bursy pro lodní přepravu uhlí. Jejím úkolem je především regu-
lovat platnými burzovními zvyklostmi ujednání mezi exportéry a lodníky 
na základě poptávky a nabídky a stavu vody. Rovněž jsou tam uzavírány 
s tím související pojišťovací záležitosti. Počáteční nedůvěra loďařů 
k burze brzy zmizela a počet přepravních ujednání byl často opravdu 
značný (v roce 1902 došlo na burze k 1910 uskutečněným ujednáním). 
Přibývající soustřeďování labské lodní přepravy, zmenšování počtu ne-
závislých loďařů, jakož i ustupující vývoz uhlí nebyly pro rozvoj burzy 
příznivé a ujednání bylo v posledních letech ve srovnání s minulostí mi-
nimálně. Ústecká burza lodní přepravy je nejstarší ve střední Evropě a 
teprve podle jejího vzoru byla založena Loďařská burza v Duisburgu     
(v roce 1901). 

 

 
Parník na Labi. 
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Ústecké labské překladiště, přes ztrátu německých odbytišť 
českého hnědého uhlí jakož i přes některé další těžkosti, v posledních 
letech opět vykazující stálé zlepšování, se snad bude i v příštích letech 
díky rozšiřování a zřizování průmyslu v blízkosti Ústí, rozvíjet v přízni-
vém smyslu jak pro město, tak také pro lodní přepravu. Podle oficiál-
ních údajů státního statistického úřadu v Praze, zaujímá Ústí přes sotva 
předvídatelný návrat exportu hnědého uhlí stále ještě mezi čsl. překla-
dišti vedoucí roli v labskozahraniční dopravě a srovnání předválečného 
množství s rokem 1927 vykazuje, při vyloučení vývozu uhlí, že překláda-
cí provoz ústeckého překladiště postupně opět dociluje předválečných 
časů. 

Před válkou ovšem vývoz uhlí činil téměř 75 % veškerého lab-
ského vývozu, v roce 1927 však pouze 18,47 %. V roce 1927 dával pře-
kladový provoz v ústeckém obvodu následující obraz: 
Překladiště       dovoz           vývoz       celkem    % zahr. přepr. v Čsl. 
Ústí                   142 465       424 292    566 757  26,15  
Kr. Březno          15 160        92 094    107 254    4,95  
Neštěmice         95 126        50 070    145 196    6,70                           
v tun. celkem  252 751      566 456    819 207  37,80 % 
Celkem v % zahraniční přepravy celého Československa: 
Labe a Vltava:  41,85 %      32,10 %    37,80 % 

Na importu se ze všeho zboží dováží především průmyslová sůl 
(95 126 t), ruda a železný kyz (55 953 t), palmová jádra a kopra (33 806 
t), dále ořechy, fosfáty, tuky a surové textilní zboží. 

Na export jde v první řadě uhlí (249 814 t), železo a ocel (72 870 
t), cukr (130 857 t), zatím co zbytek připadá na sklo a sklářské výrobky, 
výrobky z pálené hlíny a ze železa, ječmen, chemické zboží a ovoce. 

V porovnání podílu československých překladišť na labské za-
hraniční přepravě, která činí 2,1 miliónů tun, připadá 556 000 tun na 
Ústí, to je 26,15 % celkové přepravy, zatím co teprve v delším odstupu 
následují Mělník, Holešovice (Holeschowitz) a zbývající přístavy. 

 

Přístav a překladiště. 
Podle statě Ing. Rudolfa Gottsteina,  

technického vrchního rady a předsedy ústecké stavební správy toku Labe na 
trase Roudnice (Raudnitz) – státní hranice.  
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Ústecké překladiště a přístav. 

 
Překladiště a přístaviště v Ústí toho času přesahuje daleko za 

ústeckou městskou oblast a tvoří uzavřené území Labského překladiště, 
které se rozšířilo od Ústecké rafinerie na poříčním kilometru 68,8 (mě-
ření začíná na nule u soutoku Vltavy - Moldau a Labe pod Mělníkem) až 
po nakládací místo Solvayovy továrny na čpavek a sodu v Neštěmicích 
na poříčním kilometru 76,3, takže se nepřerušené rozprostírá na obou 
březích Labe na délce toku 7,5 km. Uvnitř tohoto území se nacházejí 
vlastní překladiště, a to z menší části soukromá, z větší části veřejná. Na 
levém břehu jsou částečně na volném toku, částečně v postranní, od 
proudu oddělené přístavní prohlubni. Výjimkou je překladiště se dvěma 
lodními stavy firmy Schicht v Olšinkách (Wolfschlinge) na poříčním kilo-
metru 73,8, s vlastní soukromou příjezdovou cestou, nacházející se na 
pravém břehu Labe. Uvnitř zbývajícího shora uvedeného území na pra-
vém břehu Labe jsou skoro výhradně vyhrazená přistávací stání pro 
prázdné nebo naložené, na naložení nebo na nakládací příkaz čekající 
plavidla. Zde se toho času nacházejí také troje lázně, tři parní přívozy, 
jeden přívoz volné pramice a dvě loděnice. 

 Na levém břehu Labe se na začátku zmiňované poříční trasy 
nachází soukromé překladiště Ústecké rafinerie cukru se dvěma velký-
mi moderními jeřáby. Na jejím spodním konci je soukromý přístav Ne-
štěmické rafinerie cukru s vjezdem do přístavu na poříčním kilometru 
76,0. Nabízí prostor k přezimování čtyřem velkým labským člunům a má 
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dva jeřáby s elektrickým pohonem. Dále navazuje moderní nakládací 
zařízení zmiňované neštěmické Solvayovy továrny (továrna na sodu) se 
2 nezávislými nakládacími stanovišti s automatickým vážícím zařízením 
a s navazující visutou dráhou. Mimo to se na levém břehu Labe v Krás-
ném Březně, na poříčním kilometru 75,1 nachází také soukromé místo 
pro hadicové přečerpávání petroleje, benzínu a dalších minerálních ole-
jů firmy D. Fanto, průmysl minerálních olejů, kde mohou být zároveň 
plněny nebo vyčerpávány dva až čtyři tankové čluny. 

Na veškeré zbývající linii labských břehů mezi oběma zmiňova-
nými labskými rafineriemi je možno se obrátit na stálá bezvadná veřej-
ná překladiště, začínající překladištěm nad ústeckým železničním a sil-
ničním mostem, který byl pořízen v roce 1886 bývalou Ústecko-teplic-
kou dráhou a nyní je předán do majetku Československé státní dráhy. 
Překladiště je opatřeno skoro vertikální nábřežní zdí, která je asi 3,40 m 
nad nulovou vodní hladinou na ústeckém vodočtu a je tedy ze všech 
překladišť ústecko-krasnobřezensko-neštěmiské oblasti vysokou vodou 
ohrožen jako poslední. Je vybaveno rozsáhlým kolejištěm a je napojeno 
na rozřaďovací nádraží bývalé Ústecko-teplické dráhy (A.-T. E.). Toho 
času na něm pracuje 12 parních jeřábů, z toho 6 s únosností 1,5 tuny a 
dosahu 10 až 11 m, 4 o únosnosti 2 tuny a dosahu 11 m, jeden s únos-
ností 2,5 tuny a s dosahem 11,3 m a jeden s únosností 4 tuny a dosahu 
14 m. Překladové nábřeží nabízí prostor 11 lodním stáním.  

 

 
Přístaviště v Krásném Březně. 
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Na něj se pod mostem až ke vtoku říčky Bíliny bezprostředně 
napojují 4 lodní stavy (tak zvané městské stavy), na nichž se překládá 
zboží určené skoro výlučně pro Schichtovu továrnu a pro velké ústecké 
chemičky. Většinou se překládá do nákladních povozů a nákladních aut 
bez použití železničních vagónů a to manuálním způsobem překládání. 
Mimo to se zde na podzim provádí překládání ovoce do labských člunů, 
částečně z nákladních povozů a nákladních aut a částečně ze že-
lezničních vagónů. Pro přepravu ovoce se používají skoro výlučně menší 
čluny Finovského kanálu o délce 40,2 m, šířce 4,6 m a nosnosti asi 220 
tun, neboť ovoce jde většinou do Berlína a čluny musejí použít brani-
borskou (Markisch) vodní cestu.  

Na ústí Bíliny navazující levý labský břeh, včetně obou ústec-
kých zimních přístavů, které jsou zároveň také přepravními přístavy, až 
k připojení na krasnobřezenské překladiště, mezi poříčními kilometry 
71,0 a 73,9, je skoro výhradně určen pro překládání hnšdého uhlí z Bo-
hemie. Uvnitř této oblasti se nachází 44 lodních stání na volné řece, 20 
v tak zvaném starém nebo západním přístavu a 24 v novém nebo vý-
chodním přístavu. S výjimkou na ústí Bíliny navazující část, vybavenou 
asi 200 m dlouhými přístavními hrázemi, jsou lodní stání, pokud se na-
cházejí na volné řece, vybaveny toliko dlážděným plochým svahem. Zá-
roveň platí o lodních stáních v novém přístavu, který je díky molu roz-
dělen dvou přístavních prohlubní, že se jich zde dosahuje více. Naproti 
tomu „starý přístav“ má svislé přístavní zdi.  

V obvodu této části ústecko-krásnobřezenského překladiště 
nejsou žádná mechanická překládací zařízení. Až do válečné doby slou-
žilo výhradně k překládání uhlí, které činilo kolem 75 % celkového lab-
ského vývozu, proto se tato část ještě dnes všeobecně nazývá „uhelný 
stav“. Hnědé uhlí z Bohemie se zde do člunů ze železničních vagónů vo-
zilo prostřednictvím zvláštních uhelných kárek po úzkých lávkách. Dnes 
slouží tyto stavy jen celkem ojediněle a mimořádně k překládání různé-
ho zboží, obzvláště vývozu řeziva a kmenového dřeva a k přečerpávání 
surového oleje při dovozu, obzvláště pro firmu G. Schicht a. s. Oba zmi-
ňované přístavy v zimě nabízejí průměrně 75 velkým labským plavidlům 
dokonalou ochranu před velkou vodou, jakož i před tahem ledu. Zde 
popsané uhelné stavy jsou při vysokém stavu vody od 2,8 do 3,2 m přes 
nulu na ústeckém vodočtu postaveny mimo provoz.  
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Na tak zvaná uhelná stání potom bezprostředně navazuje 
krásnobřezenské překladiště s délkou na volné řece asi 1500 m. Je spo-
jeno s drážní stanicí Krásné Březno na trati Podmokly (Bodenbach) – 
Praha. Zbytek je ovšem také spojen s kolejištěm uhelných stavů, jejichž 
kolejové připojení podél Bíliny patří stanici Ústí nad Labem na trati Ústí 
– Chomutov (Komotau). Toto překladiště leží asi 3 m nad nulovým vod-
ním stavem na ústeckém vodočtu. Má široké kolejiště a velké sklady. 
Zároveň je ústecké překladiště nad ústeckým mostem prohlášeno ve-
řejným místem celního úřadu. K Labi je z větší části vybaveno přístavní 
hrází, z menší části příkře vydlážděným pešunkem. K obsluze tohoto 
překladiště slouží 4 pojízdné parní jeřáby s únosností 2 tuny a s do-
sahem 11 m a jeden pojízdný parní jeřáb s únosností 4 tuny a dosahem 
11,2 m. 

