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Vážení čtenáři, 

dostává se Vám do ruky publikace, která je výstupem školního projektu 
zaměřeného na problematiku multikulturního vzdělávání. Na projektu s názvem 
,,Moje město – moje čtvrť“ pracovali žáci i učitelé školy. Projekt vznikl v rámci 
Iniciativy Společenství EQUAL - projektu POLIS, jehož překladatelem je Člověk 
v tísni – společnost při České televizi, o.p.s..  

Projekt je jednou z dalších činností Střední školy obchodu a služeb, Ústí nad 
Labem, Keplerova 7, příspěvkové organizace,  školy zaměřené na obchod,  služby, 
cestovní ruch, informatiku, školy s bohatou projektovou činností (Leonardo da 
Vinci, Interreg, projekty z oblasti ICT, primární prevence, environmentální 
výchovy). 

Mgr. Irena Koťátková 
ředitelka školy 

 

Publikace, kterou čtenáři  předkládáme, je společným dílem týmu vybraných 
žáků Střední školy obchodu a služeb v Ústí nad Labem. Jedná se o žáky druhých 
a třetích ročníků oborů obchodně-podnikatelská činnost, informatika 
v ekonomice a management cestovního ruchu. 

Ačkoliv právě tato publikace má být oním hmatatelným výsledkem, to 
podstatné se odehrávalo v průběhu celého trvání projektu, nejen při obsahové a 
formální úpravě výsledného textu. Žáci, dost možná nevědomky, plnili stanovené 
vzdělávací cíle po celé dva měsíce, kdy projekt Moje město – moje čtvrť probíhal. 
Rozšiřovali své znalosti o místě svého bydliště, byli nuceni hledat informace na 
různých místech a materiály, získané z vícero zdrojů, je nutily k pohledu na 
tématiku z různých úhlů pohledu. Při získávání informací žáci dost možná poprvé 
nahlédli do fungování institucí, které přímo i nepřímo ovlivňují jejich žití v dané 
městské části. I když tato publikace může být časem zapomenuta, vědomosti a 
dovednosti žáků, získané prací na projektu, mohou sloužit žákům v průběhu 
jejich budoucího občanského i profesního života . Pokusíme se shrnout výsledky 
činnosti všech zainteresovaných na projektu citátem: „I cesta je cíl“. 

Při tvorbě této knihy jsme si nekladli za úkol, vzhledem k zamýšlenému 
záměru a rozsahu, vytvořit druhé Zlaté stránky či nějaký souhrnný lexikon, ale 
spíše vytvořit výběr zajímavého z pohledu žáků. Přistupujte, prosím, k této knize 
s vědomím výše uvedeného. Doufáme, že čtenář nalezne v publikaci zajímavé 
informace, které stejně jako u zpracovatelů projektu, zvýší jeho povědomí 
o městském obvodu, v němž žije. 

Zpracovatelé
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1. Městský obvod – Město 
1.1. Historie města 

Deváté největší město České republiky, Ústí nad Labem, jehož historie sahá až do 
poloviny 11. století, leží nedaleko německých hranic, asi 100 km severně od 
Prahy, v překrásném údolí řeky Labe, která zde protéká Českým středohořím. Na 
sever od města se nacházejí Krušné hory a Labské pískovce s turisticky 
vyhledávanou oblastí Česko-saského Švýcarska. Město je proslulé převážně svým 
průmyslovým charakterem se zaměřením na chemii a těžbu hnědého uhlí. Jeho 
historický vývoj je úzce spjat jak s významnou říční cestou, tak i s členitostí 
krásného okolí. 

Se svými téměř 100 000 obyvateli plní dnes toto průmyslové centrum úlohu 
současného administrativního střediska regionální správy severních Čech. 
V současné době je sídlem správního magistrátu a obvodních úřadů, dále 
okresního i dalších úřadů (pozemkového, živnostenského, finančního) jako prvé 
instance státní správy. 

Městská správa je rozdělena do čtyř samosprávných obvodů, kterým se budeme 
podrobněji věnovat. 

 

1.2. Osobnosti – k významným osobnostem této městské 
části patří: 
 
Karolína Slunéčková 
*8.4.1934 (Kladno) - †11.6.1983 (Praha), česká herečka, role ve filmech: Hop a je 
tu lidoop (1977), Kulový blesk (1978),  Ten svetr si nesvlíkej (1980) 

Václav Neckář 
23.10.1943 (Praha), český zpěvák a herec. Pochází z umělecké rodiny, již od mládí 
vystupoval v dětských operních rolích v inscenacích Státního divadla Zdeňka 
Nejedlého v Ústí nad Labem.  

Z filmových rolí Václava Neckáře: Ostře sledované vlaky, Šíleně smutná princezna. 

Květa Koníčková-Jonášová 
*10.6.1932, česká operní pěvkyně (soprán), od roku 1961 členka Státního divadla 
Z. Nejedlého v Ústí nad Labem. Z rolí: Karolina (B. Smetana, Dvě vdovy), Zuzana 
Vojířová (J. Pauer). 
 
E.G. Doerell 
E. G., malíř něm. (*1832 ve Friburku v S.-†1877 v Ústí n. L.), maloval krajiny a 
květiny, z nichž některé bylo vidět na jub. výstavě r. 1891. 

Bohumil Němeček 
*2. ledna 1938 český boxer, olympijský vítěz z Říma v roce 1960 a mistr Evropy. 
 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/1874-2-ledna
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/1749-1938
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/447110-box
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1.3. Státní instituce 
 
V centrálním městském obvodu sídlí většina institucí s působností na úrovni 
města (Magistrát města Ústí nad Labem) i kraje (Krajský úřad). Z důvodů 
orientace projektu se obšírněji zmiňujeme pouze o magistrátu. 
 
Magistrát města Ústí nad Labem 
 
Co si zde můžeme zařídit? 

• stavební povolení, 
• soc. dávky, 
• živnostenská oprávnění, 
• řidičské a technické průkazy, 
• získání investic, 
• a mnoho dalšího. 
 

Co se zde můžeme dozvědět jako občané o Ústí nad Labem? 
Něco o: 

• historii města, 
• rozvoji města, 
• kultuře, 
• sportu, 
• zdravotnictví, 
• ekologické oblasti, 
• Ústí nad Labem v EU               a mnoho dalšího. 

 
Co je zde přichystáno pro turisty? 

• turistické mapy, 
• cyklostezky, 
• naučné stezky, 
• památky, 
• služby, 
• publikace a projekty                 a mnoho dalšího. 

 
 
Informační středisko města Ústí nad Labem poskytuje informace, poskytuje 
služby v cestovním ruchu, zajišťuje ubytování, prodává mapy a průvodce, 
prodává publikace o městě a turistice, podává informace o dopravních spojeních, 
prodává vstupenky na kulturní, společenská a sportovní akce, prodává kulturní 
pasy Euroregionu Labe a poskytuje bezplatný přístup k internetu prostřednictvím 
dvou infoboxů. 
 
1.4. Nevládní instituce – se zaměřením především na 
oblasti pomoci sociálně potřebným 
ČLOVĚK V TÍSNI - společnost při České televizi, o. p. s., pobočka Ústí n. L. 
Programy: 
Polis 
Podpora vzdělávání 
Nízkoprahový klub Nový svět 
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Terénní programy: Terénní sociální práce 
Transition Facility 
Pracovní poradenství 
 
 
Programy sociální integrace tvoří tým především terénních sociálních pracovníků, 
jejich koordinátorů, pracovních poradců, vzdělavatelů, právníků a dalších 
pracovníků, kteří pomáhají městu při zavádění odpovídajících sociálně 
integračních politik. 
 
