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součást městského obvodu Ústí n. L. - Severní Terasa
Kabát (Spiegelsberg) 
- 291 m n. m. - 
Historická osada na 
prastaré Solné (Alte 
Salzstraße), později 
Poštovní stezce z Pra-

hy přes Lovosice (Lobositz), Dolní Zálezly (Salesel), Ústí - vedla  
z Drážďanské (Dresdener) neboli Horní brány (Obere Tor)  
v městských hradbách - Skřivánek (Lerchenfeld), samotu Na 
Ladech (Am Laden [Laaden]), Božtěšice (Postitz), Strážky  
(Troschig, Troschik), Knínice (Kninitz) k hranicím a do Saska.
Vzpomínána již v l. 1439 a 1443 příslušela bukovskému, poté 
všebořickému panství (Herrschaft Schöbritz [Schöberitz]). Stávala 
tu strážnice chránící kupce před lapky a podloudníky. Občas 
nějakého hříšníka spoutali do kazajky - kabátu, ten v adrese  
zdejšího zdravotnického zařízení zůstal. Leč filologové se  
domnívají, že Kabát znamená spíše srub či strážní věž, po níž 
byla pojmenována a za pravdu jim dává Špimberk, zkomolenina 
německého Spiegelsbergu. Zpráva z r. 1509 zmiňuje ‘Spilberg 
anebozto Kabát’.
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Weinmannovo plicní sana-
torium (Léčebný ústav pro 
plicní choroby ‘Weinmannovy 
nadace’ - Lungenheilanstalt 
‘Weinmannstiftung’) - K Sana-
toriu 285/4 (Petschkova 
[Petschekstrasse 191? - 38], 
Na Kabátě [Spiegelsberg 
1938 - 45]), Ústí n. L. - Bukov 

- Budovu vedle již existující Petschkovy ozdravovny financoval velkoobchodník 
uhlím (původem z chudé židovské rodiny) a jeden z nejzámožnějších Ústečanů, 
Eduard Jakob Weinmann. Otevřena r. 1920 byla určena 110ti mužům, v r. 1928 se 
z prostředků dědictví po zesnulém Weinmannovi rozšířila na 200 míst a dokončila 
i ženská sekce se 117 lůžky. O pacienty se staral kvalifikovaný lékařský personál, 
vlastníkem se stal humanitární spolek ‘Léčebna Na Kabátě’, jehož prezidentem 
byl slavný ústecký výrobce trpaslíků a od r. 1903 (za libereckou obchodní komoru) 
poslanec zemského sněmu Ferdinand Maresch (* 5. 10. 1854 Ústí n. L. - † 2. 8. 
1940 Ústí n. L.) V r. 1939 připadla Sudetské zemské pojišťovně sídlící v teplickém 
Šanově (Landesversicherungsanstalt Sudetenland, Teplitz - Schönau). Dnes  
(plicní oddělení) je součástí Masarykovy nemocnice. Autor projektu (klasicizující 
secese) realizovaného v období 1916 - 19 - městský architekt dr. ing. Ernst 
Krob - byl pravděpodobně starším spolupracovníkem Franze Josefa Arnolda  
(* 18. 1. 1888 Ústí n. L. - † Pasching). - Pohled z parku slepecké školy ([Deutsche 
Blindenschule] posléze krajská vojenská, resp. Vojenská ubytovací a stavební 
správa) ve Štefánikově ul. (Westphalenstrasse [1907 - 33], Westphalenova 
[1933 - 38], Westphalenstraße [1933 - 45], Kalininova [1945 - 90]) - barvotisková 
pohlednice vydaná (1920) knihkupcem a činovníkem amatérského divadelního 
souboru Deutsche Bühne (zal. v r. 1925) Aloisem Weidlichem. - Petr Špaček  
(* 27. 12. 1939 Teplice - Šanov [Teplitz - Schönau]) - Tak to bylo v Ústí - Ústí  
n. L. - město, Krásné Březno a Klíše na starých pohlednicích a fotografiích  
(Ústecká vlastivěda sv. V/1) - vyd. Město Ústí n. L. (2008).

