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součást městského obvodu Ústí n. L. - Střekov
Kramoly (Krammel) - 150 - 218 m n. 
m - Osada - někdy i Křemelná (kramol,  
-a m. kramola f. hádka, svár, spor;  
strast; kramoliti sě, -ľu, -líš sě nedok. 
vadit, se, hádat se, svářit se) - snad 
po odříznuté enklávě Mariánské skály 
(Marienberg) - Kramolné (Krammler 

Stein), Kamenný vrch (186 m) (Steinberg) - vzešla na labském 
pravobřehu (střekovském předmostí) před Ústeckou bránou;  
jako nejmladší a dlouho nejmenší (1383 Kramola villam) náležela 
s Novosedlicemi (Obersedlitz) hradu Střekovu.
‘Za Karla IV. bylo pečováno o rozvoj obchodu na Labi i byly za tou příčinou skály 
pod Skřekovem, jež činily plavbu nebezpečnou, prolamovány a mělčiny vyváženy, 
aby Labe učiněno bylo splavnější. Současně byl na hrad ustanoven zvláštní 
poplavčí, jež měl dohled na plavbu polabskou.’ R. 1348 država zahrnovala vsi 
‘Skřekov’, Novosedlice, Kramoly, myslivnu Sedlo (Sedl) s panskými hospodářskými 
staveními, Novou Ves (Neudörfel), Tašov (Taschow), Pohoří (Pohorz), Proboštov 
(Proboscht), Horní Zálezly (Salesel) a tok pod hradem s mlýny a rybolovem. Sou-
pis (1532) prodeje majetku (Herrschaft Schreckenstein) registruje přívoznický  
domek, lodní mlýn a dvory 2 sedláků. I. (Josefské) vojenské mapování z l. 1764 - 
68 (rekt. 1780 - 83) evidující 1 sedláka, 5 chalupníků/zahradníků a 4 koně (1787) 
uvádí Kramel, II. Františkovo (1836 - 52) - vykazující 26 domů a stáj s kapacitou 
pro 24 kvartýrníky - Kramml mit 1 Schiff M. Na Císařských povinných otiscích  
z r. 1843 (resp. 1847 - Lith. Wölß F. u. Müller) - figuruje Ober Sedlitz und Ortschaft 
Kraml in Böhmen Leitmeritzer Kreis - Bezirk Schreckenstein. Popis Králowstwí 
Českého čili podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw… F. Palackého  
(J. G. Kalve, 1848, Praha) předkládá v pasáži III. Litoměřicko, odd. (str. 73)  
‘55. Střekow (půw. Skřekow), statek fideikomm. Majitel: Ferdinand kníže  
z Lobkowic. Obyw. něm… 3. Nowosedlice - Ober–Sedlitz - dom. 25, obyw. 132.’ 
(str. 74). V 1. sv. monografie Das Königreich Böhmen (Praha 1833) připomíná  
J. G. Sommer v sekci (str. 1) Königliche Kreisstadt Leitmeritz (Královské krajské 
město Litoměřice), hlavě (str. 359) Fideicommiss≈Gut Schreckenstein (fideiko-
misní [svěřenský] statek Střekov), kapitole 1. Schreckenstein (str. 361), par. 3 
Ober≈Sedlitz - osamocené, k Ústí přifařené sídlo na Labi (K r a m m e l ) s 22 
obyvateli a 5 objekty: hospoda, lodní mlýn, kovárna, přívoz a propachtovaná 
chalupa s velkou vrchnostenskou sýpkou (str. 362). V l. 1869 - 1910 (a 1921) je 
osadou Novosedlic v okr. Ústí n. L. R 1922 byly Kramoly, Nové Sedlice i Střekov 
spojeny a rada požádala o povýšení na město. (K prvním integračním jednáním 
došlo r. 1908, zastánci prosazovali název Elbenau.) Dle střekovského řídícího 
učitele z Habrovic (Johnsdorf) a kantora v Tisé (Tyssa) Emila Richtera (* 1869 -  
† 12. 11. 1953 Lübeck) leží (Střekov III) na pravobřežních diluviálních (pleistocén-
ních) štěrcích a aluviálních (holocenních) píscích labského meandru, s řadou 
průmyslových podniků podél Děčínské (Tetschener Straße) - pův. Svádovská 
(Schwadnerstraße), nám. Schillerplatz, Brückenplatz (1936 - 38), pak Dr. Eduarda 
Beneše (Präsident Dr. Eduard Benesch Platz 1938), posléze Hermann Göring Platz 
