
 

místní část městského obvodu Ústí n. L. - Střekov
BUDOV

BUDOV (Budowe) - 312 - 320 m 
n. m. - Slovanská okrouhlice patrně  
z 11. stol., leč písemně zmiňována  
až r. 1184 co majetek pražských 
biskupů. Z listin vysvítá, že primární 
název zněl Zbudkov (1184 Zbudco, 
1216 Zbudko), zřejmě od jména 
Zbudek. Chybným pojetím časem 

vypuštěné předložky ‘Z’ vzešel Budkov, posléze Budov. Konc.  
13. stol. ji braniborská posádka ze Svádova (Schwaden) vypálila. 
Později (1319) patřila Střekovu (Schreckenstein) a r. 1397 Vartě 
(Warta). V r. 1408 připadá Vartenberkům a r. 1528 Hanuši ze 
Salhausenu (Hans von Salhausen) († 1576). Dělením državy Varta 
- Svádov se (1548) s Kojeticemi (Kojeditz), Malečovem (Malschen) 
a Svádovem stala majetkem Jiřího Rudolfa ze Salhausenu. R. 1634 
přitáhli podruhé Švédové, se zemí srovnali svádovský zámek, 
stodoly, sýpky, stáje aj., popelem lehly i blízké Kojetice, Malečov, 
Březí (Presei, Presey) a Budov, kde jsou v r. 1654 evidováni  
4 sedláci a 4 malorolníci provozující především zemědělství. Od  
r. 1680 příslušel ploskovickému panství. Kartograf Jan Krištof  
Müller (* 15. 3. 1673 Wöhrd u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) 
prezentuje termín Budowa (1720), jakož i I. (Josefské) vojenské 
mapování z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83). Josefský katastr (1795) 
vykazuje 475 čtverečných sáhů (170,86 ha) vinic s výnosem 1,5  
vědra (84,88 l) a II. Františkovo mapování (1836 - 52) zachycuje 
16 domů, 2 chlévy (s ubytovací kapacitou pro 50 mužů  
a 4 koně). Mnohadílná monografie Das Königreich Böhmen 
(1. sv. věnovaný Litoměřicku [Leitmeritzer Kreis] vyd.  
v. l. 1843 - 44 v Praze) topografa Johanna Gottfrieda Sommera 
(* 1782/83 Leuben u Drážďan - † 11./12. 11. 1848 pražský 
Karlín [Karolinenthal]) registruje lokalitu jako Budowe (Budow) 
se 121 osadníky a 16 chalupami přifařenými Svádovu, kam se 
děti posílaly do školy. R. 1930 zde bydlely 102 osoby, r. 1939  
v 17ti číslech už jen 93, na poštu a nádraží se chodívalo taktéž do 
Svádova. Místní správní komise fungovala v údobí 1945 - 48, Akční 
výbor Národní fronty 1948 - 49. Od r. 1950 je krátce částí ještě 
samostatného (1945 - 59) Březí (Jednotné zemědělské družstvo tu 
hospodařilo v l. 1953 - 59) a r. 1960 se zase pojí se Svádovem.

Carolusweg na ‘Wanderkarte fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes 
vom Mittel- und Erzgebirge. 5. verbesserte Auflage - Entwurf von Carl 
Kroitzsch, Aussig.’

‘Nízký počet obyvatel obcí neumožňoval sestavit místní národní výbor. 
Do roku 1957 zanikly až dosud samostatné obce Budov, Knínice (Kninitz), 
Liboňov (Liesdorf), Lužec (Luschwitz), Malé Chvojno (Klein Kahn), 
Mašovice (Meischlowitz), Moravany (Morawan, Morwan), Němčí 
(Nemschen), Neštědice (Nestersitz), Podhoří (Deutsch Neudörfel), Pohoří 
(Pohorz), Střížovice (Strizowitz), Šachov (Klein Tschochau), Vitín (Wittine), 
Žďár (Saara) (v roce 1960 Žďár svou samostatnost opět obnovil, aby ji  
v roce 1976 znovu pozbyl)’. - PhDr. Věra Hladíková (* 8. 5. 1957) - Okresní 
(jednotný) národní výbor Ústí n. L. (1944) 1945 - 1986 (1993) - Archiv města  
Ústí n. L., 2009.
Nyní je jednou z 22ti ústeckých městských částí vprostřed zahrad a při 
hraně náhorní plošiny - tzv. ‘Budovské plató’ (Budower Platte, Budoweer 
Platte) - nad Labským údolím (Elbetal, Elbtal) - kudy se řeka valila na 
prahu pleistocénu (před 1,8 mil. let) a nechala štěrkové nánosy. Těžištěm 
je stejnoměrná náves, jejíž vzhled demolicemi utrpěl. Přesto se několik 
objektů z 1. pol. 19. stol. se zděným přízemím, hrázděným patrem  
a bedněnými štíty zachovalo (např. čp. 12 a 13). Většinou slouží rekreaci, 
některé však zpustly a zůstaly rozvaliny pohlcené vegetací. Obdélná 
svatyně se zvoničkou je také z pol. 19. stol. Dědinu protíná někdejší 
důležitá turistická ‘Karlova trasa’ (Carolus Weg) - z Nové Vsi (Oberdörfel, 
Neudörfel) přes Kojetice, Kojetický potok (Bukowinkenbach), Budov,  
koryto Bahniště (Panischkenbach, Schwarz Bach), pak pod Ovčím  
(Schafberg) a Jelením vrchem (Hirschberg), přes Vartu a Olešnický - 
také Černý potok (Černiště [Tschernischken Bach, Czernischkerbach])  
do Velkého Března (Gross Priesen) - na Wanderkarte fürs Elbetal… 
zelenožlutá.