 

 
Překladiště pod Mariánskou skálou. 

 
Uvnitř ústecko-krásnobřezenského překladiště překlenuje řeku 

jen jeden most, a to bezprostředně pod ústeckým překladištěm nad ús-
tím Bíliny. Toto přístaviště je obecně označováno jako „Ústecké přísta-
viště“. Most překračuje Labe třemi poli s rozpětím 71,2 m. Normálně 
průjezdné pole pro lodní a vorařský provoz je levé mostní pole s asi 35 
m plavební šířky. Vory musejí při stavu vody nad 50 cm přes nulu na 
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ústeckém vodočtu používat střední pole. Při vyšším stavu vody je střed-
ní pole s výhodou využitelné i pro plavbu lodí. Spodní okraj mostu je ko-
lem 10,4 m nad nulovou vodní hladinou na ústeckém vodočtu. Most je 
osobními parníky Sasko-české paroplavební společnosti bezpečně pod-
plouván ještě při vodním stavu 3,7 m přes nulu. Nejvyšší splavný stav 
vody na ústeckém vodočtu, zjištěný dne 30. března 1845 s 9,19 m, byla 
spodní hrana mostu asi 1,2 m přes nejvyšší stav vody. Říční trasa od to-
hoto mostu až k ústí Bíliny je při stavu vody menším než 1 m přes nulu 
na ústeckém vodočtu, ve smyslu vyhlášky bývalého místodržitelství       
z 29. března 1894 zemského zákona, list č. 22, prohlášena jako jedno 
z netěžších říčních míst ve smyslu § 31 říčního policejního řádu pro La-
be ze dne 3. března 1894, zem. zák. list č. 17.   

Nový, již úředně schválený silniční most bude v budoucnu pře-
klenovat „starý vodočet“ jediným obloukem asi na poříčním kilometru 
71,2. Mostní pilíře budou zřízeny na březích. Jeho vyšší poloha nad lab-
skou vodní hladinou bude uprostřed řeky, ve srovnání se stávajícím 
mostem, ještě o něco příznivější. Nový most, jehož výstavba je plánová-
na ústeckou městskou obcí spolu s obcí Střekov (Schreckenstein), tedy 
nebude pro plavbu lodí tvořit žádnou překážku a žádnou obtíž.  

 

 
Překladiště v Krásném Březně. 
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Pro podniky lodní plavby jsou uvnitř ústecko-krásnobřezen-

ského překladiště, s jeho nanejvýš živým provozem, tak zvaná zastáv-
ková místa obzvláště významná, jsou to místa na řece, na kterých se 
plavidla mohou bezpečně otáčet (odstavit). Pobřežním řádem pro ús-
tecko-krasnobřezenské překladiště a přístaviště z 3. března 1897, zem. 
zák. list. č. 16, je zastávkovými místy přesně určeno 8 míst. Od vydání 
nařízení o podstatném nárůstu délky a šířky labských plavidel, nejsou 
samozřejmě všechna tato zastávková místa při každém stavu vody a 
pro všechna plavidla vhodná jako místa pro otáčení. Každý řidič lodě si 
musí zvolit vhodné zastávkové místo, odpovídající právě platným po-
měrům. 

Hloubka vody ústeckých překládacích a přístavních zařízení je 
přizpůsobena poměrům hloubky vody plavební dráhy Labe mezi Ústím 
a státní hranicí. Hloubka vody v plavební rýze je díky postupným syste-
matickým úpravným opatřením státní stavební správy řeky Labe pone-
náhlu přizpůsobována stoupajícím požadavkům a toho času činí při níz-
kém stavu vody 1,8 m od nuly na ústeckém vodočtu. 

Požadovaná úpravná opatření mají využít nosnosti plavidel na 
Labi. K tomu je k dispozici srovnání současné a dřívější dovolené nákla-
dové hloubky (dovolený ponor) při nulové vodě na ústeckém vodočtu. 
Při přiložení tak zvaného coulového vodočtu vedle starého ústeckého, 
činí povolený největší ponor při nulové vodě – jak je ještě dnes na pal-
covém vodočtu zřejmé – 36 palců, což odpovídá plavební hloubce 95 
cm. Toho času je však povolená největší plavební hlobka při nulové 
vodě 140 cm. Plavební voda se tedy v průběhu času zlepšila o 45 cm. 
Toto zlepšení je pro plavbu lodí velmi citelné. Hlubší ponoření o 45 cm 
odpovídající většímu naložení u člunu Plauerského kanálu (65 m délky, 
šířky 8 m a asi 600 tun celkové nosnosti) 45 cm x 4,4 tuny, činí asi 198 
tun nebo 33 % celkové nosnosti. To tedy dává přesvědčivý důkaz           
o vhodnosti uvnitř Ústí používané metody úprav.  

Také říšskoněmecký úřad vodní výstavby věnuje zlepšování 
plavební vody hlavní pozornost, takže je možné využít docílení zvýšení 
splavnosti na celé labské říční trase od Ústí až do Hamburgu. Nulovému 
stavu vody v Ústí odpovídá asi 145 cm pod nulou na vodočtu v Drážďa-
nech, při němž je zrovna tak povolen ponor 140 cm. 
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Mezi polabskými státy se ukazuje snaha, nezůstat stát na vykro-
čené cestě. Převládá všeobecný názor, že se na volné řece, díky dalším 
regulačním opatřením, nechá dosáhnout dalšího zvýšení plavební 
hloubky. 

 

 
Překladiště v Krásném Březně. 

 

Ústecká spořitelna. 
Podle statě ředitele Wenzela Wenharta.  

 
Tento ústav byl vzkříšen ústeckou městskou obcí v roce 1866 a 

pod jejím ručením byl dne 6. ledna 1867 otevřen. Byl to tenkrát, vedle 
Spořitelní a úvěrové pokladny, vzniklé v roce 1857, jediný ústecký pe-
něžní ústav. Jeho rozvoj kráčel spolu s městem, v padesátých letech se 
budovaly železniční dráhy (státní, rakouská severozápadní a ústecko-
teplická) a neobyčejně rychle vzkvétala labské lodní přeprava. 

Až do roku 1883 byla spořitelna městským důchodkovým úřa-
dem, umístěným v Solné ulici (Salzgasse). V tom roce přesídlila do jí zís-
kané bývalé restaurace „U Koruny“ na horním Tržním náměstí (Markt-
platz), kde úřadovala až do roku 1905. V té době městská obec za-
mýšlela vybudovat na tomto náměstí velkou a významu města odpoví-
dající radnici a koupila mezi jinými domy na Radniční-Dlouhé ulici 
(Rathaus-Langen-Gasse) i dům spořitelny na náměstí, přičemž spořitel-
na měla přislíbeno, že bude důstojným způsobem umístěna v nové rad-
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nici. Mezi tím byla umístěna po levé straně přízemí v nové budově ob-
chodní akademie a tyto místnosti jsou jí využívány až dodnes, protože 
výstavba radnice ještě není kvůli nastalým okolnostem dokončena. 

 

 
Výstavba Benešova mostu. 

 
V roce 1909 byla v sesterském městě Střekov (Schreckenstein) 

na druhé straně Labe zřízena platebna, jež byla nejdříve umístěna v ta-
mějším obecním domě a od roku 1924 v domě vlastním. Spořitelna pře-
stála válečná léta 1873, 1878 a 1914-1918 bez vážnějších otřesů. Upro-
střed světové války slavila padesátileté trvání a v té době měla k dobru 
od 21 893 stran 31 096 143,- K. Ke dni 1. říjen 1928 stoupl počet vkla-
datelů na 28 100 a stav vkladů na přes 100 miliónů Kč. Z toho je cca    
60 % uloženo v pupilárně zajištěných hypotékách a 40 % je ve volných 
kdykoli plynule použitelných prostředcích.  

Odvětví spořitelen bylo na základě zákona o spořitelnách z roku 
1920 významně přebudováno. Nyní přijímá vklady nejen na knížky, ale 
také na běžné účty a může za stanovený poplatek pečovat o směnečné 
eskompty, směnečné vklady a obchodní vklady na běžných účtech. Dále 
přijímá do úschovy a správy uložené cenné věci a pořídila k využití pro 
zákaznictvo sejf. 
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Správa spořitelny sestává z obcí zvolených zástupců dvanácti-
členného výboru a jím zvoleného ředitele, jenž je také na základě pří-
slušného zákona jeho úřadujícím předsedou. 

 

 
Nové městské divadlo. 

 

Dvacet let městského divadla. 
Podle statě odborného učitele Franze Kuttina. 

 
Dne 21. září 1908 poprvé otevřela své brány nově vybudovaná 

ústecká svatyně Můsy. Skvělý „Příjezd“ shromážděnému vybranému 
publiku byl zasvěcen slavnostní Grillparzerovou hrou „Sappho“ s první 
ředitelkou, bývalou dvorní hradní herečkou Marií Pospischil v hlavní 
roli. Ústí tak mělo městské divadlo a mohlo na něj být hrdé. V lehce 
modernizovaném baroku zřízené divadlo ze svého domov připomína-
jícího půvabu neztratilo po dvaceti letech svého trvání nic ani zevnitř 
ani zvenku. 

Plány pocházejí od vídeňského architekta Alexandra Grafa, sta-
vební práce provedla firma Alwin Köhler. Zastavěná plocha měří 1700 
m2, stavební náklady činily téměř 1 000 000 K. V části pro posluchač-
stvo vedou tři vstupní brány do dvorany s pokladními přepážkami. Od-
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tud se může pokračovat po širokém, nádherně provedeném schodišti 
k lóžím a širokými skleněnými dveřmi do přízemí. Všechny chodby jsou 
prostorné, šatny jsou rozloženy odděleně a prakticky. Nádherné před-
sálí je modro-bíle-zlaté, hlediště je rudo-bíle-zlaté. Řada lóží je od sebe 
uspořádána stupňovitě za sebou a jsou zcela samostatně přístupná, tak-
že z každého místa je výhled bez překážky. V přízemí se nachází 448 
míst, v prvním poschodí a v lóžích je 248 míst, ve druhém 234 míst. Do 
přízemí a prvního patra byla později vložena ještě jedna řada sedadel, 
takže divadlo pojme přibližně 1000 osob. Při nebezpečí umožňuje 9 vý-
chodů vyklizení v jedné minutě. Bohatá a vkusná výzdoba a skvělé 
osvětlení dopomáhá k slavnostní náladě, která v divadle trvá stále. 
Stropní malby jsou od profesora Eduarda Veita z Vídně, jinotajné posta-
vy Pegase a Můsy věnovala firma Weinmann.  