(1938 - 45) - dnes křižovatka Varšavská ([189? - 190? Schulstraße, 190? -  
22 Elisabeth Püschnerstraße, 1922 - 45 Beethovenstraße]) a Národního odboje 
(Schillerstraße); členěny 3 paralelními třídami: Kramoly (Rudolfstraße, Mozart-
straße, Mozartova), Varšavská, Děčínská a s rezidenčním blokem ‘Heimat’, který 
investovalo stejnojmenné stavební a bytové družstvo (Bau- und Wohnungsgenos-
senschaft Heimat), spočívá v sektoru ohraničeném ul. Kozinova (Hebbelstraße), 
Kramoly, Raisova (Theresienstraße, Herderstraße) a Střekovské nábřeží (Elbe-
straße - Nábř. 5. května). Autorem je bavorský architekt Paul Brockardt, ev. 
Brockhardt (* 8. 1. 1882 Coburg - † 1941 Praha), jehož atelier navrhl i abstrahovaně-
neoklasicistní lázně (1930 - 31) Johanna Schichta (Johann Schicht Bad) - Lázně  
dr. Vrbenského v Truhlářově (1931 - 45 Josef-Künstner-Straße, 1945 - 57?  
Antonína Dvořáka) aj. Obdobný komplex měl povstat i na sousedních parcelách, 
což souviselo s rozvojem tzv. ‘velkého’ Střekova sloučením Kramol, Novosedlic  
a Střekova (v l. 1936 - 39 měl statut samostatného města). Na nábřeží fungoval už 
r. 1532 přívoz s hostincem (Gasthof Amerika zruinovaný nálety r. 1945), plovoucí 
mlýn a 2 zemědělské usedlosti. K výraznému rozmachu došlo r. 1836, v návaznosti 
na otevření dalších loděnic vyrašila řada loďařských domků, Schichtova mydlárna 
(1882) a mnohá jiná zařízení - chlapecká a dívčí základní škola (1901); lékárna  
U Růže (1903); na Lessingově nám. (Lessingplatz, 1936 Šafaříkovo, pozd. Městský 
park, od r. 2009 T. G. Masaryka) novosedlicko-kramolská radnice (1908); 
klasicizujícně-expresionistická (1927) Živnostenská pokračovací škola (Gewer-
bliche Fortbildungsschule, od r. 1952 Střední průmyslová škola chemická, nyní 
Obchodní akademie) bavorského architekta Ernsta Rückera (* 1890 Einsenstein) 
- mj. spoluautora starého krematoria na Lesní cestě (Waldweg) aj.; nový, organicko-
expresionistický Most Edvarda Beneše (1920 - 36) z dílny prof. ing. Josepha 
Melana (* 18. 11. 1853 Vídeň - † 6. 2. 1941 Praha), zprovozněný v neděli 9. 8. 
1936 (1936 - 38 Presidenta Dr. Edvarda Beneše, 1938 - 45 Hermann Göring Brücke, 
1945 - 52 Dr. Eduarda Beneše, 1952 - 90 Nikose Belojanise) ad. Nelze ale opome-
nout např.: Říční Schmidtovy Jánské lázně (Schmidt’s Johannisbad) s restaurací 
(Gasthaus zum Johannisbad) a přívozem. ● Radniční jizba (Ratstübl) - U Lípy 
(Děčínská 575/13), jíž vedl hospodský Rudolf Tampe. ● Na Střekovském nábř. 
(Elberstrasse) sloužila od úterý 31. 10. 1899 pětipodlažní hala loupárny rýže 
Austria Reiswerke-Aktiengesellschaft (zal. v pondělí 24. 10. 1898) dceřiné spol. 
rakouské firmy Prima Pilatura di Riso S.p.A. (První terstská rýžovna, a. s.), poté 
vojenský sklad, díky poplašné zprávě, že se budou potraviny odvážet do Německa, 
byl v sobotu 2. 11. 1918 válkou vyhladovělým davem vydrancován a zapálen, 
radní povolali československou armádu, což údajně zhatilo snahy o ustavení 
provincie Deutschböhmen. Rýžárna Bohemia, a. s. (od čtvrtka 6. 5. 1920) ustoupila 
70m pylonu unikátního novo-symbolistického Mariánského mostu (1994 - 97) 
ing. arch. Romana Kouckého (anketou časop. Structural Engineering International 
byl r. 2000 vyhlášen 1 z 10 nejvýznamnějších mostních a inženýrských konstrukcí 
světa min. dekády). ● Na rohu Děčínské (Tetschenerstrasse) 726/55 a Zeyerovy 