Jednoduchá kaple s rovným závěrem  
a zděným hranolem jehlancové zvonice, 
po stranách klenutého vchodu podpírají 
pilastry nadpražní římsu (ve středu nad  
ní s mělkou horizontální fasádní štěrbi- 
nou). V nízkém trojúhelném štítě nad 
průčelní korunní římsou tkví obloukem 
završená plochá nika. Sedlová střecha  
byla opravena v r. 1970 (…zvon kupodivu 
visí, při současných cenách kovů ve 
sběrnách… neuvěřitelné - Toulky [aneb 
ještě žijem] - Budovský Vodopád [úterý 
18. 5. 2004] 3net.cz/usr/jaklin/ivd).

Budov (něm. Budowes), ves t., hejtm., okr. a pošta Ústí n. L. (6 km vých.), 
býv. panství a fara Svádov; 17 d., 94 obyv. něm. (1880). - Ottův slovník 
naučný. Illustrovaná encyklopӕdie obecných vědomostí. Čtvrtý díl. 
Bianchi-Giovini – Bžunda. - 1891. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze

…Též jdouce po silnici z Malešova do Svádova odbočíme před vesnicí  
Březím (Presay) po vozové cestě do Zbudova (Binové) [Budov - Budowe], 
odtud lesní pěšinou dolů do Vlkopes [Olšinky - Wolfschlinge]. -  
V. Wachsmann - Severní Polabí - Od Litoměřic až k Hřensku. Okolí měst Ústí 
n. L., Teplic, Litoměřic, Podmokel a Děčína - Česká Beseda v Ústí n. L. 1888

…Značkami zelenožlutými směrem severovýchodním (skorem 
rovnoběžným zprvu se směrem příchodu) vede nás cesta (1 km) do 
Budova (prastará selská ves), ležícího na vrcholu strže, jíž vede červeně 
značená cesta k vodopádu (Rockelloch, Ruckelloch), jenž po čedičových 
8–10 m vysokých, záclonovitě skládaných stěnách padá do skalního 
kotle, vprostřed romantické scenerie, jež sloužila vídeňskému malíři 
Burghardtovi k vypravení dekorací pro „Čarostřelce“ („Vlčí důl“). - České 
Středohoří - II. opravené vydání - Jaroslav Křenek - nákl. KČST v Lounech 
1929, tiskem Ant. Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů.

Budov, zeměď. ves, 4 km v. od Ústí n. L.*, na náhorní plošině nad  
romantickým V l č í m  d o l e m , k němuž sestupuje horská stezka. Na  
okraji vsi pramení potok, který ve strži (jejíž vyobr použito kdysi ve  
vídeňské opeře jako  scény k Weberově Čarostřelci) tvoří  vodopád,  
avšak u Svádova mizí beze stop v poli. Městs. autob. z Ústí č. 13 (Olšinka)  
2 km; ČSD 7b Svádov 3 km po M 39; ČSAD 04903 Kojetice 3 km; M 39. -  
Dr. Josef Hůrský (* 9. 3. 1915 Vídeň - † 5. 11. 1996 Praha) a mistr sportu 
Jaroslav Srba (* 13. 4. 1929 - † 2001 Ústí n. L.) - vedoucí autorského  
kolektivu - České středohoří a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR -  
sv. 12 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962

