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STŘEKOV 
Městský obvod statutárního města Ústí nad Labem – Střekov se roz‑

kládá na pravém břehu řeky Labe. Patří k němu místní části Brná, Budov, 
Církvice, Kojetice, Nová Ves, Olešnice, Olšinky, Sebuzín, Střekov, Svádov 
a osady Kolibov a Sedlo. První písemná zmínka o vsi Střekov pochází z roku 
1316, kdy ji získal Pešík z Veitmile. Ten vybudoval na vysoké skále hrad, 
který je poprvé zmiňován v roce 1319. Byl postaven, patrně na popud krá‑
le Jana Lucemburského, k ochraně labského údolí. Krátce po dostavění jej 
získali Vartenberkové. Od začátku 15. století často měnil majitele. V letech  
1599—1945 hrad vlastnili Lobkovicové. Ti jej opět získali v roce 1992. Vý‑
znamným počinem byla stavba železnice z Lysé nad Labem do Děčína Ra‑
kouskou severozápadní dráhou. Trať byla zprovozněna v roce 1874. Roku 
1848 založil místní sedlák, řezník a uzenář Georg Schicht továrnu na výrobu 
mýdla, jedlých tuků a nápojů, která se za jeho syna Johanna stala koncernem 
evropského významu. V roce 1946 byly závody odkoupeny státem a roku 
1951 přejmenovány na Severočeské tukové závody (později SETUZA). S roz‑
vojem průmyslu došlo i k velkému stavebnímu rozmachu Střekova. V roce 
1922 byly k němu připojeny obce Novosedlice a Kramoly. Jméno staré vísky 
Střekov se přeneslo i na celou ústeckou čtvrť, která vyrostla severně od  radu. 
Jednání o jejich sloučení probíhala už v roce 1908, kdy byl navrhován společ‑
ný název Elbenau. Roku 1936 byl Střekov povýšen na město, ale už v roce 
1939 ho nacistická správa připojila k sousednímu Ústí nad Labem. V letech 
1924—36 byla na řece Labi pod zříceninou hradu vybudována Masarykova 
zdymadla, která měla splavnit nebezpečný úsek střekovských peřejí. V roce 
1929 došlo v kině Alhambra k prvnímu promítání barevného filmu v Čes‑
koslovensku. Roku 1980 byly k Ústí nad Labem připojeny i Brná, Budov, 
Církvice, Kojetice, Nová Ves, Olešnice, Olšinky, Sebuzín a Svádov.