(Goethestarße), pobl. býv. hřiště U Rýžovny, se r. 1910 rozběhla výroba gramo-
desek, pobočku hannoverské firmy Deutsche Grammophon Gesellschaft - 
Österreichische Grammophongesellschaft GmbH (Rakouská gramofonová 
společnost, s. r. o.) řídil bratr vynálezce gramofonu Emila Berlinera (* 20. 5. 1851 
Hannover - † 3. 8. 1929 Washington, DC), Joseph Berliner. Filiálku převzala (1919) 
britská The Gramophone Company s ústředím v Hayesu, značka se změnila na His 
Master’s Voice (1924), v l. 1926 - 29 Gramola Record... Siemens & Halske (1939 
- 45), 1946 Edmund Zierold (měřicí přístroje), 1950 Metra, n. p., 1965 Závody 
průmyslové automatizace, 1994 ZPA Ekoreg. ● Kino Alhambra (1927), Varšavská 
767/7 (Alhambra-Lichtspiele, Beethovenstraße 226), českolipského architekta 
Richarda Brosche (* 2. 2. 1884 Janův Důl [Johannesthal] - † 22. 10. 1965 Aalen - 
Baden-Württemberg) - jenž má na svědomí i divadlo (1925 - 26) v Novém Boru 
(Haida), děčínské (1927) Kino Varieté (Sněžník), duchcovské Kino Lípa (1928 - 29) 
aj. Operovala odtud půjčovna i produkce Wolframfilm-Verleih Ernsta Leopolda 
Kobosila (* 1893 - † 23. 10. 1960 Mnichov) a v pátek 26. 4. 1929 se uskutečnila 
československá premiéra zvukového filmu. Po válce biograf Revoluce - od února 
1982 tu působí Činoherní studio (nyní Činoherní divadlo města Ústí n. L., o. p. s.) 
● Funkcionalistický (1931 - 36) Obchodní dům Baťa (Varšavská 779/5) prof. ing. 
arch. Vladimíra Karfíka (* 26. 10. 1901 Idrija - † 6. 6. 1996 Brno), dnes Sekretariát 
OVV (Okresní výkonný výbor) České strany sociálně demokratické. Příspěvkem 
Zur Geschichte des Dorfes Krammel se vývoji věnuje 2. roč. (1922) čtvrtletníku 
zaměřeného na okr. Ústí a Chabařovice Beiträge zur Heimatkunde des Aussig-
Karbitzer Bezirkes (str. 170), pisatelem je Dr. F. J. Umlauft (* 11. 7. 1883 Lipová 
[Spansdorf] - † 8. 11. 1967 Marl u Bayreuthu). Vyhláška o změnách úředních 
názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v r. 1929 (13/1930 Sb.) ministra 
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vnitra (1929 - 32) Dr. Juraje Slávika ze soboty 18. 1. 1930 ukládá: : ‘Pro osadu, 
utvořenou sloučením osad Střekova, Novosedlic a Kramol, tvořících místní obec 
Střekov v politickém okresu Ústí n. L., stanoven byl název Střekov, německy 
Schreckenstein, kterýžto název je též názvem místní obce; pro část (čtvrť) nové 
jednotné osady, kterou tvoří bývalá osada Střekov, stanoven název Střekov I., 
německy Schreckenstein I., pro část, kterou tvoří bývalá osada Novosedlice, 
stanoven název Střekov II., německy Schreckenstein II., a pro část, kterou tvoří 
bývalá osada Kramoly, stanoven název Střekov III., německy Schreckenstein III.’ 
Mnichovský krajanský spolek Heimatfreunde Aussig upozorňuje, že odtud pocházeli: 
stolař Karl Backert (* 1875 - † 28. 12. 1955 Raboldshausen); lakýrnický mistr Franz Plattig  
(† 7. 11. 1955 Drážďany); vdova v domácnosti Marie Schober (* 1889 Kramoly); manželka 
vrchního městského inspektora Olga Heller, roz. Bail († 5. 9. 1955 Řezno [Regensburg]); 
(Gasthaus Amerika) Marie Stoy, roz. Hafrank (* Stříbrníky [Ziebernik] - † 8. 4. 1955); 
(Püschnerstraße) holič Josef Schubert († 8. 8. 1954 Bützow [Budišov]); (Schillerstraße) 
pekařová Steffi Schneider, roz. Eiselt († 8. 1. 1956 Burg Stargard [Stargord, Stari Gard]); 