O něco kratší je orchestřiště a tento těsný prostor pro 40 hu-
debníků ne zcela odpovídá stoupajícím požadavkům publika při ob-
zvláště slavnostních příležitostech. Naproti tomu je jevištní část vybu-
dována opět prostorně, jako celý dům. Přední jeviště měří 16x12 m, 
zadní jeviště 10x8 m, portál není pojízdný ale pevný, takže průčelní vý-
řez, 8,5 m široký a 6 - 8 metrů vysoký, se dá jen protiportálem zúžit. 
Dva podlahové výřezy 10x1,5 m umožňují výškovou změnu od +1 m do 
-3 m. Mimo to je k dispozici ještě jedno stolové snížení 4x1 m a tři 1 m2. 
Kovová opona je ovládána hydraulicky s protizávažím, ostatní opony, 
jakož i pozadí ručně, pomocí 52 „šňůr“. Stávající horizont je zašlý a sta-
rý, je neodkladně nutné nahradit jej automaticky svinovacím kruhovým 
horizontem. Provaziště se jako obvykle nachází ve věžovité nástavbě. 
Pracovní galerie a mosty jsou široké a dobře přístupné. Vlevo od pro-
storu jeviště jsou kanceláře, šatny umělců a zkušební sál.  

Pod jevištěm je uskladněn nábytek a rekvizity. V horní části je 
krejčovská dílna a takřka vzorově vedený sklad, část ukrytého hojného 
pokladu našeho divadla, dámské a pánské kostýmy, jakými se v množ-
ství a v čistotě nemůže vykázat hned tak nějaké velkoměstské divadlo. 
Druhá část tohoto pokladu je uložena, dobře srovnaná a dobře uspořá-
daná v zakrytém dvoře a v navazující budově v Rybniční ulici (Teich-
gasse), místnosti a sály, plastické dveře a okna, kulisy domů a sestavi-
telné kusy. Tam je také divadelní truhlářství a malířský ateliér.  
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Divadelní náměstí. 

 
Nejkrásnější pohled na divadlo je od Materniho ulice (Materni-

gasse), když tam v od vídeňského ředitele výstavby zahrad Hüblera za-
loženém Materniho sadu, kolem monumentální kašny, kvetou růže.  

Je to již skoro dvacet let ode dne jeho otevření. Co všechno již 
přešlo přes jeho prkna, „co znamenají svět“! Jaké množství příběhů! 
Kolik povznesení a vzrušení, jak rozmanité pověsti, kolik zábavy, ale ta-
ké zhuštěných konců života generací bylo vyjádřeno v těchto prosto-
rách! Zkusme vydat krátký přehled o dosud vykonaném! První ředitelka 
Maria Pospischil, která vedla divadlo od roku 1909 do roku 1913, nalez-
la publikum nezkažené, radostně očekávající. Bylo štěstí, že toto první 
zvolení byla významná výhra. Předcházela jí silná umělecká vůle, boha-
té zkušenosti, ryzí umění a materiální základna. S poměrně malými pro-
středky vykonala mnoho a dobrého. Není divu, že jí na srdci ležela ob-
zvláště péče o divadelní hry, ale na úctyhodné výši byla, přes malý or-
chestr (28 lidí) i opera a opereta spojovaná s tehdejším kapelníkem. Od 
počátku tak stanovila úroveň absolutního měřítka pro posuzování všech 
následujících.  

Ředitel Max Steiner–Kaiser, od roku 1913 do roku 1916, začal 
první rok pěkným rozběhem. Potom přišla válka. Všechny zájmy šly 
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před strachem o osud vlastní a národní do pozadí. Divadlo zůstalo uza-
vřené, ale prostor nezůstal nevyužitý, pořádala se v něm kinopřed-
stavení. Válka trvala nad očekávání dlouho. Potřeba rozptýlení přinesla 
znovuotevření divadelní sezóny na podzim roku 1915. Poměry vyloučily 
nákladné opery. Veselohry a operety vzkvétaly.  

Zlepšilo se to, když ředitelství převzal Carl Richter (1916-1917). 
Bylo pečováno o všechny druhy divadla. Hostovali Reimers, Schildkraut, 
Gerlach-Piccaver, Schmedes, Pttiera, Preuss. V letech 1917 až 1920 vedl 
divadlo ředitel Dr. Viktor Eckert. Je pozoruhodné, že v prvním roce byla 
realizována nyní opět vynořená myšlenka společné opery s Teplicemi. 
Od května do července 1919 se uskutečnila dobře navštěvovaná letní 
divadelní sezóna, jejíž původci byla tříčlenná podniková rada. Pozoru-
hodnými hosty zde byli: Else Lehmann, Rahel Sanzara, Gerasch, Hzttig, 
Vonn, Gutheil-Schoder, Slezak, Vogelstrom, Schmieter. V posledním ro-
ce bylo v novinách horlivě probírané téma „vlastní režie nebo proná-
jem“. V obecní správě se prosadila vlastní režie. 

Řízením byl pověřen Alfred Huttig a vedl ho v městské režii v le-
tech 1920 až 1925 a jako nájemce od roku 1925 až dodnes. Prvním ro-
kem to byl zářný čas našeho divadla. Spolupůsobilo zde mnoho vý-
znamných okolností. Nová éra poválečného vydechnutí naplnila publi-
kum novým očekáváním a „čas valut“ přivábil k angažmá na hostování 
znamenité umělce. A „všechno špatné je pro něco dobré“, požár teplic-
kého městského divadla měl za následek příliv přátel umění z tohoto 
sousedního města. Tyto okolnosti vynesly úroveň našeho divadla rychle 
vzhůru, daleko přes krajská jeviště a přinesly mu ohlas přes hranice ze-
mě, ale také téměř přepnuly požadavky našeho publika na jejich 
divadlo.  

Plány divadla byly značné a důkladné. Z těch mnoha vynikají-
cích pohostinských her byly některé uvedeny na „Květnových slavnos-
tech her“, na nichž představovaly vrcholy divadelní sezóny. Kdo by 
nevzpomenul na „Penthesilie“ s divadlem z Lipska, na „Taffo“ se Sas-
kým statním divadlem, „Únos“ s pražským hostem Zemlinskym, „Wal-
lenstein“ s Erikou Wagner, Devrienta a Klitsche, „Meistersinger“ s Marií 
Müller, Plaschke, Sternek, „Aida“ s Tervanim a Schubertem a na mno-
hé, mnohé jiné nádherné divadelní zážitky. O nejvyšších výkonech or-
chestru v té době bude pojednáno na jiném místě. 
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Od té doby se ledacos změnilo. Měna u sousedů „zušlechtila“ a 
umění „šlo“, tak jako jiní u nás, „za chlebem“. Příjmy plynou skrovněji, 
vydání stoupají a ztráty rozpočtu divadla rostou stále více a nepoměrně 
výše. V roce 1925 se proto divadlo vrátilo zpět k pronájmu, se zachová-
ním dosavadního vedení. Otevřením nového divadelního paláce v sou-
sedních Teplicích se zmenšovaly návštěvy platebně silného publika. Ki-
no, ochotnictví a rozhlas jsou divadlu nepřátelské síly. Nový zákon         
o obecních financích omezil městské příspěvky a Svatyně můz se stala 
„dítětem, které dělá rodičům starosti“.  

Krize divadla je všeobecná. Nutnost, materiálně se prosadit 
proti škodlivě konkurujícím dočasným jevům, způsobila mnohokrát 
zmatek při zachovávání jeviště, zrovna tak, jako častý sporný požada-
vek, na hledání „závanu oživující přítomnosti“. Těmto nebezpečím se 
divadlo musí vyhnout, jen nesmíme ztratit odvahu a musíme sebrat do-
brou vůli. Musíme učit publikum chápat, že živoucí divadlo obsahuje 
pravlastní, nepomíjející hodnoty, jež se nedají nahradit kinem nebo 
rádiem. Divadlo potřebuje péči spolků a obce, tak jako ostatní kulturní 
potřeby. Návštěvnost musí být nadále organizována. Dobře se osvědču-
jí dělnická a popularizační představení, návštěvníci jsou k tomu syste-
maticky vychováváni a vzděláváni. Snížit ceny vstupného je možno jen 
při „zaručené návštěvnosti“. Musí být u nás vyvolána k životu také „Di-
vadelní obec“ a „Národní divadelní hnutí“, které budou mít vliv na vy-
tváření herního plánu. Vhodným přístupem musí být vzájemný styk me-
zi jevištěm a publikem postaven na upřímnosti, takže divadlo bude pro 
každého návštěvníka „jeho divadlem“, jak je tomu případně v jiných 
městech s méně upejpavými obyvateli. Potom může být splněno i jeho 
vyšší poslání: Být střediskem ústecké péče o umění a ukazatelem cesty 
národní kultury a přivede nás zpět k hlubšímu vnímání života a ke sku-
tečnému naplnění pospolitosti. 

 

Orchestr městského divadla. 
Podle statě odborného učitele Franze Kuttina. 

 
Divadelní orchestr existuje od začátku divadla a z počátku se 

skládal z 28 hudebníků: 4 první housle, 2 violončela, 3 flétny, 2 horny, 2 
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druhé housle, 2 kontrabasy, 2 klarinety, 2 trumpety, 2 violy, 2 hoboe, 2 
fagoty, 2 pozouny, harfa a bicí nástroje. 

První kapelník Artur Schweiger vedl kromě oper také operety. 
Zároveň v prvních letech, tedy 1909-1911, zkoušel symfonické koncer-
ty. V letech 1912-1914 byl orchestr pod vedením Antona Aicha a v le-
tech 1913-1914 pod Alfredem Simonem. Ve válečných letech bez di-
vadla koncertovalo v divadelním kině zbývajících 6 hudebníků pod prv-
ním koncertním mistrem Willy Kühnhacklem, jenž je na tomto důleži-
tém postu od začátku až do dnes. Po opětovném otevření v roce 1915 
vedl orchestr až do roku 1917 Emil Pipping. Potom až do roku 1920 ná-
sledovali Parzell, Hammerschlag a Max Hellmann a až k velkému rozma-
chu divadla, s ním souběžně plynula i zářná doba orchestru. Byl posílen 
na 36 hudebníků a 1. září 1921 jej převzala městská správa.  

 

 
Starý Marktplatz (Z výstavy v roce 1903). 

 
Mladý Zemslinskyho žák Adolf Kienzl byl velice nadaný a ne-

únavný činorodý vedoucí. Nespokojil se s přivedením opery na vysokou 
úroveň. Již v prvním roce jeho činnosti 1920/21, byly provedeny čtyři 
filharmonické a čtyři populární koncerty, dále jako májové slavnostní 
hry „Kindertotenlieder“ a „Das Lied von der Erde“ od Gustava Mahlera. 
V následujícím roce ještě vystupňoval již tak úspěšné úsilí s hostujícími 
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Siegfriedem Wagnerem a Konradem Ansorgem a na ukončení svého 
nezapomenutelného působení uvedl Beethovenovu 9. symfonií. V ná-
sledujícím roce 1922/23 pokračoval v tomto tempu šesti symfonickými 
koncerty Oscar E. Posa. Potom návštěvnost tak silně poklesla, že se mu-
sel vzdát vedení a v následujícím roce se věnoval tanečním předsta-
vením.  