Z horní části Svádova jdeme směrem k Ústí kolem lesa, až nás upoutá 
výrazná rýha ve stráni. Je to dílo malého potoka, který se pod lesem 
ztrácí ve štěrkových a pískových nánosech. Vystoupáme pěšinou vzhůru 
podle potůčku. Zaryl se hluboko, skáče po velkých čedičových balvanech 
a mezi nimi. Nahoře nás zaujme podivuhodná „Budovská strž“, kotel asi 
deset metrů hluboký a stejně široký. Voda částečně prosakuje trhlinami 
několikametrovou čedičovou deskou. Pod ní ležící sopečný tuf je vymílán  
a drobí se, takže tu vznikla jeskyňka. V zimě zmrzne vodopád v široký  
ledový sloup, který můžeme obejít a podivovat se mohutné hlavici  
s podstavci a poslouchat tóny stále crčící vody. I strop jeskyňky je v zimě 
vyzdoben ledovými střechýly a záclonami. Malý potok pomalu, ale stále 
eroduje, až jednou strhne čedičovou desku a vodopád ustoupí o několik 
metrů zpět. Tak vyrovná svůj tok. Několik minut vzhůru a jsme v malé 
okrouhlé vsi Budovu, připomínané již r. 1184 jako majetek pražských  
biskupů. Braniborská posádka zu Svádova osadu vypálila. Leží na okraji 
plošiny zv. budovské plató (320 m). Přes ně se valilo Labe na počátku 
pleistocénu a zanechalo tam štěrkové říční nánosy, horní terasu. Tisíce 
ovocných stromů roste v polích na této plošině. Postupujeme po jejím 
okraji, těšíme se pohledy do údolí a na protilehlé kopce a stráně, až 
dojdeme do horní části osady Olšinky, ležící při dolním dolním toku 
Bukovinského potoka… - František Pinc (* 3. 4. 1901 - † 26. 10. 1982) 
- Výlety Severočeským krajem - Severočeské krajské nakladatelství 
(Liberec, 1961)

Budovský vodopád - Naproti kapličce vyúsťuje úzká odbočka (obrovitá 
lípa směrovku nesla do r. 1992). Nenechejte se mást schůdnější pěšinou 
k chatám, sledujte modrou víc doleva v křoví. Bývá vyšlapána skalními 
turisty. Točí se, překračuje padlé stromy a u poslední značky se obracíte 
zpět. Naskytne se pohled na půvabnou partii Vlčího dolu (Ruckelloch), 

náves - foto: Roman ‘Klobouk’ Häusler (pátek 8. 2. 2008)

(cca 1935) - Obrazová rukověť obcí  
a církevních staveb v okrese  Ústí n. L. 
- Jiří Souček (* 8. 7. 1948 Brno) - Albis 
International, 1999

foto: ing. Vladimír Horák (listopad 2009)

zamrzlý vodopád pod Budovem kol. r. 1920

Téměř ve všech turistických průvodcích Ústeckem se traduje, „že  
vyobrazení Budovského vodopádu malířem Burghartem se stalo  
předlohou pro inscenaci Weberovy opery Čarostřelec ve vídeňské opeře“. 
Rozhodli jsme se proto, že se pokusíme vypátrat více informací a obrátili 
se přímo na Muzeum Státní opery ve Vídni. Odpověď byla nečekaně 
příznivá. Dozvěděli jsme se, že se hledané vyobrazení nachází ve sbírkách 
Rakouské národní knihovny. Navíc se nám podařilo zjistit že malíř  
Hermann Burghart (1834 - 1901) je rodákem z nedalekých Trmic. Společ- 
ně s dalšími výtvarníky (zejména J. V. Kautským a C. Brioschim) vytvářel na 
zakázku dekorace k divadelním představením. V roce 1869 byla ve Vídni 
otevřena nová budova státní (tehdy ještě Dvorní) opery, kde se 1. ledna 
následujícího roku konala i slavnostní premiéra Čarostřelce. Na výtvarné 
dekoraci k tomuto představení se skutečně podílel i Hermann Burghart. 
Konkrétně byl autorem scény, která nese naprosto shodný název jako 
divoké údolí nad Budovem: Vlčí rokle (něm. Wolfschlucht). Snad právě  
z této slovní podobnosti mohlo vzniknout ono často opakované a mylné 
tvrzení, že byl trmickým rodákem ztvárněn ve Vídni právě Budovský 
vodopád. Při pohledu na vodopád v Burghartově vyobrazení totiž snadno 
zjistíme, že je tomu skutečnému vodopádu pod Budovem přece jen velni 
vzdálený. Ale to vůbec nevadí. Budovský vodopád je sám o sobě natolik 
působivý, že pro jeho návštěvu není žádných souvislostí se slavnou 
vídeňskou operou zapotřebí. - Vodopády na Ústecku - Petra Kudělová, 
Mgr. Jiří Šedivý (* 1976 Ústí n. L.), Václav Hrdonka (Město Ústí n. L. ve 
spolupr. s o. s. Středohoří sobě a portálem vodopady.info, 2008)