(Schillerplatz) vdova po drážním úředníku Martha Edelmann († 3. 3. 1956 Oberviechtach); 
z č. 1 (Beethovenstraße) Marie Nittel (* 1891 - † 27. 12. 1955 Bamberg); č. 3 (Brückenplatz) 
Agnes Leipelt, roz. Siegel (* 1902 - † 13. 10. 1960 Mühlheim a. Main) a Klaus Erich Leipelt; 
č. 4 (Hebbelstraße) Edith Hochsieder, roz. Wolf († 8. 7. 1986 Mnichov), (Fischergasse) 
Alois Hopfinger († 30. 12. 1945 Baumgarten b. Güstrow [Guščerov]); č. 9 (Püschnerstraße) 
ing. Erhard Pietsch (* 1912 - † 21. 10. 1979 Gerlingen); č. 9/57 (Schillerstraße) Ingrid  
(† Peppenhöchstädt), Lothar (* 1898 - † 6. 7. 1969 Erlangen) a Marie Baume, roz. Runtsch 
(* 1908 - † 23. 7. 1988 Neustadt a. d. Aisch); č. 26 (Anzengruberstraße) elektrikářský mistr 
fy Schicht a. s. Josef Grunert (* 1893 - † 15. 2. 1955 Brüel), (Gasthaus Johannisbad) Herma 
Babinsky, roz. Dorant (* 1900 - † 13. 12. 1978 Zeulenroda), (Schillerstraße) Maria Baum, roz. 
Wutschka (* 1878 - † 26. 12. 1965 Frankfurt n. M.); č. 27 (Püschnerstraße) Stanislaus Essl 
(† Brüel [Bryla, Bruil, Broil, Bruyle, Brule, Brüle]) a Emma Essl, roz. Matjatko († 7. 10. 1955 
Brüel); č. 28 (Tetschner Straße) obchodník uhlím Franz Hoffmann (* 1887 - † 6. 6. 1953 New 
York); č. 31 (Anzengruberstraße) Burknard (Gross - Einsiedeln), Josef (Prien am Chiemsee) 
a Hedwig Elstner, roz. Mildner (Aalen - Unterkochen); č. 36 (Anzengruber-straße) Otto  
(* 1920 - † 7. 3. 2004 Breuberg - Sandbach) a Dipl. ing. Rudolf Traxl (Gloggnitz [Glognice, 
Hlohnice, Klokotnice]); č. 42 (Mozartstr.) skladmistr fy Schicht a. s. Bruno Brandel (* 1896 
- † 5. 2. 1956 Seckmauern); č. 44 (Tetschner Straße) Minna Meldau, roz. Schlamelcher  
(* 1871 - † 20. 8. 1955 Kempten - Allgäu); č. 45 (Püschnerstraße) Emil Soucek (* 1886 - † 21. 10.  
1956 Maisach); č. 50 (Elbestraße) vdova po železničáři Emma Hoffmann, roz. Kleinbauer 
(*1878 - † 17. 4. 1955 Liebenberg), (Mozartstraße) Theresia Tschernoster, roz. Schorsch  
(† 14. 11. 1955 Oberviechtach), č. 58 (Mozartstraße) zaměstnankyně pivovaru Sudetenbräu 
AG Angela Zabe, roz. Maneg (* 1904 - † srpen 1956 Karlsruhe); č. 78 (Johann-Schicht-Straße) 
hlídač fy Schicht a. s. Eduard Salzer (* 1883 - † září 1955 Stein a. d. Traun); č. 79 (Johann-
Schicht-Straße) Marie Hartl, roz. Leipelt († 11. 4. 1973 Frankfurt n. M.); č. 81 (Anzengruber-
straße) Erich Elstner (Aalen); z č. 107 (Lessingplatz) Franz Müller († 6. 12. 1951 Markt 
Erlbach), Helmut, Karin a Anni Lewin, roz. Thema (Ludwigshafen); č. 145 (Schillerstraße) 
Gisela Oyss († 18. 12. 1965 Schwäbisch Hall); č. 168 (Beethovenstr.) zámečník fy Schicht  
a. s. Franz Hoffmann (* 1906 - † 4. 8. 1956 Krefeld); č. 203 (Hebbelstraße) Irma Kirpal, roz. Tigl  
(† Wiesbaden); č. 244 (Herderstraße) Julius (* 1898 - † 24. 3. 1986 Glonn), Anna, roz. Lindener 
(* 1897 - † 10. 4. 1963 Glonn) a Roland Gira (Mnichov); č. 250 (Heimatblock - Hebbelstraße) 
Ferdinand Torn (* 1893 - † 10. 8. 1983 Eschwege); č. 252 (Heimatblock - Hebbelstraße) 
Wilhelm a Klara Buczovsky († Göppingen); Alfred (* 1898 - † 15. 4. 1957 Oberkochen), 
Dieter († Oberkochen) a Maria Preußler, roz. Perthen († Oberkochen); č. 255 (Herderstraße) 
obchodník lahvovým pivem Leipelt (* 1906 - † 9. 1. 1955 Lastau - Rochlitz [Rochlica]) atd. 
Rodákem je výtvarník Karel Schubert (* 18. 7. 1909 Kramoly), absolvent c. k. 
odborné školy sochařsko-kamenické v Hořicích a speciální medailérské třídy 