Péči o koncertování převzal krajský výbor pro vzdělávání soci-
álnědemokratické dělnické strany, který od roku 1923 pořádá koncerty 
s orchestrem městského divadla pod O. E. Posou, Josefem Kripsem a 
vynikajícími hostujícími dirigenty. V divadle jsou koncerty pořádány říd-
ce. V roce Straussova výročí (1925) se konal pod Bruno Zilzerem slav-
nostní koncert se Zemlinskym jako hostem, který nezapomenutelně di-
rigoval mimo jiné i předehru k „Fledermaus“ (Netopýr). K Beethoveno-
vým slavnostem se konaly dva symfonické koncerty a jedno matiné. 
Slavností k poctě Franze Schuberta v minulém roce se náš orchestr 
účastnil velmi aktivně. V tom roce byl jeho vedoucím, také jako sklada-
tel známý Zemlinskyho žák Viktor Ullmann. V nynějším dvacátém roce 
jeho existence orchestr vede kapelník Karl Winkler.  

Od roku 1923 jsou zavedeny koncerty v městském parku a těší 
se velké oblibě. Za krásných letních večerů nebo nedělních dopolední 
vstupuje orchestr do hudebního pavilonu, který zůstal stát od první ús-
tecké výstavy (jeho náhrada byla kvůli akustické způsobilosti již často 
vyvolána) a brzy se park oživí hudby milovnými procházejícími se chod-
ci, ale také přilehlá uliční promenáda se hemží hustými řadami lidí. Ve-
doucími těchto koncertů byli kapelníci Gareis, Zilzer, Aich a jiní a dále 
koncertní mistr Willy Kühnhackel. Většinou je nabízena přístupná a po-
pulární hudba, předehry, operní fantazie a parafráze, suity, charakte-
ristické kusy, oblíbené valčíky a pochody, nebo také tu a tam symfo-
nické programy. Také při ústecké výstavě v roce 1924 se divadelní or-
chestr pod vedením Donatha Willyho Kühnhackela účastnil jako výstav-
ní orchestr s podobnými přednesovými programy, příležitostně oboha-
cenými pěveckými nebo instrumentálními sóli a koncerty ve znamení 
některých stávajících skladatelů. 

Kvalita orchestru trvale vzrůstá, jak ve zvuku, tak i v souhře. 
Houslový sbor je vynikající a vyrovnaný, obzvláště hudebníci na dřevě-
né dechové nástroje mají dobrou pověst a plechové nástroje znějí plně 
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a ušlechtile. Kapela má chvalně známé dirigenty a opakovaně dokazuje, 
že splňuje nejvyšší požadavky. Kéž ústecká péče o hudbu umožní, při 
opomíjení všech rozchodů, že orchestr opět přivedou k jeho plné 
symfonické činnosti! 

 

 
Ústecké konzumy. 

 

Ústecká knihovna. 
Podle statě řrditele Josefa Martina. 

 
Ve své Městské knihovně, která ovládá jako hrdá monumentál-

ní stavba staré Maternovo náměstí (Materniplatz), má město Ústí dale-
ko víc, než o čem hovoří skromný název. Je to lidový vzdělávací ústav, 
jehož velikostí a rozsahem se nemůže vykázat žádné město českoslo-
venského státu a který je také daleko odsud ne lehce srovnatelný.       
(V této souvislosti zasluhují čestnou zmínku „Lidová knihovna Oswalda 
Ottendorfera“ ve Svitavách (Zwittau), zal. 1892, a „Knihovna ukřižova-
ného Dominika“ v Chebu (Eger), zal. 1911). Ze skromných začátků ústav 
v nyní třicetiletém trvání vyrostl, díky vzácným šťastným okolnostem, 
do dnešní velikosti a významu pro veškerý ústecký kulturní a umělecký 
život (město i okres). 
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Počátky „veřejné“ knihovny v Ústí jdou zpět do roku 1896. Sta-
rosta Dr. Franz Ohnsorg tenkrát dal popud „Spolku skupiny německých 
obcí severozápadní Bohemie v Ústí“, ke zřízení všeobecně přístupné, je-
mu přináležející knihovny s asi 100 svazky. Gymnazijní profesor Ferdi-
nand Holzner vykonal k tomu potřebné práce, i když byla vzdálenost 
prvního stanoviště v domě „Neptun“ na Ostrově (Oster) velkou překáž-
kou silnějšího využívání. Lepší bylo, když městská rada koncem roku 
1897 přidělila mladému ústavu místnost v přízemí národní školy na Kos-
telním náměstí (Kirchenplatz). Dne 2. března 1898 začíná statistické vy-
kazování   o využívání knihovny a čítárny, jež byla k ústavu již tenkrát 
připojena. 

  

 
Městská knihovna v roce 1912. 

 
Když se lidový vzdělávací ústav brzy ukázal jako zcela života-

schopný, převzala jej v lednu 1899 do vlastnictví městská rada a správu 
ústecká městská obec, čímž bylo zajištěno jeho stálé trvání a další roz-
voj. V září roku 1901 – po odstěhování profesora Holznera z Ústí – pře-
vzal vedení gymnazijní profesor Josef Martin. Jeho snahou bylo, „Lido-
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vou knihovnu a čítárnu města Ústí“ stále dále budovat, přizpůsobovat jí 
potřebám všech obyvatel. 

Trvalým zvětšováním (ale také stále přísnějšímu výběru) krásné 
a vědecké literatury, jakož i zlepšováním provozu, byl ústav nutně a 
všemožně podporován městskou obcí a obzvláště ústeckým tiskem. Vý-
sledkem – čistě číselně – bylo, že již po několika letech postoupila Ús-
tecká lidová knihovna a čítárna mezi podobnými zařízeními v Bohemii 
na první místo, co se týká vlastnictví knih, počtu čtenářů, výpůjček knih 
a návštěvnosti čítárny. Mezi tím bylo v roce 1905 městskou radou vyho-
věno nezbytně nutnému prostorovému zvětšení, ale zmnožení prostor 
se brzy pro stále rostoucí provoz ukázalo jako nedostatečné. Knihovní 
vý-bor byl již opět na pátrání po odpovídajících prostorech, ale úkol byl 
tenkrát neřešitelný. 

 

 
Knihovna a čítárna. 

 
V tom na Ústeckou knihovnu připadl šťastný osud, jaký je v ději-

nách knihovnictví – nejméně v Evropě – ještě velkou vzácností. V roce 
1907 vedoucí knihovny profesor Josef Martin, v souvislosti s desátým 
výročím ústavu, vydal malé „Slavnostní oznámení“ a odeslal jej všem 
přátelům a příznivcům ústavu. V něm končí po přehledu dosavadní čin-
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nosti knihovny přáním, „že by chtěl pro Ústeckou lidovou knihovnu a čí-
tárnu  - čím dříve, tím lépe – vydražit důstojný a dostačující vlastní do-
mov! Neboť jen v takovém a díky takovému může být tím, čím má být: 
Střediskem duchovního života pokrokového obyvatelstva, počátkem 
trvalého poučení a zušlechťování prostřednictvím nejlepších děl litera-
tury a – v jistých mezích – také umění“.  

 

 
Městský park a Drážďanská ulice. 

 
A toto přání nebylo projeveno marně. Po důkladném výkladu 

Prof. Martina o plánované výstavbě prohlásil velkoobchodník Ed. J. 
Weinmann, na popud svého prokuristy pana Rich. Lederera, přípisem   
z 13. ledna 1908, že věnuje městu Ústí pro jeho knihovnu a čítárnu a 
všechny ostatní vzdělávací potřeby budovu, tak, jak to ústecké poměry 
vyžadují a poskytnuté prostředky dovolí, takže může povstat myšlenka 
domu lidové osvěty – a také povstala. Stavební pozemek věnovalo 
město Ústí. Všechny v bu-dově realizované myšlenky, veškeré základní 
rysy, všechny údaje k úpravám a k vnitřnímu zařízení pocházejí od Prof. 
Josefa Martina. Stavebně technické úlohy skutečně uměleckým způso-
bem rozluštil stavební rada  Zasche z Prahy. Knihovnou povstal vzor a 
směr pro později v Ústí spuštěný stavební vývoj. Věnovaná budova byla 
po slavnostním otevření dne 6. října 1912 předána svému určení. 

 



273 
 

 
Městský park. 

 
Pro obdržení správného obrazu o bohatosti vnitřku tohoto do-

mu, provedeme se čtenářem, pod vedením zpravodaje, krátkou okružní 
cestu prostorami knihovny. Velkou hlavní bránou, opatřenou na dvou 
sloupech stojícími metznerovými sochami, se otevírá vstup do vysoké-
ho, světlého předsálí, kde několik stupňů vede do horního poschodí, 
v němž jsou nejdůležitější části domu, totiž  k n i h o v n a   a   č í t á r-   
n a . Následně nás nápis dovede do „půjčovny“, kde se u dvou přepážek 
vydávají knihy, jedna je otevřena celý den, druhá v silnějších hodinách a 
třetí je určena pro zvláštní účely. Cesty vypůjčujících jsou usměrňovány 
tak, že je vyloučeno vzájemné srážení příchozích a odcházejících. Na 
„půjčovnu“ bezprostředně navazuje „sklad knih“, kde na Lippmann-
schových patentovaných stojanech ve dvou poschodích čekají knihy na 
své použití. Toho času je to kolem 32 000 svazků. Prostor je plánovaný 
pro 60 000, popřípadě bude-li potřeba pro 100 000 svazků. Neobyčejně 
praktický výpůjční mechanizmus umožňuje ten nejrychleji myslitelný 
postup. Čtyři knihovnicky proškolené pomocné síly hravě zmáhají vydat 
denně průměrně 500 až 800 svazků a i více. Velký katalog (400 stran) 
s mnoha pokyny a instrukcemi pro výběr knih ulehčuje čtenářům vy-
plnění své „žádanky“. Všechny informace jsou udělovány na přepážce a 
vstupní čtenářské rady u vedoucího v místnosti výboru – vedení.  
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Návštěvníkům čítárny ukazuje cestu nápis „do čítárny“. Rozleh-
lá šatna čtenářům nabízí příležitost k bezplatné úschově kabátů, holí, 
deštníků atd. Potom vstupují do čítárny novin. Pět vysokých oken stojí 
proti čtenářským stolům s pohodlnými lenoškami a na prostě krásném 
obložení stěn visí noviny – jsou lehce k nalezení, protože přímo pod ni-
mi jsou uvedeny názvy měst a jejich tituly. Sál má proti straně dvorany 
dva čtecí výklenky, do nichž se rádi uchylují déle prodlévající čtenáři. 
Zde také visí několik časopisů s již více populárnějším obsahem. Pro 
vážnější vědecké a umělecké časopisy je zřízena „časopisová místnost“, 
bezprostředně napojená na novinový sál. O lehké nalezení a pro zrovna 
tak lehké navrácení je postaráno jednoduchým, skoro neomylným způ-
sobem. Druhé dveře vedou z místnosti pro časopisy do tak zvané „čítár-
ny knih“. Původně zamýšlená a upravená jako čítárna pro mládež (asi 
čtrnácti- až osmnáctiletou), bude k tomuto určení jednou také opět při-
vedena. Toho času knihovna poskytuje přístřeší Spolku německých stře-
doškolských učitelů, s asi 2000 svazky skoro vesměs staroklasické litera-
tury. Nejposvátnější z domu je na to navazující „studovna“. Tato čítár-
na, svou polohou plně odloučená od, i když sotva znatelného, ale v sil-
ně navštěvované čítárně přece jen nevyhnutelného šumu, nabízí příleži-
tost k vážné vědecké práci. Pracovna nabízí v nástěnných stojanech díla 
všech vědních disciplín. Zde má také Technický spolek zřízena „místa 
pro ukládání patentových rukopisů“.  