Končina spočívala na rozhraní 4 katastrů (božtěšického, bukovského, 
klíšského a stříbrnického) a v r. 1620 zahrnovala 3 větší usedlosti. R. 1654 
statky poddané Ústí patřily k vaňovskému zboží, 6 domů Bukovu (Pockau) 
a 2 Stříbrníkům (Ziebernik). V r. 1613 utržil Skorotice (Gartitz) s Podhořím 
(Deutsch Neudörfel) a samotou Kabát od císařského rady (za stavovské rebelie 
[1618 - 20] člen direktoria českých stavů) Prokopa Dvořeckého z Olbramovic 
(† 21. 6. 1621 Praha) rytíř Václav st. ze Žampachu. R. 1623 mu bylo jmění 
konfiskováno a prodáno manželce Barboře Malešické z Poutnova, horlivá 
katolička totiž slíbila vychovat svých 12 dětí v pravé víře. Kartograf Jan Kryštof 
Müller (* 15. 3. 1673 Wöhrd - Norimberk - † 21. 6. 1721 Vídeň) uplatňuje 
výraz Spiegelsberg (1720), jakož i I. (Josefské) vojenské mapování z l. 1764 - 68 
(rektifikace 1780 - 83) registrující 3 sedláky a 2 (?) zahradníky i II. Františkovo 
(1836 - 52) vykazující 2 domy a 1 stáj s ubytovací kapacitou pro 4 muže a 1 koně. 
Během napoleonské bitvy (29. - 30. 8. 1813) u Chlumce (Kulm) a Přestanova 
(Priesten) ves vyplenili Rusové. V 1. dílu monografie Das Königreich Böhmen 
(Praha, 1833) zaměřeném na Litoměřicko popisuje topograf Johann Gottfried 
Sommer (* 1782/83 Leuben [Ľuběń] u Drážďan [Dresden, Drježdźany, 
Drežďany, Drezno] - † 11./12. 11. 1848 pražský Karlín [Karolinenthal]) malou 
dědinu (přifařenou od r. 1652 ke Skoroticím) - se 3 chalupami a 15 osadníky, 
z nichž 6 s 1 stavením náleželo Všebořicím (Herrschaft Schöbritz) a zbývající  
2 Vaňovu (Wannow) spadajícímu pod ‘svobodné město Ústí’. V r. 1838 je  
situace takřka stejná: 15 obyvatel a 3 domy, 2 přifařeny k Ústí a 1 do Skorotic. 
Popis Králowstwí Českého čili podrobné poznamenání wšech dosawadních 
krajůw, panstwí, stakůw, měst, městeček a wesnic… (J. G. Kalve, 1848, Praha) 
otce národa a zakladatele našeho dějepisectví, Františka Palackého (* 14. 6. 
1798 Hodslavice - † 26. 5. 1876 Praha), předkládá v kapitole ‘Austí, město  
a Wanow statek. Majitel: král. město Austí’ varianty obě: Špimberk i Spiegels- 
berg. R. 1908 byl vybudován Jubilejní okresní zaopatřující ústav císaře  
Františka Josefa I. (Kaiser Franz Josef Jubiläums Bezirks Alterversorgungs 
Heim) se 70 místy pro staré a chudé ústecké občany, nahradil zrušený 
starobinec (po otevření r. 1910 byl několikrát rozšiřován) - doposud  
ul. Sociální péče (Petschekstrasse [1936], Reinhard Heydrich Straße [1942 
- 45]). Ozdravovna pro nemocné plicními chorobami (Lungenheilanstalt) 
z r. 1920, svého času nejmodernější ve státě, vzešla z nadace uhlobarona 
Eduarda Jakoba Weinmanna (* 25. 9. 1852 Dobrá u Kladna - † 6. 10. 1928 
Ústí n. L.), protější zotavovnu z r. 1908 (Genesungsheim für Lungenkranke 
- Petschekstiftung) financoval průmyslník, uhlobaron a téměř nejbohatší 
mecenáš prvorepublikového Československa, Ignaz Petschek (* 14. 6. 
1857 Kolín - † 15. 2. 1934 Ústí n. L.) V dobročinnosti se rodiny předháněly. 
Pod nynější správou Masarykovy nemocnice vznikl již r. 1911 - díky 
nadaci Heleny Petschkové a Německé zemské komisi pro péči o mládež  
v Čechách (Deutsche Landeskommission für kinderschutz und Jugendfür-
sorge in Böhmen)  chlapecký výchovný internát (Knabenerziehungsheim). Po 
zrušení byly domy přičleněny k sanatoriu, jež ve středu 30. 5. 1945 ‘převzal’ 
Ústřední svaz nemocenských pojišťoven v Praze - přímý následník Sdružení 
českých nemocenských pokladen (zal. 1910). Po r. 1945 osadu pohltily 
Stříbrníky a prakticky se zachovala jen v sanatorních adresách. (Národní škola 
Spiegelsberg fungovala ve Weinmannově ústavu v l. 1912 - 42.) Nicméně se 
v něm. Spiegelsbergu zračí hláska, strážní věž na kopci, v jehož svazích se po 
staletí dařilo révě. Už 1. pozemková kniha (Grundbuch) zaznamenává min. 
39 vinohradních nákupů, resp. prodejů. Pěstitelé měli i právo distribuce, 
od sklizně do Nového roku čepovali také burčák, o což se vždy staral jeden  
z nich. Stále jsou nad ul. Vinařskou (Weingartenstraße) k rozeznání ovocné 
zahrádky, ba i vinice zrušené r. 1859.