Terénní sociální práce 
Pracovníci docházejí za klienty přímo do sociálně vyloučených lokalit a zájemci se 
na ně mohou obrátit také prostřednictvím kontaktních center společnosti.  
Náplní práce terénního sociálního pracovníka je: 

 rozhovor s klientem, 
 pomoc s listinami, 
 vyjednávání, 
 doprovod, 
 koordinační činnost, 
 konzultace s odborníky, 
 kontakt s dalšími institucemi a organizacemi, 
 pomoc v krizové situaci. 

 
Terénní pracovník pomáhá klientům poradit v následujících oblastech: 

 platební neschopnost, 
 využití příjmu, 
 státní sociální podpora a dávky sociální péče, 
 bydlení, 
 zvyšování kvalifikace, hledání zaměstnání, 
 docházka dětí do školy, 
 domácí příprava dětí do školy, 
 volný čas dětí a mládeže, 
 drogy a různé závislosti, 
 prostituce, dětská delikvence, práce s mladými pachateli trestných činů, 
 lichva. 

Sektor sociálních programů a osvěty 
Typově lze projekty rozdělit na: 

 zajišťování přímých sociálních služeb jednotlivcům, 
 materiální podporu institucím poskytujících sociální služby, 
 metodickou pomoc specializovaným institucím a vzdělávání odborných 

pracovníků, 
 systémovou podporu rozvoje sociálních služeb a osvětových programů, 
 informační a vzdělávací programy pro širokou veřejnost nebo rizikové 

skupiny. 
 
Domov pro seniory Bukov 
 
Pobytové zařízení pro občany pobírající starobní či invalidní důchod a občany 
zdravotně (především tělesně) postižené. 

http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent=113&sid=113&id=219
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Pečovatelská služba Ústí nad Labem 
 
Terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se ve vymezeném 
čase v domácnostech pečovaných osob. 
Nabízené služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
(podávání jídla, oblékání, …), pomoc při osobní hygieně (mytí, použití WC, …), 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla, 
příprava jídla, …). pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákup, …), 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (dohled nad dospělým 
v domácím prostředí, doprovod např. k lékaři, …), sociální poradenství 
(poskytování informací). 
Doplňkové služby: kadeřník, masér, pedikér, centrální tísňové volání. 
Úhrada za poskytované služby: za jednotlivé úkony dle vyhlášky. 
Bez úhrady: účastníkům odboje a rodinám, kde se současně narodily 3 a více 
dětí. 
Území poskytování služby: Město Ústí nad Labem, okolní obce na základě 
dohody. 
 
Tyfloservis o. p. s. 
Krajské středisko terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a 
slabozrakých. 
Středisko se nachází v centru města v domě s dalšími sociálně zdravotními 
službami. 
Posláním střediska je podpora integrace těžce zrakově postižených lidí do 
společnosti prostřednictvím intervencí zaměřených na samotné nevidomé a 
slabozraké, osoby jim blízké a širokou laickou a odbornou veřejnost. Snahou je 
vybavit zrakově postiženého dovednostmi a informacemi, které mu umožní 
maximálně naplňovat životní potřeby. 
Cílová skupina: osoby s vrozeným či získaným poškozením zraku starší 15 let, 
osoby jim blízké, odborníci ve zdravotnictví a sociálních službách. 
Nabízené služby: poradenství(výběr vhodné kompenzační pomůcky, 
architektonické úpravy, …), sociálně rehabilitační kurzy – prostorová orientace a 
samostatný pohyb, sebeobsluha, čtení a psaní Braillova bodového písma, nácvik 
podpisu, sociálních dovedností, specifických dovedností u multihandicapovaných 
klientů, psychologické služby atd. 
 
Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem 
V současné době žije v Ústí nad Labem asi 5000 cizinců, z toho asi 2700 
s dlouhodobým pobytem. Proto bylo založeno ve spolupráci Poradny pro integraci 
s cizinci zde žijícími v roce 1999  Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad 
Labem (dále jen KMC). Jeho hlavním cílem je napomáhat při integraci azylantů a 
trvale žijících cizinců do české společnosti na regionální a lokální úrovni a 
zároveň umožnit české veřejnosti se seznámit s odlišným způsobem života, 
založeným na rozdílných kulturně historických modelech. Více o Poradně pro 
integraci zde. 
KMC usiluje o vzájemnou komunikaci a respekt, což ve výsledku znamená, že 
lokální společenstva kulturní a etnická různorodost nerozděluje, ale naopak je 
obohacuje. KMC poskytuje zázemí na podporu aktivit jednotlivých cizineckých 
komunit – multikulturní akce, etnické večery, oslavy svátků jednotlivých 
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etnických komunit, pobyty pro děti, aktivity volného času atd. Aktivity KMC 
vycházejí z potřeb a zájmů jednotlivých komunit cizinců, kteří si sami své aktivity 
organizují a přichází s novými náměty. Azylanté a ostatní cizinci tak mají možnost 
rozvoje vlastní kultury i komunity, porozumět české společnosti a začlenit se do 
ní. 
V KMC jsou klientům k dispozici ředitel KMC, komunitní pracovník, informační 
pracovník, sociální pracovník a dobrovolníci. 
KMC tvoří dvě kanceláře určené k poskytování každodenního odborného 
sociálního a právního poradenství a místností k individuálním konzultacím. Dále 
je v KMC informační centrum, kde naleznete knihovnu s cizojazyčnou literaturou 
a zahraničním tiskem. Probíhají zde různé akce pro děti cizinců, přednášky 
o zemích původu klientů pro českou veřejnost. Centrum také slouží např. 
k setkávání komunit cizinců. 
Asi největší akcí pořádanou KMC je festival Barevná planeta. Festival je zaměřen 
na představování cizinců žijících v ČR a sami tito cizinci se aktivně podílejí na 
tomto projektu. V roce 2007 měli návštěvníci možnost zhlédnout dvě hudební 
pódia, jedno kryté kino, jednu workshopovou scénu a spoustu atrakcí 
a zajímavostí. Na akci vystoupili, např. Dubioza Kolektiv či United Flavour. 
 
Český červený kříž 
 
Československý Červený kříž byl založen v r.1920 a Český Červený kříž následně 
v r.1993. 
Sedm základních principů Červeného kříže, kterými se mají řídit aktivity 
Červeného kříže a Červeného Půlměsíce v každé situaci jsou: humanita, 
nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost. 
 

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 

Odbor ochrany obyvatelstva a plánování odpovídá za řešení problematiky ochrany 
obyvatelstva včetně varování, evakuace, nouzového přežití a výchovy. Zabezpečuje 
podklady pro zpracování krizového plánu kraje. Odbor se vnitřně dělí na Oddělení 
ochrany a přípravy obyvatelstva a Oddělení krizového a havarijního plánování.  
 