Navazujíc na místnosti čítárny novin, knih a studovny, s mož-
ností přehledu po celém prostoru čítárny, je „místnost výboru (ředitel-
ství)“, kde má svou pracovnu vedoucí a korporace, rada knihovny a 
správní výbor, má zasedací místnost. Zde je v nástěnných skříních ulo-
žena také část knižního pokladu, jenž nemůže být vydáván při všeobec-
ném půjčování, nýbrž musí být vyžádán bezprostředně u vedoucího a 
zpravidla není vydáván mimo dům. Pro obzvláště cenná díla jsou tato 
opatření nutností.  

Veřejné knihovny a čítárny jsou podle tak zvaného knihovnic-
kého zákona z roku 1919 městskými zařízeními, jsou tedy zřizovány a 
udržovány obcemi. Ovšem Ústí bylo z pohledu tohoto zákona daleko 
napřed. Záležitosti „Městské knihovny“, jak se zařízení od roku 1922 
nazývá, obstarává knihovní rada podle ustanovení shora uvedeného 
zákona a věnovanou budovu spravuje „kuratorium“ podle ustanovení 
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darovacího dopisu. Prostředky pro veškeré potřeby domu (pokud je ne-
sežene kuratorium) a knihovny poskytuje městská obec. Co se týká 
nynějšího využívání ústavu, tak se vydávání knih po léta drží s malým 
kolísáním na výši kolem 150 000 výpůjček za rok, z toho je 25 – 30 % 
přísně vědecká literatura. Čítárna počítá se 70 000 návštěvníky za rok. 

Knihovna a čítárna jsou nyní především prostředkem všeobec-
ného vzdělávání psaným a tištěným slovem v knihách, novinách a časo-
pisech. Možností dalšího rozšiřování vlivu, což je nezbytné, je slovo 
mluvené, jehož vliv je snad ještě účinnější než tištěné. Přednášky, vy-
učování, zpěv a hudba ve všech jejich formách, jsou vzdělávacími mož-
nostmi, kterým dům věnuje prostor a tomuto účelu slouží celé první 
poschodí 50 m dlouhé budovy. 

 

 
Městský park. 

 
Široké schodiště vede nejprve na rozlehlý ochoz s dobře zaříze-

nou šatnou a vedlejšími prostorami. V tomto výrazně slohovém předsá-
lí také stojí busta nadátora, pana Ed. J. Weinmanna. Čtvero dveří umož-
ňuje vstup do  v e l k é h o   p ř e d n á š k o v é h o   s á l u , který, zvláš-
tě od jeho nové úpravy v roce 1928, dělá na každého návštěvníka do-
jem nevšedně vznešeného slavnostního prostoru. Metznerovské posta-
vy nesou vysokou valenou klenbu, náladu prostoru dodává jemně dů-
stojná malba, těžké závěsy na dveřích a oknech vytvářejí jakousi útul-
nou intimitu, ale hlavní ozdobu sálu tvoří velká malba na čelní stěně, 
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kterou Prof. Karl Krattner z Prahy přispěl nádherně barevnou, umělecky 
velice hodnotnou formou k velkým myšlenkám a vysokým cílům této 
darované budovy. 320 sedadel v sále, 100 na galerii a dostatečný pros-
tor k stání v sále i na galerii dává lehce až 600 návštěvníkům příležitost, 
opravdu „se těšit“ z představení v sále.  

 

 
Schillerův park s Jahnovým pomníkem. 

 
Je-li nyní tento velký sál, určený výlučně jako prostor pro vě-

decké a umělecké slavnosti pro velký počet návštěvníků, v Ústí naléha-
vou potřebou, tak je oprávněný ohled na menší spolky, vzdělávací spo-
lečnosti, vyžadující pro svou vzdělávací činnost sálový prostor menších 
rozměrů, ale jinak se všemi možnostmi zařízení jako velký. Tomuto úče-
lu slouží „malý sál“, bezprostředně navazující na velký, ale který má ma-
lými dveřmi vlastní vchod, vlastní šatnu a vedlejší prostory. Se 143 se-
dadly a dostatečným množstvím míst k stání nachází dosud daleko větší 
poptávku a využití než velký. Množství „technických novot jeviště“, po-
řízených v roce 1928, možnost posunutí jeviště a pečlivě promyšlený 
oponový systém nyní dovoluje následující možnosti: Prostor sedadel ve 
velkém i v malém sále může být zvětšen o dvě řady sedadel. Možnost 
umělecké produkce velkého sálu se zvětší nebo zmenší podle potřeb 
jednotlivých účinkujících až na osmdesátičlenný pěvecký sbor nebo pro 
normální orchestr. Zrovna tak je možné divadelní upravení, jevištní 
opona, nápovědní budka a plánované jsou všechny možnosti osvětlo-
vání – samozřejmě pro pevný i pohyblivý obraz film). Odložením všech 
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opon se bez dalšího nechá velký a malý sál proměnit na jeden „velmi 
velký slavnostní prostor“, z čehož vyplývají další využití. Také v těchto 
možnostech mají sály ústecké městské knihovny málo srovnání.  

V patře je také místnost pro výbor Kupeckého spolku (zvláštní 
přání nadátora) a opravdová školní třída pro kursy, vyučování atd. 
K celku „sálového poschodí“ mluveného slova patří druhý důležitý ná-
stroj všeobecného vzdělání, takže v domě musely být zřízeny také ještě 
prostory pro „nazírání“  – ovšem daleko přes školní pojem výstavní pro-
story - čtyři velké sály s vrchním osvětlením, zároveň dobře způsobilé 
pro naučné, průmyslové i umělecké výstavy. V tom samém poschodí je 
ve zvláštním prostoru poskytnuto přístřeší pro „Galerii vlasti“, sbírku 
maleb, plastik atp., pocházejících od domácích, podle stávajícího ozna-
čování sudetoněmeckých umělců, mezi nimi jmen, požívajících světové 
pověsti. Přednáškové prostoty jsou propůjčovány ročně až dvěstěkrát, 
výstav se koná až deset do roka. 

„Městská knihovna“ se projevuje jako ústecký kulturní majetek, 
bez něhož již není duchovní a umělecký život města vůbec myslitelný. 
Její ohlas dosahuje daleko přes hranice města, což dokazují četné ná-
vštěvy významných osobností (nejen z knihovnického oboru). V každém 
případě hosté, kteří navštívili Ústí, nelitují, že si prohlédli „Městskou 
knihovnu“.                       

 

Ústecký městský kostel. 
Podle statě ústeckého arci-děkana Ferdinanda Schwinda. 

 
Jak málo se osvětlil temný dávnověk Bohemie, když Dr. Bret-

holz vítězně zamítl Palackého kolonizační a imigrační teorii, poučky       
o pozdějším příchodu Deutschen (Němců) do Bohemie, obzvláště kvůli 
nedostatku jakýchkoliv důkazů, tak je také výstavba a doba výstavby 
třech ústeckých kostelů zahalena v mystickou temnotu. Ale kde mlčí 
zprávy, „mluví kameny“, lapides clamabunt (Lukáš 19, 40). Ústecký 
městský kostel nebo arci-děkanský kostel si sám o své výstavbě přináší 
jistá vysvětlení. 

Když se chce dnešní klášterní nebo dominikánský kostel sv. 
Adalberta pokládat za první kostel městyse nebo obce Aussig (Ústí), 
ovšem ne jako nynější, ale jako jeho – snad dřevěný – předchůdce, tak 
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se může velký gotický arci-děkanský kostel prohlásit za první  M ě s t- 
s k ý   k o s t e l  v Ústí. Je jisté, že kostel sv. Adalberta existoval již v roce 
1186, jako nepatrný Boží dům ve všedním prostředí. Byl to kostel 
v opevněném Ústí a byl to předměstský kostel, když bylo Ústí povýšeno 
na město. To se stalo za Přemysla Ottokara II. v roce 1272. Město bylo 
malé, obehnané zdí, a nemělo kromě kostela žádnou větší veřejnou 
budovu. Tak byl městský kostel skutečně nejstarším dílem stavitelského 
umění ve městě. Jak smíme o něčem takovém mluvit, naše vysvětlení 
nalezneme ve stavbě sami, když necháme „vyprávět kameny“. 
 

 
Ústecký děkanský kostel. 

 
Zřetelně se ukazují tři stavební období, jež jsou časově daleko 

rozložená. K prvnímu patří spodní část věže, jejíž spodní okno a římsový 
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pás ještě nyní ukazují na náznaky romantizmu, jehož základním rysem 
je lichoběžníkový tvar. Kostel ukazuje také dovnitř pronikající předgoti-
ku v ještě starší době před povýšením na město. Věž byla obklopena 
loubím otevřeným do čtyř stran, takže v každém případě stála volně. 
Předgotickou dobu připomíná ještě mohutná spodní stavba věže, oblé 
oblouky úzkých oken na spod-ním poschodí. Z toho nevyplývají žádné 
zvláštní námitky proti často předpokládanému roku výstavby 1207, ale 
je možno se jen prostě odvolával na předchůdce stávajícího kostela.  

 

 
Městský kostel. 

 
Na dobu vlastního založení města (povýšení na město) připadá 

presbyterium, které vykazuje gotický sloh. Je 20 m dlouhé, 9 m široké a 
je uzavřeno 5 stranami polovičního oktogónu (5/8 polygónu). Silné kru-



280 
 

hové klenbové oblouky, jež žebry podpírají střešní klenbu, tento okto-
gón vytvářejí a podpírají. Plochy stěn jsou rozčleněny čtyřmi sloupy a 9 
oken s malbami na skle z umělecké dílny Franze Mayera z Mnichova 
dodává svou barevnou nádheru starému prostoru, jehož ušlechtilá, ce-
listvá gotika působí obzvláště při kostelních slavnostech nenapodobitel-
ným vlivem. „Nejkrásnější místo ve městě“, tak již byl pojmenován a 
s odvoláním na název tohoto článku, může být tento nejstarší umělecký 
prostor města tak nazýván. Připomíná ušlechtilou perlu gotiky, jako 
Bezděz (Bösig), Karlštejn (Karlstein) a jiné vznešené gotické stavby. Díky 
předstoupeným dvojitým sloupům kostelní lodi, jež oddělují základy 
stěny oltáře, dostává tento prostor ještě větší semknutost a samostat-
nost, která ho ovšem akusticky poškozuje. Předpokládá se výstavba 
v době okolo roku 1300 a dokončení v roce 1318. Již v roce 1384 byl 
kostel označován jako děkanský. 

 

 
Evangelický kostel z Bismarckovy ulice (později Churchillova ulice). 