AVU (1928 - 32) prof. Otakara Španiela. Jeho Pomník 
presidenta Osvoboditele T. G. M. před radnicí 
byl odhalen v neděli 26. 4. 1936, zlikvidovali jej 
nacisté. Před Školkou a pečovatelnou T. G. Masaryka 
(10. 1937 - 6. 1938), Truhlářova 526/16 (Masaryk-
Kinder-Tagesheimstätte der Stadt Schreckenstein) 
- Dětský domov a Školní jídelna - spočívala ještě do 

rekonstrukce (2005 - 07) jeho siderolitová plastika Caritas - sedící žena s 3 dětmi 
(neglazovaná, povrchově napouštěná). Krajskému soudu (Nár. odboje 1274/26) 
- 8podl. Paláci justice s patrovými křídly ing. arch. Antonína Vaňka (* 1. 3. 1921) 
- padla za oběť (1967 - 72) zástavba v ul. Kramoly, Nár. odboje a Nábř. 5. května. 
Další demolice probíhaly např. v úterý 28. 5. 1985 
v 19:40 - pět 4podl. domů - Varšavská 35, 37, 39, 
41 a 43; v úterý 30. 7. 1985 v 16:00 - samostatné 
3podl. objekty - Kramoly 690/56, 691/58 a č. 60  
(4. odstřel); ve středu 12. 2. 1986 v 16:00 - tři 
3podlažní objekty - Děčínská 31, 35 a 37 na kři-
žovatce s ul. Nár. odboje (9. odstřel) či v r. 1987 dva 
obyt. bloky v Kramolech, nyní již jen čtvrti městského obvodu Ústí n. L. - Střekov.

KRAMMEL (Kramoly) - - Schreckenstein III (Střekov III)  
- liegt an der Elbebiegung auf diluvialem Schottergrund  

und alluvianten Sanden, aufgespalten in die drei Parallelstraßen Mozart- 
(Kramoly, Rudolfstraße, Mozartova), Beethoven- (Varšavská, Schulstraße 
189? - 190?, Elisabeth Püschnerstraße 190? - 22, Beethovenstraße 
1922 - 45) und Tetschener Straße (Děčínská - urspr. Schwadnerstraße  
[Svádovská]). Mit diesen sind verbunden Querstraßen, der Großwohnbau 
‘Heimat’, der Schiller- und Brückenplatz (1936 - 38, Präsident Dr. Eduard 
Benesch Platz 1938, danach Hermann Göring Platz 1938 - 45)  
und, zahlreiche industrielle Werke im Zuge der Tetschener Straße. 1532 
gab es hier ein Einkehrhaus mit Elbfähre (heute Gaststätte ‘Amerika’), 
eine Schiffsmühle und zwei Bauerngehöfte. Krammel entwickelte 
sich erst seit dem Jahre 1836, als sich mehrere Schiffswerften hier 
ansiedelten, durch den Bau von Häusern der Schiffsbauer zu einem 
Dörfchen und nahm dann seit Gründung der Seifenfabrik Schicht (1882) 
und anderer Industriewerke durch Wohnbauten in geschlossener 
Bauweise einen ausgesprochen städtischen Charakter an. Öffentliche 
Bauten: Knaben- und Mädchenvolksschule (1901), Apotheke (1903), 
Rathaus (1908), gewerbliche Fortbildungsschule (1927), neue Elbbrücke 
(1936). Schreckenstein (Střekov) mit den 
Ortsteilen I, II und III - enthält auch die 1893 
noch eigenständigen Orte Krammel und Ober-
Sedlitz (Novosedlice). Emil Richter (* 1869 -  
† 12. 11. 1953 Lübeck), Oberlehrer i. R., Aussig-
Schreckenstein (heimatfreunde-aussig.de)
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Dávné osídlení potvrzuje několik hrobů se šňůrovou keramikou z 3. tis. př. n. l., pozůstatky 
únětické (cca 2200 - 1700 l. př. Kr. - materiál se žel nedochoval) či ojedinělé nálezy bronzových  
sekerek středodunajské mohylové kultury s prvky západočeské českofalcké skupiny (1500 - 
1200 l. př. n. l.) Jde i o důležitou lokalitu lužickou, lidé se v ml. době bronzové (od 12. stol. 
př. n. l.) usazovali takřka na celém ústeckém území a nejbohatší objevy pocházejí ze Střekova 
(Schreckenstein). V pohřebišti odkrytém (1931) na terasovité výšině pod hřbitovem (dosti 
narušeném těžbou písku) se podařilo prozkoumat 69 žárových rovů většinou překrytých 
vrstvou balvanů zasypanou hlínou (u 2 zjištěny mohyly s věncem kamenů po obvodu). Výbavu 
zastupovala hl. keramika se zřetelným vztahem k saské oblasti. Nechyběly bronzové zlomky, 
sekáčkovité břitvy se stylizovanou rukojetí tvaru koňské hlavičky dosvědčují styk se sev. Evropou. 
Takřka nepovšimnuté příslušející sídliště bylo při stavbě vilové čtvrti ve 30. l. 20. stol. zničeno.