Hospoda (čp. 62) Pěvecký sál (Zum 
Sängerhalle) na Božtěšické (Postitzer-
strasse, Postitzer Straße), po 
r. 1945 údajně známá jako 
Amerika (zbořena v r. 1980) 
- ze světlotiskové pohlednice 
anonymního vydavatele  
(odesl. r. 1923).

Holoměř s vinicemi (Pockauer 
Weingarten) a Kurzweilův mlýn 
(Kleischer Mühle, Kleischmühle) 
v údolí Klíšského potoka 
(Kleischbach) - z nejstarších  
v okrese (čp. 23), dle badatele, 
PhDr. Franze Josefa Umlaufta  
(* 11. 7. 1883 Lipová [Spansdorf] 
- † 8. 11. 1967 Marl u Bayreuthu) 
je primárně evidován 10. 10. 1547 
(Marksche Mühle) v kompetenci 
Jaroslava (i Jaroše) Kelbla (také 
Kölbel) z Geisingu. Blíže nápisu 
‘Dorff Pockaǔ’ je křižovatka 
‘Rondel’ - výřez rukopisné mapy 
(1729) Johanna Josepha Dietzlera 
(též Jan Josef Karel Ditzler * 1710 Praha - † 16. 4. 1744 Praha) - uložena v Archivu 
města Ústí n. L.

Vyhláškou z pátku 16. 1. 1948 ‘o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí 
osad, povolených v roce 1947’ ministra vnitra (funkci zastával v obdobích 2. 7. 1946  
- 25. 2. 1948 a 15. 6. 1948 - 14. 9. 1953 Václav Nosek [* 26. 9. 1892 Velká Dobrá -  
† 22. 7. 1955 Praha]) se stanovuje: ‘Podle § 5 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 266 Sb., 
o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování 
domů, vyhlašuji, že v roce 1947 byly povoleny tyto změny úředních názvů míst: pro 
obec utvořenou sloučením obcí Bukova, Hostovic, Předlic, Střekova, Stříbrníků, Trmic 
a Ústí nad Labem název Ústí nad Labem; názvy sloučených obcí a jejich částí zůstávají 
úředními názvy částí nové obce s tou změnou, že název Kabát, také Špimberk, vztahující 
se na části bývalých obcí Bukova a Stříbrníků, se nahrazuje výlučným názvem Kabát.’ 
Mnichovský krajanský spolek Heimatfreunde Aussig upozorňuje, že odtud pochází  
p. Emmy Roscher, roz. Fohry (* 1899 - † 15. 5. 1967 Darmstadt) či major ve výslužbě 
Adalbert Parwonitz (* 1891 - † 8. 3. 1967 Bielefeld).