 
Třetí období výstavby je spojováno s chrámovým dómem, který 

je trojlodní, je vystavěn v kvadratické formě a je dlouhý 21 m. Díky šesti 
sloupům se rozkládá do devíti polí. Halu překlenuje nádherná hvězdico-
vá klenba. Sloupy jsou 14 m vysoké, osmihranné, povrch je konkávně 
zařezáván. Šest sloupů odpovídá do stěn zapuštěným půlsloupům pod-
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pírajícím klenbu a na vnější straně šesti vzpěrným pilířům na zesílení 
stěn. Bezprostředně, bez hlav vystupují ze sloupů žebra, jež vytvářejí 
nádhernou hvězdicovou klenbu. Čtvercová chrámová loď vykazuje zná-
mou formu chrámových lodí ve Vysokém Mýtě (Hohenmauter) a v Lou-
nech (Laun), které byly, tak jako v Ústí, vystavěny Beneschem (Benedik-
tem) z Loun, královským dvorním stavebním mistrem za krále Wladisla-
va II., a který postavil také pozdněgotický Wladislavský sál v Praze. Ho-
nosí se obzvláště podle anglického vzoru vytvořenými síťovými a 
hvězdicovými klenbami. Jeho stavby spadají do doby od roku 1480 do 
roku 1530. Tři brány a 8 mocných vysokých oken zjednávají spojení 
s venkovním světem. V jižním rohu kostela je v polovičce výšky vousatá 
postava muže v kožešinovém kabátu. Má se za to, že je to podobizna 
krále Wladislava II. z Bohemie, za jehož vlády byl kostel postaven. Také 
erbovní štít v severním rohu, v jehož poli je uvedeno W, odpovídá stej-
nému štítu na jižní vnější stěně. Může to být ovšem vyobrazení staveb-
ního mistra B. v. Laun (B. Rieth), na což ukazuje baretová čapka a. j. 

Hlavní výzdobu kostela tvoří pozdně gotický hlavní oltář, trypti-
chon. Jeho „bratské dvojče“, může se tak nazvat, neboť se sobě podo-
bají jako malé vejce velkému, je v muzeu na Augustusplatz v Lipsku, což 
ukazuje na umělce, kteří zhotovili také ústecký oltář. Jedná se o sochaře 
Petera Breuera, Cvikovského mistra (nar. roku 1470 ve Cvikově – Zwic-
kau) a malíře Hanse Hesse, od 1497 rovněž ve Cvikově. Překvapující je 
podobnost lipského oltáře s ústeckým, jenž byl dříve v Pirně (Pirna), a 
to na v hlavním kostele. Je povědomá úplná závislost sochařství v seve-
rozápadní Bohemii po husitských válkách na Sasku (Sachsen) a jižním 
Německu (Süddeutschland). Severní Bohemie (Nordböhmen) byla tak 
říkajíc odbytištěm saských uměleckých dílen. Mezi léty 1490 a 1510 
mohl vzniknout také náš oltář. Lipský je signován rokem 1510. V roce 
1659 byl prodán za pár lahví vína Podskaler do Ústí (Aussig) a přišel 
k sestavení do kostela sv. Materna (ten byl v roce 1895 kvůli stavební 
chatrnosti zbořen), odkud byl později (1872) přenesen do děkanského 
kostela. Dřevěná oltářní skříň, střední část se dvěma křídly, nese posta-
vy sv. Marie s dítětem, Petra, Jana Křtitele, Marie Magdaleny a Jana 
Evangelisty. Postavy mají zlaté pozadí, jsou zahaleny do baldachýnu a 
zarámovány do pozlacených vyřezávaných rámů. Nad svatými se ze 
vzpěr, fiál a lomených oblouků vztyčuje zdobná nástavba, ukončená po-
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stavou Krista a křížem. Na vnější straně křídel je Zvěstování Panny Ma-
rie andělem Gabrielem. Malba je některými připisována Zeitblomovi. 
Ostatní tři oltáře vznikly již, nedosahujíc ale účinku hlavního oltáře, pod 
vlivem norimberské Wolgemutsovy školy a přecházejí v tak zvaný Knit-
terstil. Po požáru starého oltáře je nyní v částečném restaurování. Po-
zoruhodná je v presbytáři ještě socha sv. Anny (sousoší) z roku 1520 od 
Ulricha Kreutze, taktéž pracujícího pod vlivem norimberského umělce 
(Víta Stosse), silné dílo v křivkovém slohu. Věhlasný je obraz Madony 
od Ismaela Mengse namalovaný na mědi, jenž je v železném trezoru. Je 
to kopie Madonny de dito od Carlo Dolce v Římě. Kazatelna je z kamene 
a nedávným dílem jsou varhany s 212 registry a 3154 píšťalami, z nichž 
nejdelší je skoro 6 m dlouhá. Je to práce firmy Rieger z Krnova (Jäger-
ndorf).  

 

 
Evangelický (červený) kostel. 

 
Mezi zvony na věži vzbuzuje naší zvláštní pozornost starý „Su-

sanna“, vážící 2800 kg. Malovaná okna v kněžské kruchtě, zobrazující ži-
vot Panny Marie, a malby na skle v chrámové lodi, představující život 
Ježíše, byly věnovány ústeckými patricijskými rodinami a zhotovily je 
umělecké dílny – Mayer z Mnichova a Schleyn z Hrádku n. N. (Grottau) 
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– všechna čest. Gotický Svatý domeček a některé jeho náhrobní kame-
ny, vzbuzují vědecký zájem.  

Podat úplnou stavební historii kostela, to přesahuje rámec to-
hoto článku. Jeho kameny ale vypovídají, že je a byl nejstarším staveb-
ním uměleckým dílem města. Tento dojem je bez-prostřednější a zřej-
mější díky vnějšku kostela. Monumentálnost a velebnost vnějších stran 
budovy je zřejmá obzvláště ze Solné ulice (Salzgasse) a z Azylového 
náměstí (Asylplatz). Mohutná vysoká okna, zastřešení věže (od stavitele 
chrámů Mockera z Prahy, z přelomu století) se 4 rohovými a 4 postran-
ními věžičkami a z ubývající výše shlížejí ještě 4 štítové, majestátní chrá-
mová loď se širokým jižním portálem a nádherný západní portál, vy-
zdvihují kostel daleko přes ostatní Boží domy. Ačkoliv je novějšího pů-
vodu, zaslouží si hlavní průčelí vlastní pozornost. Mezi dvěna podpěr-
nými pilíři se zaokrouhluje tympanon, který je chráněn mocným ka-
menným baldachýnem, spočívá na vlastním, fiálem reliéfovaném nosní-
ku. Vnitřní baldachýnový oblouk, jakož i lomený oblouk nad tympano-
nem nese bohatý květinový dekor. Uprostřed trochu většího baldachý-
nu se skví městský znak. Zajímavý je postranní věžový vchod tím, že 
hlavní vchod není uprostřed hlavní haly, ale vychází posunut k jihu kvůli 
přehrazení kruhovým obloukem okna. Zde se tedy protíná starý a nový 
stavební proud.  

 

 
Dominikánský kostel sv. Adalberta. 
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Z  daleka viditelná, do výšky se zvedající věž s vysokou lomeni-

covou střechou dává městu obraz opravdového střediska a je do daleka 
vidět jako ústecký „Steffel“, jako „Kennewarde“. Ano, ani novostavby, 
banky, začínající mrakodrapy, nezmohou proti tomu nic. Přes poměrně 
hlubokou polohu kostela, střecha jeho chrámové lodi ovládá obraz 
města. Vytváří klidnou dominantu v crescendu a forte pokročilého, 
neklidného města. 

 

 
Bývlé sídlo muzea. 

 
Je potěšitelné, že se v Ústí ještě vždy ukazuje účinný zájem o re-

novaci této veledůstojné stavební památky. Tak městský patronátní 
úřad nechal v roce 1928 pokrýt kostelní věž mědí a obnovit její kupoli 
nákladem přes 100 000 Kč. Dakších 100 000 Kč věnovali spolu ústečtí 
obyvatelé a větší podporu přislíbily také státní památkový úřad a mini-
sterstvo pro věci duchovní. Zbytek prostředků snad bude moci dodat 
město (patronátní úřad), jemuž přísluší zákonná povinnost k udržování 
„Sarta tecta“.  

Staletí přešuměla přes toto stavební dílo, jež přežilo povodně i 
husitské bouře a stojí zde jako kamenný most, jenž převedl romantický 
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sloh přes gotický a barokní až ke slohu betonovému našich dnů, silné 
jako pyramida, se zapuštěnými kořeny do staré německé země a se svý-
mi směle vzhůru tíhnoucími lomenými oblouky, sloupy a hvězdicovými 
klenbami přece překonalo pozemské těžkosti.  

Ty svědčíš o zaniklých dnech, ty čníš, jako kamenná sága, 
jsi symbolem stálosti, výpovědí velebné věčnosti! 

 

 
Městské muzeum v Trmicích. 

 

Městské muzeum v Trmickém zámku. 
Podle statě Josefa Kittnera, ředitele měšťanské školy v. v. 

 
19. století nechalo pod vlivem hlídkujícího demokratického du-

cha zřídit jako nová vzdělávací místa veřejná muzea. Byla to zásluha 
Ústeckého řemeslnického spolku, který v roce 1876 založil v našem 
městě první umělecko-řemeslnickou a historickou sbírku a v následují-
cím roce jí učinil obecně přístupnou. Toto směle započaté dílo bylo oby-
vatelstvem stále častěji podporováno příspěvky, jež měly úzký vztah 
k dějinám vlasti, takže v roce 1891 mohlo být otevřeno „Ústecké oddě-
lení“. Tak započala plánovitá výstavba sbírek zdejšího vlastivědného 
muzea. 
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V roce 1901 byly již opravdu významné sbírky řemeslnického 
muzea předány založené Muzejní společnosti a byly pod vedením 
osvědčeného správce s velkým úspěchem vystavovány. Udržovací ná-
klady byly hrazeny z příspěvků městské obce a okresu, dále díky pří-
spěvků členů a z darů. Nedostatek místa nutil k častému stěhování a 
výstavbu muzejní budovy, pro níž městská správa již věnovala příhodný 
pozemek, překazila válka. 

Poté přišlo muzeu nenadále na pomoc šlechetné věno, když 
v roce 1919 rodina Wolfrumových, při návštěvě vzpomínkové slavnosti 
města Ústí, darovala kdysi vrchnostenský zámek v Trmicích (Türmitz) a 
našlo v něm muzeum přepychový domov. Zámek, obklopený nádher-
ným parkem, je sám pamětihodností. Byl vystavěn v letech 1856-1863 
Fridrichem von Stache, za součinnosti jeho synovce, věhlasným archi-
tektem Heinrichem von Ferstlem, budovatelem pamětního kostela ve 
Vídni, pro hraběte Alberta Nostitze. Na úpravě stavby je znát elisabet-
ský sloh, který byl běžný v Anglii okolo roku 1600. 

Od hlavního vchodu přichází návštěvník do průjezdu. Schodiš-
těm, uvítán vrchním osvětlením, jakož i nástěnnými malbami zdobícími 
vnitřní prostory, je uveden do vznešeného způsobu života bývalého 
majitele. Obzvláště bohatě zdobný je centrální sál přízemí. Za připome-
nutí stojí již jen krásný štukový strop a umístění dvojích sloupů při vstu-
pu do alkovny. Žádný návštěvník nepohlédne bez vnitřní slasti vysokými 
okny tohoto sálu a z mnoha dalších prostor do nádherného parku.  