 
1.5. Komunikace – nejvýznamnější komunikační tepny 
v Ústí nad Labem: 
 
Mariánský most 
 
Výrazná a dominantní stavba překlenuje Labe a spojuje část Ústí nad Labem – 
Střekov s protilehlým břehem s poměrně netradičním vyústěním přímo před 
úpatím Mariánské skály. Most byl předán k užívání v roce 1998 a jeho délka je 
179 m. 
Netradičně řešená stavba patří zcela právem mezi světově nejznámější mostní 
stavby. Na dvou 60 m vysokých pylonech je upevněno 2x15 lan, které nesou 
179 m dlouhou mostovku. Konstrukce váží 3500 tun, ale působí lehce. Středem 
mostu vede lávka pro pěší a pod mostem je údržbová lávka. U schodiště na lávku 
pro pěší na straně u Mariánské skály je výtah pro invalidy. Ocelová mostní 
konstrukce se opírá o masivní betonové pilíře. Podle ankety prestižního časopisu 
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Structural Ingeneering International patří most k 10 nejkrásnějším stavbám světa 
devadesátých let 20. století. 
 
Benešův most (1934-1936) 
 
Postaven druhý labský silniční oblouk most Dr. Edvarda Beneše. V roce 1993-94 
proběhla generální rekonstrukce. Se svým rozpětím 123,6 m byl ve své době 
největším tuhým obloukem v tehdejším Československu. 
 
 
Železniční most (1871-1872) 
 
V roce 1872 byl postaven první kombinovaný dvoupatrový labský most pro 
železnici nahoře a silnici dole. Za 2. světové války byl most poškozen, po válce 
opraven a v roce 1958 odstraněn. V jeho těsné blízkosti byl v polovině 50. let 
postaven dnešní příhradový železniční most. 

 
 
 
1.6. Podniky – výrazně ovlivňující zaměstnanost v této 
městské části: 
 
MHD 
 
Počátky pravidelné městské dopravy v Ústí nad Labem sahají do roku 1899, kdy 
byla 1.7. uvedena do provozu elektrická pouliční dráha s rozchodem 1000 mm. 
Z historického centra města vedla trať do Krásného Března, Předlic, k dnešní 
poliklinice a na Špitálské náměstí. V dalších letech byla postupně rozšiřována. 
V roce 1903 na Bukov, kolem hlavního nádraží v roce 1929, do Telnice v roce 
1912, do Trmic a Neštěmic v roce 1915, do Chabařovic v roce 1929, rok poté na 
Klíši, do Vaňova v roce 1939 a v roce 1953 ke střekovskému nádraží. 



9 

Den 1.6.1970 je trvale zapsán do historie Dopravního podniku jako jeden 
z nejčernějších. Po více než sedmdesáti letech skončil provoz elektrické dráhy 
v Ústí nad Labem. Došlo k naplnění generelu dopravního plánu, který řešil MHD 
pouze na bázi autobusové dopravy. K slavnostnímu zahájení trolejbusové dopravy 
došlo 1.7.1988 a ta se stala postupem let páteřní dopravou na území města. 
V současné době je ve vozovém parku k dispozici 68 autobusů a 61 trolejbusů. 
41 vozidel je moderních nízkopodlažních, mezi nimi i šest kloubových vozidel. 
Všechna se vyznačují vysokou kulturou cestování a splňují nejpřísnější emisní 
evropské podmínky, jsou přínosem k ekologizaci dopravy.  
 
Spolchemie 
 
Dne 13. února roku 1856 bylo v paláci knížete Schwarzenberga ve Vídni, centru 
tehdejšího mocnářství Rakouska-Uherska, rozhodnuto o založení akciové 
společnosti s názvem 'Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu'. Během 
jediného roku byla na zakoupených pozemcích za branami Ústí nad Labem, v té 
době provinčního městečka na úpatí Krušných hor, zahájena výroba chemických 
produktů. Založení „Spolku“ se ukázalo jako významné pro pozdější budování 
struktury českého chemického průmyslu a pro rozvoj samotného města Ústí nad 
Labem. Spolek pro chemickou a hutní výrobu zahájil svou dráhu jako podnik 
s velkým akciovým kapitálem a s velkými ambicemi. 
Jedním z prvních ředitelů  Spolku byl dr. Max Schaffner. Za dobu svého působení 
v ředitelských postech a v postavení prezidenta správní rady a jako vážený 
chemický odborník přivedl do konce 19. století ústecký Spolek k nebývalému 
rozmachu. Dodnes je jeho jméno spojováno s nejvýznamnějšími zásluhami 
o rozvoj Spolku. 
V letech první světové války byl Spolek bezkonkurenčně nejsilnějším chemickým 
podnikem monarchie ve střední Evropě, dividenda v tomto období neklesla pod 
20%. 
Jak Spolek mohutněl, zvětšovala se jeho důležitost i pro město Ústí nad Labem 
samotné. Ústí se rozrůstalo právě díky Spolku a být zaměstnancem Spolku 
znamenalo též sociální jistotu a zázemí spojené s firemní hrdostí. 
Aktivity Spolku prorůstaly ve 20. a 30. letech celým českým průmyslem.  
V období 2. světové války patřil ústecký závod společnosti I.G. Farbenindustrie 
a při bombardování města Ústí nad Labem na samém konci války byla zničena 
velká část ústeckého závodu. V roce 2006 oslavil podnik Spolchemie 150. výročí 
svého vzniku. 
 
R A V E L, spol. s r.o. 
 
Firma vznikla v polovině roku 1992. Je dynamicky se rozvíjející firmou, která se 
zaměřuje na komplexní dodávku stavebních děl. Provádí také rekultivace, 
regulace vodních toků, ekologické a průmyslové stavby, rekonstrukce 
a modernizace obytných, kancelářských a průmyslových objektů, zemní práce a 
demolice stavebních objektů a budov. 
 
Chemopharma, a. s. 
 
Podnik, s téměř 100letou historií, se zaměřuje na výrobu zdravotnických 
prostředků. Typickým produktem je náplast v červenobílém balení, kterou zná 
bezpochyby každý z nás. 



10 

1.7. Zajímavosti – nejnavštěvovanější místa v Ústí nad 
Labem: 
 
 
Mariánská skála 
 
Výrazný geomorfologický prvek 
v centru města. Tento znělcový masiv 
se tyčí zhruba 120m nad říční 
hladinou. Spolu s protilehlou 
pravobřežní skálou Kramolna vytváří 
tzv. Ústeckou bránu. V místě této 
Ústecké brány byl na konci 20. 
století vystavěn nový Mariánský most 
přes Labe. Jedná se o velmi 
významné naleziště různých 
vzácných minerálů. Ve východní části 
znělcové Mariánské skály se nachází 
stále činný kamenolom na zpracování znělce, v jihozápadní části pak je malý 
zašlý lom, který je dnes využíván jako střelnice. 
 