Na holoměřskou přítomnost čedičů, tefritových 
tufů, leucitových tefritů atp. poukazuje (1904) ve 
velkolepém geologickém atlasu Českého středohoří 
(Geologische Karte des böhmischen Mittelgebirges) 
světově proslulý vědec Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch 
(* 26. 3. 1852 Homole u Panny [Hummel] č. 2 - † 4. 11. 1940 Vídeň), masiv ovšem 
nazývá Johannisfeuer (Svatojánský oheň), stejně jako částečně německo-česká 
mapa Ústí n. L. a Litoměřice 1:75.000 (žel nedatovaná).

Bukovský dub na titulce brožury Památné stromy Ústecku I.  
- Bc. Martin Vykouk, Mgr. Viktor Keller (Město Ústí n. L., 2009) 
- Před nemocniční správní budovou (Sociální péče 3316/12A),  
v místě původní brány do statku samoty Na Kabátě se vypíná  
22m, bezmála 250letý dub letní (Quercus robur) - česky též 
křemelák (obvod kmene ve 130 cm 3,85 m), památným byl 
vyhlášen r. 2006. Nevíme, zda byl vysazen jako hold, nebo aby 
sloužil za příbytek dobrým duchům a chránil od zlých sil či blesku. 

Jisté pouze je, že jde v současnosti o jediný rodový strom na Ústecku (tj. po 
generace na gruntu opečovávaný). Monumentální svědek zašlých časů se pyšní 
pozoruhodně pravidelnou kulovitou korunou, upoutá i v zimě.

Holoměř (Holomirsche, Johannisfeuer) - Čedičový kopec s výhledy  
v sz. partie ústecké aglomerace, nad čtvrtí Bukov. Na vrcholu se nalézá  
stožár - zřejmě televizní převaděč (resp. dokrývač) a pozorovatelna civilní 
obrany, na jižním svahu Městský útulek pro opuštěná zvířata (V Lukách 
[Altlerchenfelder Hauptstraße] 178/21) a kolonie Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Konvalinkový Vrch prostírající se až k úpatí. 
Severozápadní stráně mírně se klonící k Božtěšicím zaujímá areál nemocnice, 
kromě právě této části je okolí silně urbanizováno.

Vrchol Kabátu, kde se odnepaměti říká ‘Na  
Věžičce’… - foto: Milan ‘Pekky’ Bouška (čtvrtek  
20. 12. 2006, 13:55)

U nemocnice, za heliportem letecké záchranné 
služby (na kótě 290,1), se nachází 6tiúhlá, 
kamenno-cihlová pozorovatelna řadící se  
k vůbec nejstarším poválečným objektům civilní obrany (50. l. 20. stol.), tudíž  
ještě nekoordinovaným s centrálními předpisy (možná vznikaly v rámci rekon-
strukce některé z významných továren). Ve srovnání s pozdějšími typizovanými 
je podivuhodný nejen materiál (kamenná podezdívka, smíšené zdivo na maltu), 
ale i naddimenzované rozměry průzorů (zjevně bez zřetele k nebezpečí zbraní 
hromadného ničení). Vstup do jediné místnosti je kryt z předpokládaného směru 
úderu protitlakovou zdí. Již z dálky překvapí silně předsazená stropnice. V každé ze 
6ti stěn tkví průzor (i nad vchodem), uzavírající rámečky (ani plexisklové výplně) 
se nedochovaly. Zájmovým prostorem je údolí Labe, především střed města  
a Západní nádraží (Bahnhof Teplitz, Nádraží Ústí n/L. - Bahnhof Aussig).