Na druhém břehu Labském naproti Ústí jest osada rybářská a lodnická Kramalná 
(Krammel) s loděnicemi a skladem dříví. Proti proudu náhle z Labe, lemována 
dráhou severozápadní, zdvihá se fonolitová, krásná skála se zříceninami slavného 
hradu Střekova. S věže jest krásná vyhlídka zvláště na protilehlý vodopád, Vrkoč 
a Vanov. Dolejší nádvoří proměněno v restauraci a v bývalém předhradí jest nyní 
panský dvůr. Po úbočí jižním rozkládá se vinice. Nad osadou Kramulí jest nejprve 
velká mydlárna a ještě výše na táhlé, ovocnými sady porostlé stráni, pod lesnatým 
táhlým hřbetem (pod nímž i Střekov leží) jest ves Novosedlice (Obersedliz) se 
zahradními hostinci. Na severo-západní straně nade vsí, vyčnívá neschůdný, holý, 
čedičový, kupovitý vrch Sattelberg… Přes Střekovský dvůr v serpentinách vzhůru 
lesní cestou, konečně lučinou na silnici, v pravo až k tabulce a dle té na vrch 
Vostry (1½), zpět opět na silnici v pravo přes Sedlo, myslivnu, luční stezkou, pak 
lesním úvozem dolů v levo do Kojetic; po silnici přes Novosedlice do Ústí (3½), 
nebo pořád silnicí v před (u kříže v pravo) přes Malešov, před ním v levo po silnici 
přes Vlčiněves (Waldschnitz) a Svádov, odtud v levo polní cestou přes Vlkopsy 
a Kramule do Ústí (4½) nebo skrze Malešov po silnici vzhůru, od hajného lesní 
cestou na Tannbuschberg, rovně lesem dolů do Tašova (4½)… - 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.

Kraml, K r a m m e l , osada v Čechách u Novsedlic na pr. bř. Labe proti Ústí  
n. L., hejt., okr., fara a pš. Ústí n. L.; 56 d., 798 ob. n. (1890). - Ottův slovník naučný. 
Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Patnáctý díl. Krajčij – Ligustrum. 
- 1900. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.

Kramolná 163 Č. 3452 N. - Z Nové Vsi přes Novosedlice dojdeme do vesnice 
Kramolné s četnými továrnami. Odtud podél Kamenného vršku dojdeme vesnice 
Olšinky. - Jaroslav František Urban (* 2. 4. 1889 Vřeskovice u Přeštic - † 21. 7. 1960 
Nepomuk) - Severočeská historie - Severočeské menšinové knihkupectví Jaroslav 
Sankot, Most (Brüx) 1924.