Větruše 
 
Větruše je jednou z nepřehlédnutelných dominant města Ústí nad Labem, její 
význam spočívá v historické a společenské hodnotě objektu, zachycující životní 
styl na přelomu 19. a 20. století. Objekt Větruše je umístěn na skalním ostrohu a 
terase vytvořené opěrnými kamennými zdmi na hraně labského údolí pod 
Soudným vrchem. 
Legenda říká, že Labohoř vystavěl roku 826 k ochraně proti nepřátelům hrad, 
který pojmenoval „Vitruš/Wittrusch“ na počest své manželky. Ten však později 
vyhořel do základů. 
Když jednoho dne nájemce střeleckého domu na Větruši Johann Thomas hledal 
pramen pro studnu, odkryl silné základové zdi hradu. Ještě téhož roku (1839) 
předal magistrátu stavební plán na zkrášlení Soudného vrchu s krásnými výhledy 
do tří stran na labské údolí a prstenec okolních kopců. V roce 1847 byla stavba 
restaurace dokončena. Postupem času se nároky na toto navštěvované místo 
zvyšovaly, přibývalo komfortu, moderních výdobytků a největším přáním obyvatel 
města bylo vystavět novou restaurační budovu. Dne 7. října 1897 byla dostavěna.  
Větruše se během let stala místem odpočinku a zábavy tisícům lidí. Na upravené 
louce vystupovali zpěváci, cvičenci, konaly se slavnosti všech spolků a svazů, 
hrála se zde divadelní představení. Stala se tak symbolem města a centrem 
spolkového i společenského života obyvatel Ústí nad Labem. V roce 1992 Větruše 
stala předmětem privatizace a dostala se tak do vlastnictví prvního nového 
majitele. Po té šla z ruky do ruky, aniž by na ní byly provedeny jakékoliv opravy, 
poslednímu majiteli se ji nepodařilo prodat ani pod cenou. Dne 13. července roku 
2000 vypukl na Větruši požár. Stavba tak přišla o svoji dominantu - vyhlídkovou 
věž. 
V roce 2001 Větruši koupilo za 2,01 mil. Kč město Ústí nad Labem s cílem 
zajistit, aby Větruši byl navrácen její bývalý lesk a opět se stala oblíbeným 
výletním místem nejen ústeckých obyvatel. První opravy objektu započaly koncem 
roku 2002. 
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Rekonstrukce hlavní budovy Větruše a vybudování okolního zábavního areálu 
trvalo až do konce roku 2005. Celkové náklady oprav dosáhly téměř 130 mil. Kč. 
Dnes se zámeček Větruše opět stává místem 
společenského života nejen Ústečanů. 
Součástí hlavní budovy Větruše je výletní 
restaurace s vyhlídkovou terasou, taneční sál 
a několik salónků, které slouží jako 
konferenční prostory. V budoucnu se 
uvažuje o dostavbě hotelové části. Stavba má 
také 30m vysokou  věž, která slouží jako 
rozhledna.  Z  věže je překrásný  výhled na 
labské údolí a město Ústí nad Labem. Pro 
lepší orientaci jsou ve věži umístěny 
panoramatické fotografie s označením 
zajímavých míst. Věž je otevřena celoročně. 
Dalším lákadlem tohoto areálu je zrcadlové a 
přírodní bludiště, dětské hřiště a sportoviště. 
V zrcadlovém bludišti se návštěvníci mohou 
pobavit pohledem do křivých zrcadel, 
prohlédnout si expozice ve výstavní části a 
navštívit informační středisko. V sousedství 
zrcadlového bludiště se návštěvníci ztratí v labyrintu zelených tújí přírodního 
bludiště. Sportoviště tvoří dvojice tenisových kurtů, hřiště na košíkovou, 
odbíjenou a stolní tenis. Děti se při návštěvě Větruše zabaví v dětském koutku 
s prolézačkami. 
 
 
1.8. Kultura 
 
Muzeum    
                                                                       
Muzeum města Ústí nad Labem bylo založeno už v roce 1876. V letech 1919-1994 
sídlilo ústecké muzeum na zámku v Trmicích a až od roku 1995 se sídlem muzea 
stal blok školních budov v centru města vedle Městského divadla. Zde jsou 
umístěny veškeré sbírky, výstavní prostory a místnosti pro různé společenské a 
reprezentační akce. Nejdelší historickou kontinuitu mají sbírky geologické. Svým 
charakterem jsou zaměřeny na České středohoří a východní část  Krušných hor. 
Historické sbírky jsou soustředěny především na dokumentaci vývoje Ústecka. 
Atraktivní je sbírka věnována dějinám vojenství, která je proslulá především 
militantní kolekcí z napoleonských válek. 
Muzeum města Ústí nad Labem je aktivní ve své tvorbě a výstavní činnosti, což 
dokládá zvláštní ocenění v kategorii „Muzejní výstava roku 2006“ za výstavní 
projekt „Ústecká NEJ“. V krátké době to bylo podruhé, co muzeum získalo 
takovéto významné ocenění. V roce 2004 získalo cenu v kategorii „Muzejní počin 
2004“ za projekt „Rok trpaslíka“. V současné době se nachází budova muzea 
v rekonstrukci. 
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SEVEROČESKÉ DIVADLO OPERY A BALETU – ÚSTÍ NAD LABEM 
Městské divadlo bylo postaveno v letech 1908-1909, podle projektu vídeňského 
architekta Alexandra Grafa v novobarokním stylu. Slavnostní otevření se dočkalo 

21.září 1909. Interiér 
krášlí alegorická 
nástropní freska 
Eduarda Veitha 
s alegoriemi Podnikání, 
Pilnosti, Obchodu, 
Dopravy a Průmyslu, 
které jako novodobé 
múzy provázejí Apollóna. 
V letech 1987-1993 byla 
budova nákladně 
rekonstruována, divadlo 
vybaveno nejmodernější 
scénickou technikou a 
vedle historické budovy 
byla postavena nová 
správní budova. 

Současným repertoárem je opera, opereta a balet.  
 
Další kulturní instituce v centrálním obvodu jsou: 
Národní dům, Dům kultury chemiků, kino Hraničář, Galerie Bergr. 
 
 
1.9. Církevní stavby – památky v Ústí nad Labem 
 
Kostel sv. Vojtěcha 
 
Kostel sv. Vojtěcha s klášterem, státem chráněná kulturní památka, stojí ve 
středu města. Barokní kostel sv. Vojtěcha s klášterem postavil v letech 1715–
1730 litoměřický Octavio Broggio na místě stejnojmenné stavby z roku 1070, 
pamatující nejstarší ústecké osídlení. Řád bratří kazatelů – dominikánů v kostele, 
ve kterém jsou instalovány druhé největší varhany v České republice, umožňuje 
výstavní činnost, která nemá v okolí konkurenci. Bohoslužby jsou zde konány jen 
příležitostně. 
 
Kostel apoštola Pavla 
 
V přísném novorománském slohu byl postaven roku 1906 takzvaný Červený 
kostel Apoštola Pavla. Stavba je pozoruhodná ozdobnou cihlovou fasádou, užitím 
betonových  prefabrikátů na klenbu lodi a stylově jednotným vnitřním vybavením. 
Z původních tří kostelních zvonů zbyl pouze jeden největší. S vyobrazením 
Martina Luthera. 
 
Kostel sv. Václava  
 
Stojí na návrší v centru Skorotic. Jedná se o barokní stavbu z let 1748–55 a byl 
postaven na místě kostela z doby předhusitské. Jedno z oken je zdobeno obrazem 
ústecké Madony. Od roku 1914 se datuje nebezpečí posunu stavby. V roce 1996 
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se realizovalo její zabezpečení. Pro nejistou statiku nebylo prozkoumáno podzemí 
chrámu, kde mají být pochováni vojáci z napoleonské bitvy 1813. Proti kostelu je 
barokně upravená fara. 
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 
Kostel byl postaven kole roku 1318. V době 
husitských válek byla zničena jeho velká 
věž s trojlodí. S obnovou se začalo až po 
roce 1452. V 80. letech 19. století byl 
přestavěn v pozdně gotickém stylu. 
Bombardování města v dubnu 1945 vážně 
narušilo základy chrámové věže a od té 
doby je věž vychýlena od kolmé osy 
o 1,92 m, nejvíce ve střední Evropě. 
Dominantou je krásný oltář se skleněnou 
nohou, který reprezentuje umění 20. 
století. 
 