Vychovatelna císaře Františka Josefa I. Na Kabátě  
(čp. 265) postavená r. 1911 nadací Heleny Petsch-
kové dbala o řádnou výchovu těžko zvladatelných 
chlapců. Rekonstruovaná (1978) a dnes zubožená 
stojí v ul. Sociální péče (Petschekstrasse [1936], 
Reinhard Heydrich Straße [1942 - 45]) - pod 
nemocniční správní budovou 
- barvotiskový pohled vyd.  

v Ústí n. L. (1911) Carl (Karl) Reichmann (* 1869 Kutná Hora 
[Kuttenberg] - † 1934 Ústí n. L.)

foto: Milan ‘Pekky’ Bouška (úterý 6. 12. 2011)

Dvě z hlavních pěšin značených 
ústeckými horskými spolky (Wege-
bezeichnungen Außiger Gebirgs- 
vereines, kategorie: směr Ústí - 
Bezeichnete Hauptwege nach Aussig) 
- 13km modrá: Nakléřov (Nollendorf), 
Knínice (Kninitz), Žďárek (Zuckmantel), 
Strážky (Troschig), Božtěšice (Postitz); 
žlutozelená: z Chvojence (Kahnberg) 

(509 m) přes Velké Chvojno (Böhmisch Kahn), Žďárský potok (Katz Bach, 
Höhnebach), lokalitou V Oboře (Im Gehege) nad Arnultovicemi (Arnsdorf), 
přes Neznabohy (Niesenbahn) u Zámeckého vrchu (Schloßberg, Kauderberg)  
(510,7 m), pod Čepcem (Heuberg) (478 m) přes Božtěšice na Holoměř  
(Holomirsche) nad Kabátem - ‘Wanderkarte fürs Elbetal und des angrenzenden 
Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge... Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig.’

Kabát: Š p i m b e r k  (Spiegelberg), víska v Čechách u Stříbrníků, hejt. a okr.  
Ústí n. L., fara Skorotice, pš. Březnice; 3 d., 14 ob. n. (1890). - Ottův slovník  
naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Třináctý díl. Jana  
– Kartas. - 1898. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze
Holomíř, Střízovický vrch (na sever) při rozcestí silnice vlevo přes Lerchenfeld  
(½ hod.), vrch Holomíř 291 m vysoký skýtá pěknou vyhlídku. - České Středohoří 
- II. opravené vydání - Jaroslav Křenek (* 17. 5. 1890 Třebenice [Trebnitz] -  
† 5. 9. 1964 Slaný [Schlan]) - nákl. KČST v Lounech [Laun] 1929, tiskem Ant. 
Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů.
S Božtěšické silnice zahneme vpravo vzhůru kolem zalesněného kopce. Z lesnatého 
parku nahoře vynikají velké budovy se širokými, vzdušnými okny. Zde na výšině 
bez mlh a prachu vybudovali z nadací od r. 1908 plicní sanatorium o 350 lůžkách. 