Přívětivě vystavené sbírky a uznávaně vzorná správa zámku dě-
lají z prostor muzea zářivou šperkovničku. Sbírky, číítající již přes 23 000 
kusů starožitností, jsou rozděleny do přírodně-histo-rického a kulturně-
historického oddělení, a pokud to prostorové poměry dovolí, jsou pře-
hledně uspořádány do skupin podle časové posloupnosti. Máme před 
sebou práci představenstev oddělení, kterou vykonávala s láskou a se-
bezapřením v průběhu půl století, kdy předměty třídila, vědecky určo-
vala, zařazovala a starala se o jejich udržování. Teprve tím nabývají sbír-
ky pro návštěvníky významu a hodnoty. V dalším převzala představen-
stva oddělení vedení přednášek, sepisovala tiskoviny, provedla znalec-
ké posudky a pro muzeum působila stykem s odborníky a s mnohými ji-
nými podobnými institucemi. Pro přednášky je zřízen zvláštní prostor. 
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Starší obrázek sídla stávajícího muzea. 

 

Z velkého počtu pozoruhodných a vědecky hodnotných před-
mětů je třeba nejednou vybrat, protože drahocenný majetek má být 
vystaven jen přehledně. Patří k tomu především bohatá mineralogicko-
geologická sbírka. Její základ tvoří veškerý zdokladovaný vědecký výz-
kum Středohoří Bohemie (Mittelgebirge) a Krušných hor (Erzgebirge), 
jakož i hnědouhelné pánve profesorem Dr. J. E. Hibschem a Prof. Dr. 
Pelikanem, jenž byl muzeu ponechán Společností pro německou vědu, 
umění a literaturu v Bohemii s úmyslem, učinit z tohoto muzejního od-
dělení Ústřední mineralogicko-geologické muzeum pro severozápadní 
Bohemii a centrum dalšího vědeckého výzkumu této oblasti. Čehož ná-
sledkem bylo její zmnožení na více než 1900 kusů, takže povolanými 
odborníky je označována jako úplná sbírka minerálů a hornin Středo-
hoří.      

Knihovna geologického oddělení obsahuje 852 čísel, z čehož asi 
200 děl je o geologii severní a severozápadní Bohemie. Obzvláště pů-
sobivá je paleontologická sbírka. Obsahuje zkameněliny a zbytky pravě-
kých rostlin a zvířat, které pocházejí z křídových útvarů, z doby hnědé-
ho uhlí a doby ledové a byly odkryty při kopání v okolí Ústí. S těmito jis-
tými důkazy v rukách si můžeme vytvořit představu o rodné zemi a       



288 
 

o podstatě světa, jež se vytvářela před tisíci a miliony let. Před padesáti 
lety měl sotva kdo umožněno takovou sbírku vidět. 

Rostliny a zvířata současnosti jsou zastoupeny pomocí herbářů 
a skoro úplnými sbírkami domácích brouků a ptáků. Velmi bohatá je ta-
ké sbírka prehistorická. Začala teprve v roce 1894, avšak čítá již přes 
1000 předmětů všech kulturních stupňů, zařazených podle místa nále-
zu, pařících převážně do labské oblasti. Zvláště pěkné kusy obsahuje 
sbírka věnovaná poslední vůlí barona Franz von Rauch in Netluk bei 
Trebnitz. 

Písemné doklady začínají ve středověku. Knihovna muzea obsa-
huje velký počet starých děl, mezi nimi také prvotisky, výpůjčky z kni-
hovny ústeckého děkanátu. Majetek vysoké hodnoty tvoří dvě knihy 
chvalozpěvů, Ústecké kancionálie. Jejich 19 stran je vyzdobeno nádher-
nými miniaturními malbami gotického slohu, z nichž dvě jsou vyzdviže-
ny k prohlédnutí. 

Zvláště pozornému rozjímání se těší sbírky místně historické a 
lidově umělecké. Cechovní místnost, starožitné domácí nářadí, cín, ke-
ramika, šaty a ozdoby, ryzí doklady potřeb a vkusu zmizelých časů. K to-
mu se řadí připomenutí na události těžkých osudů, mnohé památky na 
dny bojů u Chlumce (Kulm), Varvařova (Arbesau) a Nakléřova (Nollen-
dorf) v roce 1813 a na světovou válku. Tyto sbírky začaly poměrně poz-
dě, za to se ale činorodě rozvíjejí. Velký počet lidových starožitností je 
zachráněn před zapomenutím a některé, které přečkaly války a požáry, 
před pozdějším zničením a tak alespoň část světa plného poezie bylo 
zachráněno pro nástupce. Ke svědectví jsou přiloženy mnohé prameny, 
z nichž lidská duše kdysi vytvářela svou sílu a své štěstí. 

Skutečný klenot ale ukrývá pokoj Goethe-Levetzow, která je 
zde reprodukována v představě. Tyto poklady pocházejí z velké části 
z pozůstalosti baronky Ulrike von Levekow, posledního Goetheho žen-
ského ideálu. Muzeum je opatrovníkem tohoto pokladu díky věnování 
od Ulričina synovce, barona Franze von Rauch-Levekow a jeho dcery 
Luisy. Sotva je něco dojemnějšího než tento tichý, půvabný prostor 
s něžným Ulričiným pokojovým psacím vybavením, s mnoha obrazy a 
památkami, protkaný kou-zlem jemnocitné kultury. „Ulričina osobnost, 
tak láskyhodná a okouzlující, se nám zde zjevuje svěží a čistá“ (pamětní 
kniha). Líbezný pohádkový prostor se váže k povznesení tohoto místa, 
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současně k hrdému připomenutí času rozkvětu německého duchovního 
života. Sbírka obsahuje také mnoho rukopisných dokladů a knihovnu 
Goethe-Levekowské literatury. 

Výtvarné uměním je zastoupeno hodnotnými starými i novější-
mi díly, mezi nimiž nelze přehlédnout v sálu kostelních starožitností go-
tické řezbářské dílo sv. Elisabeth, trojici sv. Elisabeta, Barbara a Ludmi-
la. Jako umělecké dílo z 15. století je obzvláště znamenitý ukřižovaný 
Spasitel ve skoro životní velikosti, potom alabastrový reliéf z Krásnobře-
zenského zámeckého koste-la, mistrovské renesanční dílo a dále množ-
ství oltářních listů je znalci ceněno jako obrazová díla. Ústečtí umělci 
jsou zastoupeni velkým počtem děl. Vidíme zde malby od J. M. Bret-
schneidera, J. Pieschela, kresby z rukou v Ústí narozeného Rafaela 
Mengse, místnost se skicami od E. G. Doerella a lepty od Fritze Gärtne-
ra. K tomu se řadí bohaté sbírky rytin, peněz, nouzových peněz a pe-
četí.  

 

 
Staršá obrázek budovy stávajícího městského muzea. 

 

Pro novější místní historii až do současnosti je zřízena místnost 
pro dopravu a plavbu lodí a dále místnost ústecká, střelecká, horská a 
pěveckého spolku. Pod vlivem působení vlastivědného úsilí vznikly 
místnosti Střekova (Schreckenstein) a Trmic (Türmitz) a dále sbírka sta-
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rých městských pohlednic, modelů a obrazů krásných selských domů a 
zvláštních budov. 

Již toto přehledné vyobrazení nechává poznat, že městské mu-
zeum je klenotnicí naší vlasti a našeho lidu, je významným vědeckým 
projevem návštěv, studií a zveřejňování činnosti vědců a odborníků. Je-
ho hodnotu pro vlastivědu dokazují počty návštěvníků a vliv, kterým 
působí na všechny okruhy veškerého lidu obzvláště proto, že nabízí pří-
ležitost k zevrubným úvahám a je s to díky pozorování působit na divá-
ky silněji a trvaleji, než samotné slovo nebo písmo, neboť minulost mů-
že být prožívána pouze živým pozorováním. 

Ohlédnutí zpět také ukazuje, že sbírky v jejich celistvosti vytvá-
řejí řetězec, sahající ze vzdálených časů dějin Země, až do současnosti, 
a že v čase, ani ve formě a účincích nedává život žádný klid. 

 

Dodatek. 
Porovnání některých názvů ulic používaných v Ústí za I. Čsl. republiky 

s přejmenováním ze dne 27. 9. 1945. 

 
Ulice v  Ú s t í : 

A d a l b e r t i g a s s e  - ulice  Vojtěšská, 
A l t l e n c h e r f e l d e r   H a u p t s t r. - ulice Stará,     
A n t o n i g a s s e - ulice U České besedy,  
A p f e l s t r a s s e - ulice U jeslí,  
A r l t s t r a s s e - ulice U nemocnice, 
A s y l g a s s e - ulice U asylu, 
A u s t r a s s e - ulice Na nivách, 
A u e r s p e r g g a s s e - ulice Horova, 
B a c h g a s s e  - ulice Potoční, 
B a h n h o f s t r a s s e - Nádražní ulice,  
B a n d g a s s e - ulice Stužková, 
B a u m g a r t e n s t r a s s e – Rooseweltova třída,  
B e r g m a n n s t r a s s e - Hornická ulice, 
B e u t e l s t r a s s e - ulice Berní,  
B i e l a g a s s e - Bílinská ulice, 
B i e l z i p f e l – Bílinský cíp, 
B i l l r o t h s t r a s s e - Pasteurova ulice, 
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B r ä u h a u s g a s s e - ulice K pivovaru,  
B r e i t e   G a s s e - ulice Úzká, 
B u r g s t a d t l - Hradiště,  
C h o t e k g a s s e - ulice U chemičky, 
C o u d e n h o v e s t r a s s e - Junácká cesta, 
D a m m s t r a s s e - ul. Na náspu, 

 

 
Hrnčířská ulice (Töpfergasse). 

 

D o r a n t h s t r a s s e - ulice K Národnímu domu,  
D r e s d n e r s t r a s s e - Drážďanská ulice, 
D u l z e -  údolí Důlce,  
I n  d e n  E l b e b e r g e n - ulice Mařákova, 
E l b e s t r a s s e - Pražská třída,  
F a b r i c k s t r a s s e - Tovární ulice, 
F e l d g a s s e - Polní ulice,  
F l u r e n s t r a s s e - ulice Na nivách, 
F ü n f h a u s - Pětidomí,  
G a b e l s b e r g e r s t r a s s e - Šaldova ulice, 
G a r t e n g a s s e - ulice Pavla Stránského,  
G e r b e r g a s s e - ulice V jirchářích, 
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G e r i c h t s s t e i g - Popravní cesta, 
G i n t l s t r a s s e – Kekulova ulice, 
G o e t h e s t r a s s e - Rembrandtova ulice,  
G r ü n e  G a s s e - ulice Zelená, 
G u t e n b e r g s t r a s s e - ulice U kolejí,  
H a f e n s t r a s s e - Přístavní ulice. 
H a m b u r g e r s t r a s s e - ulice U cukrovaru, 
 

 
Teplická ulice (Teplitzerstrasse) v roce 1930. 