Nejvýznamnější památkou je hrad Střekov, který patří mezi naše nej‑
malebnější zříceniny. Jádro hradu s  válcovou věží pochází ze 14. století. 
Na přelomu 15. a 16. století byl pozdně goticky rozšířen. Později bylo Lob‑
kovici sídlo panství přeneseno do encovanského zámku. V 17. století byl 
pobořen a vypálen a v polovině 18. století definitivně opuštěn. V 19. století 
se zřícenina stala známým výletním místem a její scenerie inspirovala nejed‑
noho umělce. Například v roce 1842 zde pobýval německý skladatel Richard 
Wagner, který pak složil operu Tannhäuser. Na začátku 20. století zde byla 
postavena výletní restaurace. Ruiny byly částečně romanticky upravovány. 
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Na úpatí kopce pod zříceninami hradu leží u břehu Labe původní střekovská 
náves s  dřevěnou zvoničkou, torzem kamenného sloupu a dvěma domy 
s  hrázděnými patry. Další dřevěné lidové stavby z  18.—19.  století se na‑
chází na Novosedlickém náměstí, v Budově, Nové Vsi, Olešnici, Olšinkách, 
Svádově a Sedle. S velkým stavebním rozmachem nové střekovské čtvrti 
severně od hradu souvisí i vybudování novobarokního kostela Nejsvětější 
Trojice z roku 1903, správní budovy schichtovy továrny, radnice, bývalého 
kina Alhambra z roku 1927, bývalé Živnostenské pokračovací školy nebo 
starého krematoria z  let 1925—32 na místním hřbitově. Ve svahu naproti 
Malému Sedlu byla v letech 1926—33 vystavěna moderní kolonie jednotných 
domů zvaná „Heimsättensiedlung“. Z doby stavby železnice mezi Lysou nad 
Labem a Děčínem pochází budova střekovského nádraží a unikátně zachova‑
lá parní vodárna s technickým zařízením. V roce 2009 byl ze Svádova ke staré 
střekovské radnici přesunut barokní sloup se sochami Tří králů z 18. století. 
Významnou památkou je goticko‑renesanční areál kostela sv. Jakuba Většího 
ve Svádově, který byl dokončen v roce 1606. Patřila k němu i bývalá barokní 
fara s mansardovou střechou, která dosud stojí u hlavní silnice. V Církvicích 
najdeme kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1701 a vedle něj hrázděnou 
zvonici a sochu sv. Jana Nepomuckého. V Brné, Sebuzíně, Budově a Nové 
Vsi stojí návesní kaple z 18. a první poloviny 19. století. V městském obvodě 
Střekov najdeme opravdu velké množství stavebních památek, které doplňují 
nádherné dramatické přírodní scenerie s mnoha výhledy na labské údolí.
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Střekov — Na Zacházce
Jednou z hlavních dominant Ústí nad Labem je zřícenina střekovského 
hradu, která stojí na trachytové skále vysoko nad řekou Labe. Na začát‑
ku 14. století jej patrně nechal založit král Jan Lucemburský, který jeho 
stavbou pověřil Pešíka z Veitmile. Později jej získali Vartenberkové. Bě‑
hem 15. století se zde vystřídala řada šlechtických majitelů. Na začátku 
16. století jej nechali Glacové ze Starého Dvora pozdně goticky přestavět. 
Posledními majiteli byli v letech 1563—1945 Lobkovicové. Těm byl hrad 
vrácen v roce 1992. V 19. století a na začátku 20. století byla zřícenina 
upravována. Vznikla zde výletní restaurace a hrad se stal oblíbeným 
cílem turistů.
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Střekov – Litoměřická
Pod hradem na řece Labi byly v letech 1924–36 vybudovány Zdymadla 
T. G. Masaryka, které měly splavnit úsek střekovských peřejí. V době 
vzniku patřily k nějvětším v Evropě. Součástí je i vodní elektrárna  s tře‑
mi Kaplanovými turbínami o výkonu 19,5 MW.
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Střekov – Jeseninova
V letech 1901–03 byl ve svahu Malého Sedla postaven novobarokní kos‑
tel Nejsvětější Trojice od teplického architekta Maxe von Loose. Ve věži je 
zvon z roku 1604 od rodiny Hilgerů a dva další z roku 1923 od Richarda 
Herolda.
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Střekov — Jeseninova
Vedle kostela stojí novorenesanční budova fary čp. 80 ze začátku 
20. století.
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Střekov — Malířský koutek
Pod hradem se u břehu řeky Labe rozkládá původní střekovská náves 
s dochovanými lidovými domy. Stojí tu vidlicová zvonička s bedněnou 
spodní částí z 1. poloviny 19. století. Na obrázku je vidět i dům čp. 812 
s hrázděným patrem, který pochází z 18.–19. století.
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Střekov — Malířský koutek
Na návsi nedaleko zvonice stojí kamenný sloup  z doby okolo roku 1800, 
který kdysi sloužil jako milník (někdy uváděno i pranýř).
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Střekov — Kubelíkova
Z původní zástavby vsi Novosedlice se dochoval dům čp. 21 s roubeným 
patrem, který původně pochází z 18.–19. století a byl upraven na začát‑
ku 20. století.