IGNAZ PETSCHEK (* 14. 6. 1857 Kolín - † 15. 2. 1934 Ústí n. L.) 
- majitel severočeských hnědouhelných dolů - Syn kolínského 
židovského obchodníka Mojžíše Petschka, jehož jediným 
vzděláním bylo 6 tříd humanitního gymnasia na Malé Straně 
v Praze. V r. 1874 nastoupil do služeb Pražské banky a ta ho  
v 17ti poslala zkontrolovat hospodaření lounského cukro- 
varu. Revizní zpráva byla dokonalá, a tudíž ho instituce 
vypravila na výpomoc do svého ústeckého uhelného 
velkoobchodu - k Eduardu Jakobu Weinmannovi, který se 
ale osamostatnil (1876) a Ignaz u něj zastával funkci obchodního cestujícího. 
Počínaje čtvrtkem 1. 1. 1880 si ovšem v Ústí ustavil nezávislou firmu. 
Talentovaný a předvídavý podnikatel Weinmannovi brzy zdárně konkuroval. 
Zavedl nové postupy, od těžařů bral zboží do komisního prodeje. R. 1882 se 
spojil se silnou Anglobankou a záhy namnoze kapitálem participoval doma  
i v Německu. Za odbytové krize českého uhlí (1900) přišel se skvělým 
artiklem - briketami z méně hodnotných surovin. Podobně jako Weinmann 
získal obrovské bohatství a stal se štědrým mecenášem. Financoval vznik 
dětského pavilonu ústecké nemocnice (1897); v Ryjicích (Reindlitz) - nadací 
Heleny Petschkové Spolek pro stavbu dělnické léčebny (zal. r. 1895 z podnětu  
ústecké nemocenské pokladny) - v pátek 13. 7. 1902 tu byl otevřen první  
(secesní) objekt Sanatoria pro plicně choré (Genesungsheim) - tzv. 
Helenenheim - zbudovaný (1904 - 06) dle plánů duchcovsko-chomutovského, 
tesaře, truhláře, kováře, architekta a stavitele Antona Kunerta; r. 1911 díky 
téže nadaci chlapecký domov (Knabenerziehungsheim), resp. Vychovatelnu 
císaře Františka Josefa I. Na Kabátě (čp. 265) a sousední (1908 - 13)  
Ozdravovnu pro tuberkulózní pacienty (Genesungsheim für Lungenkranke)  
- tentokrát z fondů vlastních (Petschekstiftung) - komplex ve stylu historizující 
secese navrhl vídeňský architekt Arpád Mogyorosy. Držitelem se stala lokální 
pobočka Německého zemského pomocného spolku pro nemocné plicními 
chorobami, jež v l. 1918 - 38 zdejší populaci neblaze sužovaly a zapříčiňovaly 
častá úmrtí. V období rozmachu (1890 - 1902) si nechal v ul. Winstona  
Churchilla (Alleestrasse [1888 - 98], Bismarckstrasse [1898 - 1919], 
Baumgartenstrasse [1919 - 33], Ve Stromovce [1933 - 38], Bismarckstraße  
[1938 - 45], Roosveltova [1945 - 72], Vladimirská [1972 - 94]) od tandemu  
Hans Miksch (* 24. 6. 1846 Liberec [Reichenberg] - † 14. 5. 1904 Drážďany)  
a Julian Niedzielski (* 18. 5. 1849 Strzyżów - † 20. 10. 1901 Vídeň) zbudovat  
rodinné sídlo (č. 1368/4) v novorokokovém slohu (historismus), r. 1902 prošlo  
zásadní přeměnou a rozšířením, posléze (1934) umírněním neobarokní 
fasádou, rekonstrukci navrhl Paul Brockardt ev. Brockhardt (* 8. 1. 1882 
Coburg - † 1941 Praha). Na sklonku života stihl ještě mateřskou školku (1930 
- 31) v Předlicích (Prödlitz). Pohřbu se zúčastnilo několik tisíc osob, v Ústí 
tehdy mimořádně stavěl rychlík Berlín - Praha. Poté se podílu v syndikátu 
ujal třetí syn Franz, slibný rozvoj přerušil nástup fašismu (na podzim 1938 
se s rodinou odstěhoval do Brna, pak přes Londýn do Spojených států). 
Okamžitě po nacistech se do vily nastěhoval okresní výbor Komunistické 
strany Československa. Honosný dům (dřevěné obložení s vyřezávanými 
motivy Polabí, mramorové obklady atp.) patří městu a magistrát jej užívá 
jako obřadní svatební síně.