 

H a s n e r s t r a s s e - ulice Bratislavská, 
H e l m h o l z s t r a s s e - Mendělejevova ulice,  
H e r r e n g a s s e - ulice Panská, 
H ö h n e l s t r a s s e - ulice V mokřinách, 
H u m b o l d t s h ö h e - Solní stezka,  
H u m b o l d s s t r a s s e - Čajkovského ulice, 
J ä g e r g a s s e – Myslivecká ulice, 
J o h a n n e s g a s s e - ulice U trati,  
J o s e f g a s s e - Josefská ulice, 
K a n n e b e r g e r s t r a s s e - ulice Prostřední), 
K a p e l l e n s t r a s s e - ulice Ke kapličce, 
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K a r l s g a s s e - ulice Brněnská,  
K e l l e r m a n n s t r a s s e - ulice Emy Destinové, 
K i p p e l t s t r a s s e - Koněvova třída, 
K i r c h e n g a s s e - ulice Fabiána Pulíře, 
K l e i n e   G a s s e – ulice Malá, 
K l e i s c h e r s t r a s s e - Leninova třída, 
K l o s t e r g a s s e - Klášterní ulice, 
K r o i t s c h s t r a s s e - ulice Arnošta Dvořáka, 
K u d l i c h s t r a s s e – Stroupežnického ulice,  
K u n s t s t r a s s e - Bělehradská ulice, 
A m  L a d e n – ulice Na ladech nebo Na skládce, 
L a g e r h a u s s t r a s s e - ulice U skladu, 
L a n d u n g s w e g - Přístavní cesta,  
L a n g e   G a s s e - ulice Dlouhá, 
L a u r e n z i w e g - Březinova stezka, 
L i e b i g s t r a s s e - ulice U vlečky, 
L i n d e n s t r a s s e - ulice Lipová,  
 

 
Churchilova ulice (Bismarkstrasse). 

 
L ö s c h n e r s t r a s s e - Thomayerova ulice, 
M a r g a r e t h e n s t r a s s e – ul. Prok. Diviše, 
M a g d e b u r g e r   S t r a s s e - ulice Křižíkova, 
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M a r i e n g a s s e - Dobětická silnice,  
M a r k t g a s s e - ulice Trhová, 
M a t e r n i g a s s e - Maternova ulice,  
M e n g s g a s s e - ulice Vítězslava Nováka, 
M ü n z e r s t r a s s e -  Fibichova ulice,  
N e u g a s s e - ulice K radnici, 
N e u l e r c h e n f e l d e r   H a u p t s t r. - Červený vrch,  
N o n n e n g a s s e - ulice U jeptišky, 
N o r d w e s t b a h n s t r a s s e – ul. U zastávky,  
O h n s o r g s t r a s s e - Churchilova třída, 
O s t e r s t r a s s e - ulice Na ostrově,   
P a r k s t r a s s e - ulice Sadová,  
M ü h l g a s s e - ulice U splavu,  
P e t e r k a i - ulice Na zatáčce,  
Q u e r g a s s e – Dostojevského ulice,  
R a t h a u s g a s s e - Radniční ulice, 
R e s s e l s t r a s s e - Resslova ulice,  
R ö s l e r s t r a s s e – Zolova ulice, 
S a l z g a s s e - ulice Na solnici,   
S a n d g a s s e - ulice U pískovny, 
S a n d h ö h e – H a u p t s t r. - Králova výšina,  
S c h m e y k a l s t r a s s e - ulice Pařížská,  
S c h ö n p r i e s e n e r   S t r. - Montgomeryho třída,  
S c h ü t z e n s t r a s s e - Střelecká ulice, 
S o l v a y s t r a s s e - Solvayova ulice, 
S t e i l g a s s e - Příkrá ulička, 
S t r o h s c h n e i d e r g a s s e -ulice Zelinářská, 
T a l g a s s e - Údolní ulice, 
T e i c h g a s s e – Vaníčkova ulice,  
T e p l i t z e r    S t r a s s e - Revoluční třída, 
T i l l e m a n n s t r a s s e - ulice Vojanova,  
T ö p f e r g a s s e - Hrnčířská ulice, 
T ü r m i t z e r   S t r a s s e – Poděbradova ulice,  
S c h ä f e r b e g s t r a s s e - ulice Okružní, 
S c h a f f n e r s t r a s s e - ulice Průmyslová,   
S c h l u c h t g a s s e – ulice Ve strži, 
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S c h l ü s s e l g a s s e – Zámečnická ulice, 
G r o s s e   W a l l s t r. – ulice Velká hradební, 
K l e i n e  W a l l s t r. – ulice Malá hradební,  
W e i s s t r a s s e – Londýnská ulice, 
W ö l f e l s t r a s s e – Teslova ulice, 
W o l f r u m s t r a s s e - ulice Na schodech, 
Z i e b e r n i k e r   S t r. – ul. Elišky Krásnohorské, 
Z i e g e l s t r a s s e - ulice V cihelně. 
 

Ulice v městské části  K l í š e : 
A n z e n g r u b e r s t r a s s e - ulice Brožíkova, 
B e e t h o v e n s t r a s s e – Beethovenova ulice, 
F l u r e n s t r a s s e – ulice Na nivách, 
A m  F r i e d h o f – ulice Ke hřbitovu,  
G r i l l p a r z e r s t r a s s e – Blahoslavova ulice, 
K l e i s c h b a c h t a l - Klíšské údolí, 
K ö g l e r s t r a s s e - Ulice práce, 
M o z a r t s t r a s s e - Mozartova ulice,  
N i b e l u n g e n s t r a s s e - ulice K. F. Svobody, 
P a y e r s t r a s s e - ulice Textilní, 
R e s s e l s t r a s s e – Resslova ulice, 
 S c h i l l e r s t r a s s e - ulice České mládeže, 
S c h w e n k e n s t r a s s e – Jateční ulice, 
S t i f t e r s t r a s s e - ulice Bozděchova, 
U h l a n d s t r a s s e – Balbínova ulice, 
W a g n e r s t r a s s e - ulice U lanovky, 
W e s t p h a l e n s t r a s s e - ulice Kalininova. 
 

Ulice v městské části  K r á s n é   B ř e z n o : 
A n n a s t r a s s e - ulice Karolíny Světlé, 
A u s s i g e r   S t r a s s e - Titova třída, 
B ä c k e r s t r a s s e - Pekařská ulice, 
B e r g g a s s e - ulice K Mlýništi, 
E c k e l m a n n s t r a s s e - ulice Družstevní, 
F r i e d h o f s t r a s s e - Hřbitovní ulice, 
H a n s a s t r a s s e – ulice Jungmannova, 
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H ö l z e l s t r a s s e - ulice Krátká, 
L u d w i g s t r a s s e - ulice Janáčkova, 
N e s t o m i t z e r  S t r a s s e - ulice Nový svět, 
P l e n e r s t r a s s e – ulice Bezejmenná,  
R o s e n g a s s e - ulice Růžová, 
R u s s t r a s s e – ulice U pivovarské zahrady,  
S c h i f f e r s t r a s s e – uluce Plavecká,  
S c h l e s i n g e r s t r a s s e – Blodkova ulice, 
S c h l o s s s t r a s e – Husova ulice, 
S c h u l s t r a s s e – Čelakovského ulice, 
S c h w a d e n e r   S t r a s s e - Svádovská ulice, 
T e t s c h n e r  S t r a s s e -  Podmokelská ulice, 
Ü b e r f u h r s t r a s s e - ulice Matiční, 
U f e r s t r a s s e - ulice Na břehu, 
U m s c h l a g s t r a s s e - ulice Postranní, 
W a s s e r g a s s e - ulice U studánky, 
W e i n g a r t e n s t r a s s e - ulice Vinařská, 
W i l h e l m   W o l f r u m s t r. - ulice Hasičská. 

 

Závěr. 
 

Soubor knih pod názvem „Monografie německých měst“ („Mo-
nographien deutscher Städte“), jejíž součástí byla kníha i „Aussig 1929“, 
kterou jsem si dovolil v roce 2010 laicky přeložit a nyní upravit do spis-
ku „Ústí nad Labem před rokem 1930“, se věnovala především rozvoji 
obecního života, peněžních a daňových poměrů, počtu a vývoji obyva-
tel, majetkovým a pozemkovým poměrům, sociálním a hygienickým 
otázkám, chudinství, veřejné péči, obecní technice atd. a otázkám důle-
žitým pro činnost německých městských správ. Zejména bylo zdůrazně-
no tehdejší uspořádání města, které se ukázalo být mezníkem na dlou-
hé cestě komunální spolupráce. Přitom byly ale také popsány, přiroze-
ně jen v krátkosti, organizace a výsledky starších obecních zařízení a 
institucí, dávající celkový obraz tehdejšího obecního hospodaření a ko-
munální politiky města.  

Ve výše uvedené sbírce, jejíž první svazek vyšel v roce 1912, byl 
již pojednán předválečný Berlín a Berlínská předměstí, Frankfurt nad 
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Mohanem, Kassel, Magdeburg, Darmstadt atd. a později Essen, Glei-
witz, Görlitz, Beuthen, Waldenburg, Glogau, Gelsenkirchen, Ludwigs-
hafen a Nürnberg. V roce 1927 byla založena řada svazků „Města ně-
meckého Rakouska“ („Die Städte Deutschösterreichs“) a v této řadě 
vyšel Linz, Steyr (Bad Hall), St. Pölten, Klagenfurt a snad i díl o Vídni. 
 V dlouho plánované sbírce „Samosprávná sudetoněmecká úze-
mí“ („Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper“) vyšly, kromě 
svazku Aussig – Ústí, ještě pojednání o Liberci (Reichenberg) a Mostu 
(Brüx). Sbírka se dále měla obracet na města v německy hovořících 
oblastech Československa: Jablonec (Gablonz), Děčín-Podmokly (Tet-
schen-Bodenbach), Mariánské lázně (Marienbad) a jiné. 
 V našem případě jednotlivé kapitoly této knížky zahrnují vývoj 
města Ústí, města, které bylo v průběhu minulých staletí celkem nevý-
znamné městečko, a které se stalo důležitým obchodním a průmyslo-
vým místem I. Československé republiky. Celá řada ústeckých firem 
měla význam, přesahující daleko za hranice republiky. To se stalo také 
díky tomu, že zde v poměrně krátkém čase vznikla kulturní a sociální za-
řízení, v této knížce vylíčená. Přímo je to vidět v případech, kdy bylo do-
saženo velkých úspěchů díky možnosti úzké spolupráce samosprávy 
s jednotlivými spoluobčany. Právě sudetoněmecká města byla v širo-
kém okruhu Němci osídlených oblastí poměrně málo známá a přece 
ukrývala hojnost krásy a znamenité kulturní činnosti.  
  Každý, kdo se problémem zdejší samosprávy vážně zabývá, by 
měl vzít ruky tuto knihu o městě Ústí (Aussig) před rokem 1930, případ-
ně ještě další moje spisky „Ústí nad Labem po roce 1918“, „Ústecké Trž-
ní náměstí 1939“ apod., které mu jistě nabídnou některé podněty i pro 
současnost. 

V a ž m e   s i   ž i v o t a   a   p r á c e   n a š i c h   p ř e d k ů ! 
  
 

Knížku „Ústí nad Labem před rokem 1930“,  
za technické spolupráce paní emer. řed.  Jindry Rydvalové  

a pana Petra Volína, majitele baru Bamboo  
v Ústí nad Labem na Severní terase, 
v roce 2012 sepsal  Jaroslav Rydval.  