12

Střekov — Žukovova
Budova bývalé radnice samostatného města Střekov čp. 546 z 1. třetiny 
20. století.
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Střekov — Žukovova
Vedle staré radnice najdeme sochu T. G. Masaryka z roku 2008 od Roma‑
na Richtermoce. Původní pomník byl ve Střekově odhalen v roce 1936, 
ale už v roce 1938 zmizel neznámo kam. Patrně byl zničen místními 
henleinovci.
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Střekov — Varšavská
V parku stojí pískovcový barokní sloup Tří králů z 1. poloviny 18. století. 
Ten byl původně umístěn ve Svádově za farou, odkud byl v roce 2009 
přesunut na dnešní místo. Na trojbokém soklu stojí sochy Tří králů 
a uprostřed na vysokém sloupu socha Piety.
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Střekov — Varšavská
V bývalém kině Alhambra (později Revoluce) čp. 767 z roku 1927 od Ri‑
charda Brosche proběhlo v roce 1929 první promítání zvukového filmu 
v Československu. Dnes je zde Činoherní studio.
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Střekov — Národního odboje
ÚMO Ústí nad Labem – Střekov sídlí v domě čp. 794 z roku 1934 asi 
od architekta Paula Brockardta.
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Střekov — Národního odboje
Naproti ÚMO uvidíme bývalou živnostenskou pokračovací školu čp. 766 
z roku 1927 od Ernsta Rückera. Později zde byly základní a chemická 
škola. Dnes zde sídlí obchodní akademie.
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Střekov — Žukovova
V roce 1848 začal Georg Schicht doma ve sklepě vyrábět mýdlo. Postup‑
ně vybudoval známou továrnu, která vyvážela nápoje, mýdla a  jedlé 
tuky do celého světa. Na obrázku je secesní správní budova čp. 100 
z roku 1911. Její fasáda byla později zjednodušena.
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Střekov — Na Zákrutu, Do Kopečka, Dykova, Švabinského
Ve svahu v horní části Střekova stojí kolonie zvaná Heimsättensiedlung, 
kterou tvoří víc než 60 rodinných domů postavených v letech 1926—33. 
Autory jsou Rudolf Geissler a Pavel Spielmann. Původní vzhled si dodnes 
uchovalo jen několik domů.
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Střekov — Karla IV.
Dřevěná Hrdinova vila čp. 1063 je zajímavým příkladem meziválečné 
architektury v Ústí nad Labem. Nechal si ji postavit stavitel Rudolf Hrdi‑
na v letech 1935—36.
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Střekov — U Stanice
V roce 1874 byla Rakouskou severozápadní dráhou dostavěna železnice 
mezi Lysou nad Labem a Děčínem. Z této doby pochází i budova železnič‑
ního nádraží Střekov.
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Střekov — U Stanice
U nádražní budovy se nachází unikátní technická památka. Je jí drážní 
parní vodárna  čp. 822 postavená v  roce 1873 podle projektu Carla 
Schlimpa, který je i autorem nádraží Praha Těšnov. Uvnitř se dochovalo 
zařízení z téže doby s vyjímkou stojatého parního kotle, který pochází ze 
začátku 20. století. Dnes je zde expozice Zubrnické museální železnice.



23

Střekov — U Krematoria
Na střekovském hřbitově stojí budova starého krematoria čp. 398 
od Wilhelma Etzela a Ernsta Rückera z let 1925–32. Zdobí ji sochařská 
výzdoba od Hermanna Zettlitzera.



24

Střekov — U Krematoria
V centrální části hřbitova najdeme Schichtovu hrobku z  let 1907–12 
od Wilhelma Pleiera a Heinricha Karla Scholze. Sousoší po stranách 
symbolizují vztah muže a ženy a muže a muže. Uprostřed uvidíme mra‑
morovou bustu továrníka Johanna Schichta.