Pacienty jistě potěší i příjemné prostředí a pěkná vyhlídka na město, do údolí  
i na hory. Dále při cestě stojí tři rozlehlé zemědělské usedlosti, označené jménem 
Kabát, jako část obce Stříbrníků. Dříve bývaly čtyři, dvě z nich patřily k Ústí, jedna 
k Božtěšicům a jedna k Všebořicům. Z Ústí od Horní (Drážďanské) brány vedla 
sem Solní cesta a pokračovala na Božtěšice a Strážky do Knínic a na hranice. 
Nebylo vždy bezpečno pro osamělého kupce na této cestě, ať měl zboží nebo 
peníze. Proto bývala i na Kabátu stráž. Nekalý člověk, lapka či loupežná skupina, 
ohrožující bezpečnost na cestě, byli po dopadení přivedeni sem na strážnici a někdy  
i spoutáni svěrací kazajkou, a tak kazajka-kabát daly jméno osadě. Stejný osud však 
stihl i kupce, když chtěl odbočit s cesty, aby se vyhnul placení mýta v městě. Od 
Kabátu zahneme vpravo k Holoměři, nejvyššímu místu s malou pozorovatelnou 
na vrcholu (291 m). Toto staré jméno se udrželo i přes staletí, kdy bylo území 
poněmčeno. Chvalně známé byly vinice na Holoměři. Je odtud vpravdě pěkná 
vyhlídka, především na Bukov a Klíši, ale i na Středohoří a Krušné hory. Vrchol 
tvoří skála, černavý nefelinový tefrit, silně póresní, což si vysvětlujeme tím, že 
plyny a páry unikaly z lávy, jež rychle chladla. Můžeme odtud pozorovat i hráče 
na stadionu (obr. 20) hluboko pod námi v údolí Klíšského potoka. Teče ve zlomu 
zemské kůry. Kra, jejíž obrysy zhruba označuje tok Klíšského potoka na severu  
a řeky Bíliny na jihu, poklesla ze všech nejhlouběji. Oligocenní pískovec tu nikde 
nevystupuje až na povrch. Asi 80 m pod vrcholem můžeme najít ve zvětralé ssuti 
pěkné vyvětralé krystalky černého nerostu augitu. - František Pinc (* 3. 4. 1901  
- † 26. 10. 1982), Antonín Kolář (* 13. 8. 1906 Předboř) - Vlastivědné výlety  
z Ústí n. L. - Nakladatelství Krajského národního výboru Ústí n. L. (Krušnohorské 
tiskárny, n. p., základní závod Most [Brüx], 1957).
KABÁT t. ŠPIMBERK (Kabát) v r. 1869-1910 pod názvem Špimberk osada obce 
Stříbrníky v okr. Ústí nad Labem, v r. 1921-1930 osada obce Stříbrníky v okr. 
Ústí nad Labem, v dalších letech jako osada zanikla (součást městské části 
Ústí nad Labem-Severní Terasa obce Ústí nad Labem v okr. Ústí nad Labem). -  
1. dvousvazková emise Historického lexikonu obcí České republiky 1869 - 2005  
- ing. Jiřina Růžková, CSc. (* 21. 4. 1940 Pojbuky), ing. Josef Škrabal (* 1956)  
a kol. (Český statistický úřad, Praha, 2006).
OSADA KABÁT - Pole Kočkova, Ovčárny, stejně jako přičleněné plochy stříbrnické-
ho Kabátu jsou již zastavěny novými objekty Severní terasy. Samoty na Kabátě  
i obec Stříbrníky byly zřejmě v nejstarších dobách jako zboží korunní přiděleny 
k ústeckému hradu. V minulosti pak vedla z ústecké Horní neboli Drážďanské 
brány takzvaná Solní cesta přes Kabát na Božtěšice a Strážky, do Knínic a dále 
ke hranicím. Na Kabátě stávaly na rozhraní čtyř katastrů Božtěšic, Bukova, Klíše 
a Stříbrníků již v roce 1620 tři větší zemědělské usedlosti. V minulém století zde 
žilo jen asi patnáct obyvatel a bývala tu strážnice. Zde stávala stráž, která střežila 
bezpečnost cest a sem také byli přiváděni chycení loupežníci, někdy spoutaní 
svěrací kazajkou. Od kazajky či kabátu pak dostala jméno i malá osada. Tak to 
alespoň vysvětlovala starší vlastivědná literatura. Filologové se však domnívají, že 
jméno kabát je zde ve významu srub, strážní věž a osada že tak byla pojmenována 
podle strážní věže, kabátu, který byl její dominantou. Za pravdu jim dává i druhý 
český název této lokality Špimberk, který je zřejmě jen zkomolením německého 
místního označení Spiegelsberg: spiegel – hláska, strážní věž a berg – kopec; tedy 
kopec s hláskou. V historickém sledu prodělávají ovšem místní názvy hláskový 
vývoj. V roce 1443 se uvádí Spiegelsberg, zápis z roku 1509 mluví o dědině jménem 
„Spilberg a nebozto Kabat“. Po roce 1945 splynula osada Kabát s obcí Stříbrníky 
a jméno Na kabátě dostala ulice u bukovského sanatoria. V únoru 1910 byl zde 
pro staré a chudé ústecké občany slavnostně otevřen nový ústav pro 70 osob  
s exotickým názvem Jubilejní okresní zaopatřující ústav císaře Františka Josefa I. 
Nahradil zrušený starobinec, z tradice nazývaný špitál extra moenia, tedy mimo 
město. - ing. arch. Vladimír Provazník (* 13. 3. 1937) - Ústí, město nad Labem  
- Severočeské nakladatelství (1983).