Kostel sv. Mikuláše 
 
Kostel ve Všebořicích byl připomínán již 
v roce 1352. Přestavěn byl v raně barokním 
slohu v roce 1694 a hranolová věž byla 
vestavěná do průčelí v letech 1698-1702. 
Celkově byl přestavěn v roce 1858. 
Nedaleko kostela v ulici Pod Vodojemem je umístěna v rohu zahrady domu čp. 37 
barokní plastika  sochy sv. Prokopa z poloviny 18. století. Před hasičským 
záchranným sborem na Masarykově ulici stojí dva objekty – barokní boží muka 
z roku 1676 a kamenný krucifix z 1. poloviny 19. století, poslední připomínky 
všebořické historie. 
 
Kostel sv. Josefa v Předlicích 
 
Stojí při Hrbovické ulici v Předlicích. Stavba byla postavena v letech 1905-1906.  
U kostela je pozdně barokní fara.  Proti vchodu do kostela je umístěn kamenný 
krucifix z roku 1780. Před kostelem umístěná volná barokní socha sv. Jana 
Nepomuckého z roku 1722 stávala v minulosti u můstku přes Ždírnický potok ve 
Starých Předlicích. 
 
 
V centrálním obvodu města Ústí nad Labem sídlí také následující 
náboženské obce: 
 
Náboženská obec Církve československé husitské v Ústí nad Labem v Horově 
ulici. 
Židovská obec Ústí nad Labem v Moskevské ulici.  
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Dvořákově ulici. 
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1.10. Ekologie a životní prostředí – čistota v této 
městské části 
 
Odpady 
 
Zpracování odpadu probíhá ve Všebořicích firmou SITA.cz. 
Firma se zabývá odvozem průmyslových odpadů, odvozem komunálních odpadů, 
výkupem a zpracováním druhotných surovin, sanací starých ekonomických 
zátěží, sanací objektů obsahujících azbest, ekologickými stavbami a rekultivací 
skládek, stálou havarijní službou, poradenstvím v oblasti životního prostředí, 
prodejem ekologických prostředků, recyklací, skladováním, kompostováním, 
spalováním a dalšími technologiemi. 
 
Zajímavý nový povrch cest ve Smetanových sadech 
 
Koncem letních prázdnin 2007 byl vyměněn  starý povrch cest ve Smetanových 
sadech za nový. Starý povrch byl tvořen šotolinou. Nový povrch je nový, co do 
barvy  a použité technologie, tak i tím, že je  poprvé použit v rámci  České 
republiky. Jedná se o Stabilizer, povrch, který se používá na západ a jih od 
našich státních hranic. Jedná se o čistý přírodní produkt – pojivo je organického 
původu (jedná se o semena určitého druhu kaktusu). Je vyvinuto a vyráběno 
v USA. Nejčastěji se používá na cyklostezky, pěšiny v parcích, školní dvory, 
dětská hřiště a sportovišti. Jeho využití je i na spárování dlažby a ke stromům, 
protože nebrání jeho růstu co do obvodu kmene. Pokládá se na kamenitý 
podklad, který musí být pevný a propustný pro vodu. Po vyschnutí se vytvoří 
jemná vrstva písku na povrchu, které tvoří přirozenou ochranu povrchu. Největší 
výhodou nového povrchu je, že se dá opětovně použít. Vybouraný povrch se 
rozdrtí, znovu smísí s vodou a je připraven k opětovnému položení za splnění 
podmínky řádného zaválcování a vyschnutí.  
 
1.11.Městské parky – místa sloužící k odpočinku lidí 
 
Většina městských parků vznikla na místě starých hřbitovů. V 90. letech 19. stol. 
byl založen park o rozloze 4 000 m2 na místě hřbitova kolem kaple sv. Materny 
(zbořené v roce 1895), dnešní Lidické náměstí. 
Další městský park o rozloze 2 000 m2, dnešní Mánesovy sady, vznikl v roce 1913 
na místě městského hřbitova užívaného do roku 1892 
V roce 1919 se začalo se stavebními úpravami Městského parku o rozloze kolem 
7 000 m2 na místě bývalého výstaviště Hospodářské a průmyslové výstavy 1903, 
ohraničeného dnešními ulicemi Sadovou, Palachovou, Šaldovou a Masarykovou. 
V prostoru parku na rohu Sadové a Palachovy ulice byl v 60.–90. letech 19. stol. 
nejstarší ústecký židovský hřbitov. 
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1.12. Zajímavosti a volný čas – sportovní a kulturní 
vyžití pro všechny generace 
 
Zábava 
 
Kina 
Kino Dům kultury Chemiků, kino Hraničář, Letní kino 
Divadlo 
Severočeské divadlo opery a baletu 
Kulturní domy 
Dům kultury Chemiků, Národní dům 
Diskotéky 
BARMAX, , Music Club EMCO, Zlatopramen Disco Slavie 
Kluby 
Blue Café, Circus, Klub Apollo, DOMA, ULiTA bar-klub-galerie 
 
Sportovní zařízení 
 
Ústí nad Labem je městem sportu, a proto i zdejší nabídka sportovních klubů je 
velmi rozmanitá. Pokud bychom se pokusili o jejich celkový výčet, nebyla by 
publikace o ničem jiném. 
Na úrovni nejvyšší ligové soutěže se zde hraje mužský hokej, basketbal, volejbal a 
další menší sporty a ženy hrají ligový basketbal. U těchto sportů se hrají nejvyšší 
soutěže i v mládežnických kategoriích. Na dobré úrovni je také plavání a méně 
tradiční vodní pólo, které se provozuje v plavecké hale na Klíši. 
 
Termální lázně Klíše 
 
Počátkem roku 1930 rozhodlo zastupitelstvo města využít příznivě položených 
městských pozemků na úpatí Střížovického kopce o celkové rozloze 10 ha ke 
zřízení termálních lázní. 
 
Městské lázně 
 
Budova městských lázní se nachází v samotném centru Ústí nad Labem. Uvnitř 
se nachází bazén o rozměrech 19m x 7,5m, sauna a občerstvení. 
 
 
 
1.13. Významné hotely sloužící návštěvníkům této 
městské části 
 
Hotel Vladimír 
Best Western Hotel Vladimír je situován v centru krajského města Ústí nad 
Labem. Jako jediný v regionu splňuje standard 4 *. Klientům nabízí služby na 
vysoké profesionální úrovni. Pro svou příjemnou atmosféru a vstřícný personál 
bývá často navštěvován mnoha českými celebritami z oblasti kultury, sportu 
i politiky. Disponuje kvalitním ubytováním, multifunkčními sály a špičkovou 
gastronomií.  
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Interhotel Bohemia 
První moderní výškovou budovou v samotném 
centru města a zároveň jeho dominantou, která se 
měla objevovat na nových pohlednicích, se stal 
hotel Bohemia. V hotelové části je celkem 374 
lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích a 3 
apartmá s komplexním vybavením hotelu A, 
restaurací, kavárnou, snackbarem, vinárnou, 
barem, automatem,  salonky a halovými garážemi 
se servisem. Veřejnosti byl hotel předán k 1. 
květnu 1968. Na svou dobu reprezentační bylo i 
vnitřní zařízení vstupní haly, kavárny, restaurace 
a automatu.  
 