Válka sedmiletá… Po vítězství Daunově u Kolína (18. 6. 1757) ustoupili Prušáci  
k Litoměřicům. A tu uložili Ústí zaplatiti 5840 zl., měšťanům pak 998 zl. v á l e č n é 
k o n t r i b u c e . Když se Chorvati objevili u sýpek na druhém břehu řeky,  
v Kramolech, postavili Prušáci proti nim u kláštera děla a staré krásné lípy  
v Lipové ulici porazili a svalili je do městského příkopu. Chorvati opustili kramolské 
sýpky a u Svádova se dostali na levý břeh Labe… K r a m o l y … Když roku 1800 
byly odstraněny pod hradem divoké peřeje, začala vzrůstati lodní doprava. Na 
rozparcelovaných pozemcích mlýna vystavěly si četné rodiny lodníků od roku 1825 
řadu domků, i loděnice tu vznikla… Tichý život tří venkovských osad dnešního 
Střekova se začal měnit před 100 lety. Tempo proměny se urychlilo postavením 
severozápadní dráhy v roce 1872, nato postavením železného mostu labského, 
zejména pak založením S c h i c h t o v y  továrny na mýdlo roku 1882. Syn 
mydláře Jiřího Schichta z Ringelsheimu u Liberce zakoupil rozsáhlé pozemky mezi 
Kramoly a Střekovem, kde založil svůj podnik, který zaměstnával roku 1885 jen 
10 dělníků a 2 úředníky… - František Pinc (* 3. 4. 1901 - † 26. 10. 1982) - Ústí nad 
Labem - Od pravěkého sídliště k metropoli českého severu - Sbírka Vlastivědné 
příručky OPS (Okresní pedagogický sbor) v Ústí (1947), svazek 1., tisk: J. Temper, 
knihtiskárna pod národní správou, Ústí, Pražská 3, štočky: B. Tattermusch-Slavík, 
Teplice-Šanov (Teplitz-Schönau).

Mapa tuchomyšlského rodáka, krásnolipského děkana a ústeckého katechety 
Josefa Schütze vyd. c. k. Vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni (1908). 

Entworfen und modelliert von Josef Schütz, Dechant in Schönlinde, 1908. 
Ausgeführt im k. u. k. Militärgeographischen Institute in Wien.

Škrtnice, lodňák, lodník, lodní neb i okrutový 
mlýn na 2 kompách (hlubokých prámech) -  
r. 1860 jich na dolním Labi klapalo ještě 7,  
ve Štětí (Wegstädtl) 2 a po 1 v Lovosicích  
(Lobositz), Velkých Žernosekách (Großczer-
nosek), Libochovanech (Libochowan), Ústí  

a Valtířově (Waltirsche), úplně poslední (1911) v Píšťanech (Pistian) - Střekov  
a Kramoly - Ernst Gustav Doerell (* 22. 8. 1832 Freiberg - † 18. 3. 1877 Ústí n. L.) 
- olej na papíře, nedatováno.

JOHANN SCHICHT (* 8. 3. 1855 Rynoltice [Ringelshain] 
- † 3. 6. 1907 Novosedlice [Obersedlitz]). Významný 
sudetský průmyslník je pro věhlas i sociální cítění 
poněkud nespravedlivě označován za druhého Baťu 
(zlínský král bot začal mnohem později). Ač Němec, 
prosazoval národnostní rovnoprávnost, úředníci museli 
vykazovat znalost obou jazyků, za tehdy vypjatého 
šovinismu odvážný, až nepopulární postoj. Čtvrtý z 5 sy-
nů Theresie roz. Sänze (* 15. 9. 1829 Rynoltice - † 9. 10. 
1900 Novosedlice) a sedláka, řezníka, uzenáře Georga 
Schichta (* 15. 3. 1820 Rynoltice - † 7. 10. 1887 Zhořelec [Zhorjelc, Zgorzelice, 
Görlitz]) - u mydláře v Mimoni (Niemes) nabyl znalosti a ve čtvrtek 6. 7. 1848  
i živnostenskou licenci (komerční zn. Georg Schicht přetrvala do r. 1951) - prošel 
drsným 3letým učením v Liberci (Reichenberg) a účetní praxí v obchodu s tuky  
a oleji ve Vídni, kde nejstarší bratr Georg (* 29. 6. 1849 Rynoltice - † 14. 12. 1913 
Vídeň) absolvoval architekturu a inženýrství (1869 - 73) a založil (1883) Chemische 