25

Střekov 
Na místě bývalé letecké pozorovatelny na vrchu Malé Sedlo dnes stojí 
kamenná rozhledna z roku 2009 s dřevěnými prvky. Byla slavnostně 
otevřena v roce 2010.
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Brná — Sebuzínská
Brná leží jižně od Střekova na pravém břehu řeky Labe. První písemná 
zmínka pochází z roku 1057 na zakládací listině litoměřické kapituly. 
V roce 1194 připadla premonstrátskému klášteru v Teplé a roku 1233 
řádu německých rytířů. Od konce 14 století byla součástí střekovského 
panství a později patřila k Sebuzínu. Od začátku 17. století až do konce 
feudalismu byla součástí lovosického panství. Na návsi, která měla pů‑
vodně tvar okrouhlice stojí pozdně barokní kaple sv. Anny z roku 1756. 
Uvnitř jsou lidové plastiky sv. Floriána, sv. Anny Samotřetí a sv. Josefa 
z 1. poloviny 19. století.
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Brná — Sebuzínská
Novorenesanční vilu čp. 38 zvanou „Zámeček“ nechal v roce 1900 po‑
stavit vídeňský rentiér Robert Florent. V roce 1924 ji koupil francouzský 
šlechtic Alain Rohan pro svého kmotřence barona Ottokara Picota de 
Peccaduc svobodného pána z  Herzogenbergu, který zde provozoval 
zahradnictví. Vyrůstala zde i jeho dcera kunsthistorička Johanna von 
Herzogenberg oceněná za podporu rozvoje českoněmeckých vztahů. 
Dnes je zde Státní veterinární správa České republiky pro Ústecký kraj.
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Brná — Sebuzínská
Za vilou čp. 38 stojí novogotická kaple Povýšení Svatého Kříže, kterou 
nechal v roce 1930 postavit baron Ottokar von Herzogenberg.
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Brná — K Srdíčku
Nedaleko kaple sv. Anny stojí restaurace a hotel Srdíčko čp. 28, který 
původně pochází z roku 1728. Po roce 1883 jej přestavěl Ernst Herzig 
a otevřel zde Herzigs restauration, kde v roce 1897 pobýval německý 
spisovatel Karel May a napsal zde část románu „Vánoce“.
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Budov
Budov leží asi 2km na východ od Střekova vysoko nad pravým břehem 
řeky Labe. První písemná zmínka pochází už z roku 1184, kdy byl při‑
pomínán jako Zbudkov. Původně patřil ke Střekovu a od roku 1397 
k blízkému hradu Varta. Později připadl k Velkému Březnu a po roce 
1581 ke Svádovu, k němuž náležel až do konce feudalismu. Na návsi 
stojí kaple z poloviny 19. století.
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Budov
Nedaleko kaple najdeme tři domy se zděným přízemím a hrázděným 
patrem v  jádru z 18.–19. století. Usedlost čp. 34 nedávno vyhořela a 
zbylo z ní jen torzo. Na obrázku je dům čp. 15 s novodobým štítem.
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Budov
Nad kaplí najdeme dům čp. 30 s hrázděným patrem a vyřezávaným 
štítem.
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Církvice
Církvice leží 6 km na jih od Ústí na pravém břehu řeky Labe. První písem‑
ná zmínka pochází z roku 1357. Ves střídavě patřila k Libochovanům či 
k Lovosicím. Nejvýznamnější památkou je barokní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, který v roce 1701 nahradil starší středověkou stavbu. Ve‑
dle něj stojí hranolová zvonice z cihlového hrázděného zdiva. Ta pochází 
ze začátku 18. století a do dnešní podoby byla upravena v 19. století. Celý 
areál je obklopen hřbitovem s kamennou zdí a barokní bránou.



34

Církvice
U barokní brány vedoucí na hřbitov u kostela najdeme barokní sochu 
sv. Jana Nepomuckého z 18. století na trojbokém podstavci.
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Církvice
U silnice na Litoměřice stojí litinový kříž na empírovém podstavci 
z 19. století.
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Kojetice 
Kojetice leží 1,5 km na východ od Střekova. První písemná zmínka pochází 
z roku 1088 ve falzu zakládací listiny vyšehradské kapituly. V roce 1178  
připadla ke Svádovu a spolu s ním se v roce 1676 stala součástí ploskovic‑
kého panství. Od roku 1830 zde stála empírová kaple, která byla zbořena  
kolem roku 1980. V  severní části vsi stojí pod domem čp. 45 kříž 
z 19. století.
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Kojetice
Na křižovatce za vsí ve směru na Malečov stojí kovový kříž na empíro‑
vém kamenném podstavci z 1. poloviny 19. století.
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Nová Ves
Nová Ves leží jihovýchodně od Střekova na svahu vrchu Vysoký Ostrý 
nad pravým břehem řeky Labe. První písemná zmínka o vsi pochází 
z roku 1383. Vždy náležela ke střekovskému panství. Na svažité návsi 
stojí kaple z roku 1806.
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Nová Ves
Dům čp. 1351 s roubeným patrem z konce 18. století má zajímavě vyře‑
závanou lomenici.
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Nová Ves
Vedle kaple stojí původně roubený dům čp. 1354 z konce 18. století. 
Zajímavostí je podstávka v patře a přízemi a krásně dochovaná pavlač.
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Olešnice
Olešnice leží 4 km na východ od Střekova na Olešnickém potoce. Ves 
vznikla v polovině 16. století z panského dvora u hradu Varta. První 
písemná zmínka pochází z roku 1626. Spolu s hradem později připadla 
k Velkému Březnu. Z původní zástavby se dochoval například hrázděný 
dům čp. 12 s hrázděným patrem, který byl novodobě upravován.
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Olešnice
V centru vsi stojí hasičská zbrojnice ze začátku 20. století s vysokou 
dřevěnou sušárnou na hadice.



43

Olešnice
V horní části vsi stojí kříž z 19. století.