1.14. Média 
 
V Ústí nad Labem sídlí redakce a pobočky následujících médií: 
Městské noviny - Magistrát města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, MF DNES - 
Regionální zastoupení v Ústí n. L., Ústí nad Labem, TV LYRA - Nezávislá 
regionální televize, Ústí n. L., ČESKÁ REDAKCE BBC - Ústí n. L. 105.8 FM, Praha 
1, Česká tisková kancelář - Pobočka Ústí n. L., Ústí nad Labem, ČESKÝ 
ROZHLAS SEVER, Ústí n. L., e-region.cz - regionální internetový magazín, Filek - 
studentský časopis - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 
Geografický Magazín KOKTEJL, Ústí nad Labem, Blesk - oblastní redakce Ústí n. 
L., Ústí nad Labem, Internetový magazín Zóna, Obchodní akademie, Ústí nad 
Labem, My&Spol. - podnikové noviny Spolchemie , Ústí nad Labem, Needrland.cz 
- Internetový magazín o severočeské kultuře, Ústí nad Labem, NOVÉ ÚSTECKÉ 
PŘEHLEDY - občanské sdružení Ústecká kulturní platforma '98, Ústí n. L., Právo 
- Oblastní redakce Ústí n. L., Ústí nad Labem, RÁDIO LABE - 102,8 FM (Ústí n. L. 
- Teplice) + 99,6 FM (Most - Litvínov), Ústí nad Labem, RADIO NORTH MUSIC 
(95,2 89,3 a 98,3 FM), Ústí nad Labem, Regie Radio Music - Ústí nad Labem, Ústí 
nad Labem, Seznam.cz a.s. (pobočka Ústí nad Labem), Ústí nad Labem , 
SLUNEČNÍ KORÓNA, Ústí n. L., TIPservis, ÚSTÍ n. L., TlachaPost - školní časopis 
- Gymnázium Ústí nad Labem, Týdeník Spirit - Ve Stromkách 10, Ústí n. L., 
Ústecký deník, Ústí nad Labem, Zpravodaj UJEP - Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí n. L., Ústí n. L.  

 
 
Obr.: 
Studio Českého rozhlasu SEVER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=423
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=418
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=418
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=435
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=435
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=436
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=436
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=417
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=431
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=431
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=439
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=438
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=438
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=422
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=421
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=421
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=427
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=430
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=430
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=540
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=429
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=429
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=424
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=424
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=420
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=420
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=434
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=434
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=433
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=433
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=432
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=432
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=571
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=437
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=426
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=428
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=428
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=425
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=419
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=427
http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=2209&id_zar=427
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Město - otázka č. 2

38%

28%

12%

22%

         ANO

   SPÍŠE ANO

   SPÍŠE NE
          NE

 

Město - otázka č. 3

36%

24%

16%

24%

         ANO

   SPÍŠE ANO

   SPÍŠE NE

          NE

 

Město - otázka č. 4

10%

68%

22% 0%

      0 - 5

      6 - 15

      16 - 30

      31 a více

                                                 
Město - otázka č. 5

18%

8%

22%

52%

         ANO

   SPÍŠE ANO

   SPÍŠE NE

          NE

 

1.15. Anketa 
 

1) Souhlasíte s rozšiřováním 
trolejbusové dopravy do 
dalších částí města? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) Jste spokojen/a s dopravní 
obslužností MHD v dané čtvrti? 
 
 
 
 
 
 

 
3) Jste celkově spokojen/a 
s bydlením v dané čtvrti? 
 
 
 
 
 
 

 
 
4) Jak dlouho bydlíte v dané čtvrti? 
     0-5 let     6-15      16-30     31 a více 
 
 

 
 
 
 

5) Jste spokojen/a s údržbou 
 zeleně v dané čtvrti? 
 

 

Město - otázka č. 1

70%

12%

10%
8%

         ANO
   SPÍŠE ANO
   SPÍŠE NE

          NE
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2. Městská část Střekov 
 
2.1. Historie a založení Střekova 
 
Střekov v dnešních hranicích byl vytvořen až v roce 1922 spojením původních 
obcí Střekov, Novosedlice a Kramoly. 
Obec Střekov dala název hradu, pak společné obci, dále samostatnému městu a 
konečně i ústecké čtvrti. Původně se jmenovala Skřekov. V dalším hláskovém 
vývoji se ustálila nová podoba jména Střekov. Slovanský  původ „staré vsi“ 
dosvědčuje i uspořádání staveb kolem okrouhlé návsi, např. dnešní Malířský 
koutek. 
Hrad Střekov 
Na tmavé znělcové skále nad pravým břehem Labe se tyčí hrad Střekov. 
Vybudoval ho Pešek z Weitmile na začátku 14. století, od r. 1319 ho drželi 
Vartenberkové. Již za vlády Lucemburků se střídali držitelé hradu. Za vlády 
Glaců byl hrad  Střekov kolem roku 1479 rozšířen. Kolem roku 1564 přešel 
Střekov do držení Václava Popela z Lobkowicz a v držení roudnických Lobkowiczů 
je hrad až do dnešních dnů. Výjimku tvořila pouze léta nacistické okupace a 
komunistické vlády. Hrad byl poškozen za třicetileté války a za sedmileté války 
v roce 1757. Poté zpustl. Život zůstal v přilehlém velkostatku a pivovaru. 
V roce 1842 zde pobýval Richard Wagner, který právě tady pracoval na své slavné 
opeře Tannhäuser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.: Hrad Střekov a Masarykova zdymadla 
 
Obec Novosedlice vznikla ve 13. či 14. století, když obyvatelé usedlí při řece Labi 
opustili tato  sídla pro časté záplavy a povodně. 
Osada Kramoly, po dlouhou dobu Kramola, dostala jméno snad podle odříznuté 
části Mariánské skály – Kramolné, dnes Kamenného vrchu. Vznikla na pravém 
břehu Labe před Ústeckou bránou v prostoru dnešního střekovského předmostí 
jako nejmladší a dlouho nejmenší osada. Podle soupisu pořízeného při prodeji 
panství v r. 1532 zde byl jen přívoznický domek, vodní mlýn a dvory  2 sedláků. 
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2.2. Osobnosti-k významným osobnostem této městské 
části patří: 
 
Pešek z Weitmile – vystavil krátce před rokem 1319 hrad Střekov. Byl zároveň 
prvním majitelem hradu. Není známo, kdy zemřel. 
Vlášek z Kladna –  byl dalším držitel hradu Střekov. Hrad měl ve vlastnictví od 
1. poloviny 15. století. V držení jeho potomků zůstal hrad až do roku 1479. Za 
panování Vláška se na hrad uchýlil pod jeho ochranu probošt a část konventu 
roudnických augustiniánů a jeptišky z benediktínského kláštera v Teplicích. Hrad 
byl tedy prostorný a obranyschopný. 
Johann Schicht – viz. SETUZA 
Josef Berliner - bratr vynálezce gramofonu Emila Berlinera, Josef Berliner, 
založil roku 1909 továrnu na gramofonové desky. Zpočátku fungovala jako 
rakouská gramofonová společnost a později po roce 1923 už jako Československá 
gramofonová společnost s r. o. 
 