Fabrik Georg Schicht na výrobu pracích bikarbonátů. 
Johann ve volném čase studoval jazyky a písemně 
(1873) rodičům doporučuje ustavit v 12titisícovém 
Ústí mydlárnu a svíčkárnu se zřetelem na nenákladný 
labský transport kokosového i palmo-jádra, dostupnost 
uhlí, sody a slibné odbytiště v blízkosti měst s železnicí 

propojující celé Čechy. Návrh nebyl akceptován, po návratu spravoval agendu  
a korespondenci. Zprvu otcův provoz sídlil ve sklepě rynoltického domku, úspěch 
spočíval v levných surovinách, kvalitě a nízkých cenách, o zákazníky nebylo nouze,  
a brzy se přesunul do většího, varna záhy přerostla v továrnu. Dětem ji předal (1878) 
rovným dílem (1880 filiálky v Liberci a Teplicích [Teplitz]). Díky organizačnímu  
a inovačnímu talentu převzal iniciativu Johann a vzhledem k dopravnímu rozmachu 
zřídil závod na pomezí Kramol a Novosedlic. Od vyhloubení základů k rozjezdu 
uplynulo přes půl roku, což se ale 27letému manažeru zdálo neúměrně dlouho, viz 
postesk podnikové kroniky (1938): Stavba se potýkala s mnoha obtížemi, začala 
na sklonku léta 1882 a až v prosinci t. r. byl poprvé zapálen oheň pod jedním  
z kotlů. V manufaktuře s 10 dělníky, 2 úředníky a tisícovkami odběratelů (1885),  
o 2 budovách, s komínem, kůlnou a několika dílnami, pak vypukla doslova exploze, 
sortiment se rozšiřoval obrovským tempem, vedle mýdla i ztužené potravinářské 
tuky, svíčky, stearín, glycerin, vodní sklo, karton, ovocné šťávy Ceres (zarytý 
odpůrce alkoholu a kouření, produkce delimitována 1952) atd.; pořizovaly se doly, 
elektrárna (i k veřejnému osvětlení), strojírna a kovárna, vodárna, drážní vlečka, 
pila... R. 1891 nechal registrovat legendární mýdlo s jelenem (proč volil zrovna 
toto zvíře, zůstane asi navždy záhadou). Za zásluhy o průmyslový rozvoj mocnářství 
obdržel titul císařského rady (1898), byl členem hospodářských, nacionálních  
a humanitárních spolků, miloval umění, četl německé klasiky, francouzské 
osvícence i L. N. Tolstého (* 9. 9. 1828 Jasnaja Poljana - † 20. 11. 1910 Astapovo), 
jehož odkaz vyzdvihuje v dopisech: Ctím Tolstého, ačkoliv je Rus, jako svatého.  
V mých očích je nejušlechtilejší osobností, která žila od doby Krista... Nenutit bližní, 
aby pro nás vyráběli zbytečné nebo dokonce škodlivé věci. Pokud možno co nejvíce 
vyrábět a co možná nejméně spotřebovat. Žít tak, abychom si mohli na ‘konci’ 
říci: Ty jsi měl podíl na pokroku lidstva... Život pro sebe nemá cenu. Zajímavá je  
i nejedna vlastní myšlenka z poč. 20. stol.: Hospodářský tlak, jak učí marxisté, by 
mohl trpět politickou svobodou, zatímco každý list dějin člověka učí, že vláda nad 
politikou následuje za vládou nad hospodářstvím. R. 1906, kdy vznikla pobočka 
v Moravské Ostravě (Mährisch Ostrau), se rodinná firma změnila v akciovku, 
majoritu však nadále kontrolovali příslušníci rozvětveného rodu. Poté se role 
vůbec prvního prezidenta společnosti s 1.880 zaměstnanci a základním kapitálem 
10 mil. korun ujal (1907) syn Heinrich (* 1. 2. 1880 Rynoltice - † 16. 6. 1959 Chur) 
se sourozencem Georgem Ernestem Adalbertem (* 26. 4. 1884 Novosedlice -  
† 2. 9. 1961 Londýn), jenž zastával post viceprezidenta a obchodního ředitele.  
Před 1. svět. válkou měl největší tukový komplex Evropy na 3.500 zaměstnanců, 
lékaře s moderní ordinací, systém nemocenského pojištění, sprchy, prostory pro 
volný čas i vzdělávání, jídelnu, mateřskou školku, později přibyla margarínka, 
rozsáhlá bytová výstavba, lázně s bazénem, kadeřnictví aj.

Ústí a okolí (Aussig und seine Umgebung) - továrna na 
mýdlo George Schichta (Seifen Fabrik Georg Schicht) 
- litografii nezn. autora vyd. v Ústí n. L. (1893) Ernst 
Rennert.

1860 1947 úterý 1. 1. 2013

Kramoly z Mariánské skály, název se zachoval v pojmenování jedné ulice.