44

Olšinky
Olšinky leží asi 1 km východně od Střekova na pravém břehu řeky Labe 
na Kojetickém potoce. Ves vznikla někdy kolem roku 1591. Vždy patřila 
ke svádovskému panství. Z původní zástavby se dochoval dům če. 5 
s hrázděným patrem a vyřezávanou lomenicí.



45

Sebuzín
Sebuzín leží 6 km na jih od Střekova na pravém břehu řeky Labe při ústí 
Tlučeňského potoka. První písemná zmínka pochází z roku 1251. Až 
do roku 1580 drželi ves vladykové ze Sebuzína. Potom byla rozdělena 
na několik dílů. První část připadla k Litoměřicím a později k Lovosicím. 
Druhá  patřila ke kamýckému panství. Nejvýznamnější památkou je 
barokní kaple sv. Vincence z Ferrary z roku 1745. Opravena byla v roce 
1874. Ve štítu je výklenek s kamennou soškou Krista Trpitele.
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Sebuzín
Vesnická škola se ve vsi uvádí už v roce 1774. Nová budova čp. 115 
pochází z  roku 1871. Do dnešní podoby byla upravena v  1. třetině 
20. století.



47

Sebuzín
Před domem čp. 133 stojí kříž na kamenném podstavci z 2. poloviny 
19. století.



48

Sebuzín
Nedaleko domu čp. 127 stojí pomník malíři Ludwigu Richterovi  
(1803–1884), který se ve svých krajinomalbách inspiroval krajinou 
kolem Střekova.
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Kolibov
Východně od Sebuzína leží při potoku Rytina osada Kolibov. Původně 
patřila k litoměřickému panství a od roku 1623 k Lovosicím. Najdeme 
zde dům čp. 217 s hrázděným a roubeným patrem s pavlačí, který pochá‑
zí z konce 18. století. Byl upravován v 19. století a novodobě.
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Sedlo
V sedle mezi Vysokým Ostrým a Malým Ostrým leží osada Sedlo. První 
písemná zmínka pochází z roku 1318, kdy patřila ke Střekovu. Stojí zde 
bývalá lobkovická hájovna čp. 1381 z druhé poloviny 19. století.



51

Sedlo
Na obrázku je dům čp. 1380 s roubeným patrem v  jádru z 18. století  
a v pozadí silueta vrchu Vysoký Ostrý (587).
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Svádov — Labská
Svádov leží 3 km na východ od Střekova na pravém břehu řeky Labe. 
První písemná zmínka pochází z roku 1188, kdy jej šlechtic Hroznata 
daroval Johanitům. V roce 1278 se zde připomíná johanitská komenda. 
Dalšími majiteli byli Vartenberkové a Salhausenové. Roku 1680 při‑
padl Svádov k Ploskovicím. V roce 1619 nechal Bedřich ze Salhausenu 
postavit na místě hradu zámek. Ten byl přestavěn v roce 1670. Roku 
1814 vyhořel a po roce 1895 byla na jeho místě postavena vila čp. 13. 
Do dnešní doby se dochovaly zbytky hradeb a kamenný most.
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Svádov — Svatojakubská
Pozdně gotický kostel sv. Jakuba Většího byl postaven původně v roce 
1477 a dokončen až v roce 1606 za Bedřicha ze Salhausenu. Na jižní 
straně je renesanční portál s aliančním znakem Salhausenů a Bocků. 
Hlavní oltář pochází z  roku 1606 od V. Hörniga. Kostel je obklopen 
hřbitovní zdí se dvěma renesančními bránami a kruhovou kaplí
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Svádov — Svatojakubská
Jeden ze dvou renesančních portálů z roku 1606, které vedou na hřbitov 
u kostela, zdobí ornamentální reliéf a znak Salhausenů.
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Svádov — Labská
U hlavní silnice stojí barokní fara čp. 1 s mansardovou střechou, která 
byla postavena v roce 1731 Annou Františkou vévodkyní Toskánskou. 
Jejím autorem byl pražský architekt Václav Špaček.
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Svádov — Pod Hradištěm
Nad kostelem stojí dům čp. 24 s roubenou přízemní částí z 18. století 
s podstávkou a novodobým štítem.



57

Svádov — Jana Želivského
Dům čp. 28 má hrázděné patro a vyřezávaný štít. Pochází z  konce 
18. století.
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Svádov — Sokolovská
Hrázděné patro má i dům čp. 27.
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