 
2.3. Podniky – významně ovlivňují život v této městské 
části: 
SETUZA, a. s. 
Historie podniku 
Johann Schicht patřil ve své době, vedle Bati nebo Škody, k nejznámějším 
průmyslníkům. V roce 1898 mu byl za jeho zásluhy o rozvoj průmyslu rakousko-
uherské monarchie udělen titul císařský rada. Byl členem mnoha hospodářských, 
nacionálních a humanitárních spolků. Měl rád umění. Johann Schicht byl 
odpůrcem alkoholu a kouření. K potírání alkoholismu chtěl přispět tím, že 
nejprve v Rynolticích, pak i v Ústí začal s výrobou ovocných šťáv Ceres saft 
(výroba se udržela až do roku 1952, kdy byla delimitována). Rok 1906 byl 
v historii podniku určitým předělem. Rodinný podnik se změnil na akciovou 
společnost. Podíváme-li se na zastoupení členů správní rady, vidíme, ne-li samá 
příjmení Schicht, tedy jejich příbuzné i jména ústeckých podnikatelů Petschek a 
Wolfrum. Základní kapitál tvořilo 10 000 000 K. Prvním prezidentem společnosti 
byl Johann Schicht, po jeho smrti v roce 1907, syn Heinrich. Podnik měl toho 
roku 1880 zaměstnanců.  
Jméno Schicht je v povědomí především těch starších spojeno s mýdlem, hlavně 
pak s mýdlem „s jelenem”. Méně se již ví, že Schichtové začínali v Rynolticích 
u Liberce, kde měli malé hospodářství. Sedlák, řezník a uzenář Georg Schicht 
získal u mydláře v Mimoni potřebné znalosti a na svou žádost dostal 6. července 
1848 živnostenské povolení k výrobě mýdla. Tento den byl a je považován za den 
vzniku podniku, který se stal později koncernem významně ovlivňujícím evropský 
trh výrobků tukového průmyslu. Jméno zakladatele přetrvalo, pravděpodobně 
z komerčních důvodů pro zavedenou značku, v názvu podniku až do roku 1951.  
Sortiment zboří SETUZY tvoří dvě velké skupiny, a to potravinářské výrobky a 
výrobky spotřební drogerie. Do skupiny potravinářských výrobků patří rostlinné 
oleje. Do skupiny výrobků spotřební drogerie patří prací prostředky, mýdla, 
kosmetické produkty. 
 
ZPA EKOREG, s.r.o. , Ústí nad Labem 
ZPA Ekoreg, spol. s r.o. svoji činnost zahájila v roce 1994. Působí jako výrobce 
přístrojů měřicí a regulační techniky i jako servisní a montážní firma.  Původní 
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továrna na výrobu gramofonů a gramofonových desek pro rakousko-uherskou 
monarchii byla založena v roce 1910. Po vzniku Československa byly výrobní 
prostory rozšířeny a sloužily dále k výrobě gramofonových desek značky His 
Master’s Voice se známým logem psa, naslouchajícímu hlasu svého pána. 
V letech 1939 až 1945 byly tovární objekty součástí firmy Siemens-Halske a byla 
zde umístěna výroba transformátorů a tlumivek pro potřeby koncernu. Po válce 
byla výroba elektrotechnických prvků postupně nahrazována novými výrobky 
z oboru měřicí a regulační techniky. Postupně zde působily firmy Edmund Zierold 
– měřicí přístroje, Metra Blansko, Regula Praha, Závody průmyslové automatizace 
(ZPA) Jinonice, ZPA Trutnov a ZPA Ústí nad Labem,s.p. Privatizace firmy byla 
uskutečněna v roce 1994 společností ZPA Ekoreg, založenou zaměstnanci 
předchozího státního podniku. 
Výrobní program firmy se po privatizaci v 90. letech 20. století rozšířil a 
v současné době zahrnuje zejména: výrobu, instalace a opravy elektrických 
a elektronických strojů a přístrojů, výrobu, opravy a montáž měřidel, montáže, 
opravy a revize vyhrazených el. zařízení, výrobu rozvaděčů nízkého napětí, 
kovoobráběčství a nástrojařství, galvanizérství, koupi a prodej zboží, činnost 
realitní kanceláře. 
 
Zdymadlo Střekov 
vodní dílo s nejmodernějším 
technickým pojetím ve své 
době v Československu bylo 
postaveno v letech 1924 až 
1936. Je to v současné době 
poslední stupeň na labské 
vodní cestě, který v úseku 
Střekov–Lovosice zaručuje 
dostatečné plavební hloubky 
po celý rok. Významná je 
retenční schopnost nádrže a 
její ochrana města před 
povodní. 
 
Vodní elektrárna 
Počátky vodní elektrárny Střekov sahají do roku 1931, kdy byla stavba průtočné 
vodní elektrárny povolena a o čtyři roky později dokončena. Ve VE Střekov byly 
instalovány tři vertikální Kaplanovy turbíny o celkovém instalovaném výkonu 
19,5 MW. Veškeré zařízení elektrárny, jezu i plavebních komor je konstruováno 
na vzdutí hladiny na kvótu 143 m nadmořské výšky. Kvůli nedokončeným 
pobřežním komunikacím dovoluje provozní řád vzdutí na 141,8 m a ze stejného 
důvodu byl snížen spád na 8,5 m a výkon na 3 x 5 MW. 
Vodní elektrárna má instalovány tři Kaplanovy turbíny o hltnosti po 100 m3/s. 
Spodní stavbu elektrárny tvoří tři turbínové bloky s betonovými spirálami 
lichoběžníkového průřezu. Vrchní stavba nad generátory není provedena. Ty jsou 
před povětrnostními vlivy chráněny kruhovými plechovými poklopy. Na začátku 
přívodního kanálu jsou šikmé česle s prahem a ocelovou nasazenou nornou 
stěnou, čištěnou pojízdným čistícím strojem. Provizorní hrazení je v každém vtoku 
rozděleno pilířkem na dvě soustavy hradidel a je zde umístěn tabulový 
rychlouzávěr.  
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2.4. Nestátní organizace a sociálně prospěšné společnosti 
 
SELF HELP ÚSTÍ NAD LABEM, o. s. 
Občanské sdružení uživatelů péče s handicapem dlouhodobé duševní nemoci, 
které napomáhá ostatním uživatelům péče při využívání volného času. Nachází se 
v ulici V Zeleni ve vile se zahradou, která je klienty plně využívána. 
Občanské sdružení vzniklo ze svépomocné skupiny pracující pro dlouhodobě 
duševně nemocné od roku 1995. Služby sdružení nabízí všem dlouhodobě 
duševně nemocným občanům, nejen klientům o. s. Fokus. 
Nabízené služby jsou: vydávání celorepublikového časopisu Zrcadlo, podpora při 
hospitalizaci, spolupráce v rámci oblasti, informační služba, pořádání výletů. 