BUDOWE - mit 17 Häuser und 93 Einwohnern, 
Eisenbahnstation, Post, Pfarrei und Schule in Schwaden, 

liegt auf der Budower Platte, einer Hochfläche von durchschnittlich  
200 m Höhe mit Steilrand gegen das Kojeditzer Talbecken und gegen  
die Schwadner Talweite. Der Ruckelbach, der aus Budowe kommt, 
bildet unterhalb des Dorfes in der Schwadner Lehne einen Wasserfall, 
der das sogenannte Ruckelloch ausgehöhlt hat. (Sehenswert). Das 
Dorf ist ein Musterbeispiel für ein Runddorf. Seine Gründung darf 
wohl schon ins 11. Jahrhundert verlegt werden. Urkundlich wird es 
schon 1184 genannt. Im Jahre 1654 gab es hier nur 4 Bauern und  
4 Kleinbauern. Die Einwohner  treiben meist Landwirtschaft. Budowe 
gehörte früher zur Herrschaft Schwaden. Dr. Franz Josef Umlauft, 
Studienrat, Aussig (heimatfreunde-aussig.de)

Hermann Burghardt (* 7. 4. 1834 [dle jiných zdrojů 9. 4. 1835] Trmice -  
† 23. 1. 1901 Vídeň - Döbling) - Vystudoval akademii a technickou  
univerzitu ve Vídni, kde nejdříve působil v Burgtheateru, pak onehdy 
předměstském Carltheateru (Jägerzeile) v Leopoldstadtu (Praterstraße 
31) a v r. 1866 získal angažmá u císařské a královské Dvorní opery 
(Hofoperntheater), při níž s kolegy Carlem Brioschim (* 24. 6. 1826 Milán 
- † 12. 11. 1895 Vídeň) a Janem Václavem Kautským (*14. 9. 1827 Praha 
- † 4. 9. 1896 St. Gilen [Sv. Jiljí]) založil ateliér, kde mj. pracoval Leopold 
Rothaug (* 1868 Vídeň - † 1959 Vídeň), Georg Jany a od r. 1870 (tehdy 
14tiletý) proslulý vedutista Ferdinand Brunner (* 1. 5. 1870 Vídeň -  
† 30. 11. 1945 Vídeň). S dílnou je dokonce spjat start kariéry (nejspíše 
od r. 1880) Alfonse Muchy (* 24. 7. 1860 Ivančice u Brna - † 14. 7. 1939 
Praha), zavítal sem bezprostředně po nepřijetí na pražskou akademii. 
Firma Brioschi - Burghardt - Kautsky krášlila interiéry brněnského Divadla 
Na Hradbách (dnešní Mahenovo), výzdoba byla objednána v červenci  
1885 (ve středu 15. 9. 1886 se slavnostně kladl závěrečný kámen),  
dodávala malby pro soukromé inscenace krále Ludvíka II. Bavorského 
(Ludwig Friedrich Wilhelm * 25. 8. 1845 Mnichov - zámek Nymphenburg -  
† 13. 6. 1886 Wurmské jezero [Würmsee, dnešní Starnberské -Starnberger  
See] u zámku Berg) aj. Burghardt obrazy vybavil čekárnu 1. třídy  
severozápadního vídeňského nádraží (Nordwestbahnhof) či koncertní 
stánek hudebního spolku (Musikvereinsgebäude).

malá bystřina (Ruckelbach) pramenící na pomezí sídla a deroucí se  
k Labi překonává výšku 11ti m (15. nejvyšší český katarakt a jeden  
z mála s převisem). Průtok je takřka stabilně velmi malý, nejhezčí 
zjara, kdy je vláhy dostatek, nebo v zimě, namrzá a objeví se nádherný 
ledopád. Pospíchá přes tuhou podkovovitou lavici (z bazaltových prutů 
se zřetelnou odlučností) spočívající na měkčím tufu. Vytváří mohutný 
vhloubený kuloár, proud se tříští o suťový kužel a částečně v něm mizí, 
zbývající pokračuje strží, v polích u Svádova se v náplavech definitivně 
ztrácí. Je-li kluzko, poměrně náročný sestup je i nebezpečný! Prý se díky 
rakouskému dekoratéru Hermannu Burghardtovi dostal do vídeňské 
opery, pro scénu k Weberově Čarostřelci (Der Freischütz), ač se příběh 
odehrává úplně jinde - na česko-německé hranici, pod Ostrým (Osser) na 
Šumavě (Böhmerwald).

Budov - letecký snímek z r. 1954 (kontaminace.cenia.cz)

ÚSTECKÉnové

Podpořili: Partneři:

Ústecká Kulturní Platforma ´98, o. s., 2010

Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1847 - 
Lith. Krapf u. Krippel) - Budowe in Böhmen - Leitmeritzer Kreis - Bezirk 
Ploschkowitz (Ploskovice)

M. ‘Pekky’ Bouška (čtvrtek 16. 9. 2010)
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