Ignaz a Franz 
Petschkovi (1934)

SPIEGELSBERG (Kabát), liegt am nördlichen Hang der 
291 m hohen Holomirsche (Holoměř), eines Randberges der 

Lerchenfelder Platte (Tephrittuff) und gehört zu einem Teil zu Ziebernik 
(Stříbrníky) und zu einem anderen Teil zu Pockau (Bukov) Beide Orte 
gehören seit 1939 zum Stadtkreis Aussig (Ústí nad Labem). Post Aussig, 
Schule Aussig-Lerchenfeld (Skřivánek) und Pockau, Pfarre Aussig und 
Gartitz (Skorotice). Spiegelsberg ist ein sehr alter Weiler, der mit seiner 
deutschen Bezeichnung bereits 1439 erwähnt wird. Der Name deutet 
darauf hin, dass hier in der Zeit, als die alte Salzstraße - Aussig, Lerchenfeld 
(über den Laden [Na Ladech]), Postitz (Božtěšice), Troschig (Strážky) 
die einzige „privilegierte“ Handelsstraße war, Wachposten standen, die 
Schmuggler in Gewahrsam zu nehmen hatten. Aus dem mit einigem 
Grund ausgestatteten Behausungen dieser Wachposten mögen die zwei 
bäuerlichen Anwesen entstanden sein, die 1654 zum Gute Wannow 
(Vaňov) gehörten und der Stadt Aussig untertänig waren. Ein drittes Haus 
gehörte der Herrschaft Schöbritz (Všebořice) - vorher Pockau. Bei diesem 
Stande blieb es bis in die Neuzeit. 1838 hatte Spiegelsberg nur diese 
drei Häuser mit 15 Einwohnern. Nr. 1 und 2 waren zu Aussig eingepfarrt,  
Nr. 3 zu Gartitz. Wegen seiner staub- und vielfach nebelfreien Lage wurde 
Spiegelsberg Standort von Wohlfahrts- und Heilanstalten. Im Jahre 1908 
wurde mit dem Bau des Kreisaltersheims (Bezirksversorgungshauses) 
begonnen, das 1910 eröffnet und in den Jahren 1924 und 1929 erweitert 
wurde. 1908 wurde durch den Zweigverein des Deutschen Landes-
hilfsvereines für Lungenkranke eine Lungenheilanstalt gegründet, zu der 
noch durch den Verein „Heilanstalt Spiegelsberg“ in der Zeit von 1916 
bis 1919 eine zweite Anstalt kam, die 1920 eröffnet wurde. Die beiden 
Lungenheilstätten (auch ein Genesungsheim für Lungenkranke) mit 
110 Betten, gingen 1939 in den Besitz der Landesversicherungsanstalt 
Sudetenland, Teplitz-Schönau (Teplice - Šanov), über und wurden als „Lun-
genheilstätten Spiegelsberg“ weitergeführt. (Betten für rund 150 Frauen 
und 200 Männer). Das im Jahr 1912 erbaute Knabenerziehungsheim 
wurde zu dieser Zeit (1944) aufgelassen und den Heilstätten angegliedert. 
      Dr. Franz Josef Umlauft, Studienrat, Aussig (heimatfreunde-aussig.de)
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