Dětský domov Ústí nad Labem - Střekov 
Dnešní budova dětského domova byla postavena jako mateřská školka, něco jako 
denní pečovatelna pro děti předškolního věku (2–6 let ) z prostředků města 
Střekova. Stavba byla zahájena v říjnu roku 1937 a dokončena byla v polovině 
června 1938. Zařízení neslo jméno podle prezidenta Masaryka. U budovy stála 
ještě do současné rekonstrukce 2005 - 2007 socha. Autorem plastiky Matka 
s dětmi je střekovský akademický sochař Karl Schubert. Plastiku bude nutné 
restaurovat rukama odborníka. Další osudy budovy po druhé světové válce až do 
současnosti se dají vysledovat v dobových denících, které v Ústí nad Labem 
vycházely. Po druhé světové válce se do budovy nastěhovaly osiřelé děti, a tím se 
stal dětský domov prvním a nejstarším dětským domovem v Ústí nad Labem. 
V současné době je budova po rekonstrukci. 
 
 
2.5. Zajímavosti. K vyhledávaným místům patří zejména: 
 
Kaple sv. Anny (1750) – jedná se o pozdně barokní, památkově chráněnou stavbu. 
Byla centrem někdejší návsi. 
Restaurant a penzion Srdíčko (německy Herzig) - hostinec byl postaven roku 
1728 Mathiasem Kleinem. Roku 1883 ho koupil Ernst Herzig a o pět let později 
otevřel Herzigs Restauration – odtud pochází název hostince. V letech 1897–98 tu 
pobýval německý spisovatel Karel May a napsal zde svůj román Vánoce. 
„Zámeček“ - vila židovského obchodníka z konce 19. st. Ve 30. letech 20. st. tu 
prožila dětství baronka Johanna von Herzogenberg. Její otec tu provozoval 
zahradnictví a nechal u „zámečku“ vystavět kapli Povýšení sv. Kříže. Vzpomínky 
na Brnou zaznamenala v autobiografii Z mého života (v originále Bilderbogen: aus 
meinem Leben). Dnes zde sídlí Krajská veterinární správa. 
Brnou prochází labská cyklistická stezka Ústí nad Labem – Církvice (součást 
mezinárodní cyklotrasy Hamburk – Praha). Začíná tu naučná stezka „Pod 
Vysokým Ostrým“, která končí u hradu Střekova (8,5 km) a žlutá turistická trasa 
vedoucí do Sebuzína (5 km). Prochází tudy zelená turistická trasa vedoucí z jedné 
strany na Střekov (3,5 km) a z druhé strany do Němčí (3 km). 
 
 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_May
http://cs.wikipedia.org/wiki/St�ekov_(hrad)
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Obr.:Cyklostezka na Střekově. 
 
 
2.6. Kultura a umění 
 

Činoherní studio 

Činoherní studio Ústí nad Labem začalo profesionálně působit v roce 1972 na 
troskách normalizátory zakázaného Kladivadla. První umělecký šéf Jaroslav 
Chundela zde soustředil mladé, tehdy neznámé herce, a zve ke spolupráci české 
režiséry evropského formátu, kterým totalitní režim znemožňuje práci v centrech 
(Jan Grossman, Ewald Schorm, Jan Kačer). 

Druhou generaci divadla formuje režisér Ivan Rajmont a dramaturg, který smí být 
„jen“ hercem, Leoš Suchařípa. Činoherní studio se na konci 70. a v první polovině 
80. let etabluje jako přední česká studiová scéna celostátního významu a lze ho 
charakterizovat jako politické divadlo navzdory tehdejšímu režimu. S divadlem 
v té době spolupracují, často pod krycími pseudonymy, významní čeští autoři, 
režiséři, překladatelé a herci (Josef Topol, Jaroslav Vostrý, Otakar Roubínek, 
Karel Steigerwald, Milan Kundera, Leoš Suchařípa). 

Za působení Ivana Rajmonta se dařilo ČS držet v popředí zájmu celého 
divadelního dění v Čechách. V roce 1989 se tak ČS logicky stalo centrem 
revolučních událostí v Ústí nad Labem. Činoherním studiem v jeho prvních 
dvaceti letech prošla řada pozdějších hereckých hvězd (Jiří Bartoška, Karel 
Heřmánek, Pavel Zedníček, Jan Hrušínský, Tomáš Töpfer, Ivana Chýlková, Karel 
Roden, Jiří Schmitzer a další). 

V roce 1992 přichází do ČS čtvrtá generace - absolventský ročník DAMU, vedený 
režiséry Jiřím Pokorným a Michalem Langem a dramaturgyněmi Markétou 
Bláhovou a Lenkou Havlíkovou. V roce 1997 se pak stává uměleckým šéfem 
David Czesany. Souboru se podaří adaptovat studiový výběr divadla na situaci 
90. let. Uvádí texty mladých českých autorů, otevírá českou divadelní kulturu 
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impulsům coolnes dramatiky. V roce 2001 získalo ČS cenu Nadace Alfréda 
Radoka - Divadlo roku 2000.  

Na jaře roku 2002 bylo divadlo vyplaveno a odkázáno k dvouletému 
popovodňovému provizoriu, do zrekonstruovaného ČS se soubor vrátil v listopadu 
2004.  

Současný soubor ČS se začal profilovat v lednu 2005 s nástupem umělecké šéfky 
Natálie Deákové (od října 2006 nahrazenou Vladimírem Čepkem) a je šestou 
generací "generačního divadla" v Ústí. Svůj tvůrčí potenciál zaměřuje především 
na reflexi současného světa a problémů, které zajímají dnešní mladé lidi. 

 

2.7. Volný čas lze využívat, například na základních 
a středních školách, ale také na : 
Diskotéce Music Bar Koruna 
 
Koupališti Brná 

Termální koupaliště Brná se nachází přibližně 4 km jižně od centra Ústí nad 
Labem směrem na Litoměřice. K dispozici je několik termálních bazénů, tobogán, 
hřiště na plážový volejbal, 
minigolf, dětské brouzdaliště a 
je zde možnost občerstvení 
včetně restaurace, převlékací 
kabinky a úschovna jízdních 
kol. U areálu se nachází i 
parkoviště. 

 

 

 

 

 

 

Restaurace-nejčastěji navštěvovaná pohostinská zařízení 

Na Osadě 

Restaurace s kapacitou 66 míst nabízí jídla teplé i studené kuchyně. 

Typ podniku je restaurace. Restaurace nabízí dva druhy kuchyně, a to: českou a 
mezinárodní. V restauraci  není nekuřácká místnost ani salonky. Restaurace 
nemá zahrádku. 

Restaurace se nachází v ulici Litoměřická. 

http://www.kulturniakce.cz/info.php?IDZ=10675
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Hotel Slavie 

Hotel má uzavřené parkoviště a garáže na úschovnu kol. Pro hotelové hosty je 
připravena zahradní restaurace, kulečník, stolní tenis, stolní kopaná a pro déle 
ubytované i kola. 

Labská bašta 

Restaurace s kapacitou 50 míst a salonkem pro 30 lidí nabízí jídla teplé i studené 
kuchyně. Typ podniku je restaurace. Nabízí jen jednu kuchyň, a to českou. Je zde 
k dispozici salonek s 30 místy. Restaurace se nachází v ulici Střekovské nábřeží 
981/2, Ústí nad Labem. 

Vinárna Praha 

Kavárna s kapacitou 90 míst a salonkem pro 50 lidí nabízí různé druhy kávy a 
další nealko nápoje. Typ podniku je jídelna, kavárna, restaurace-kavárna. 
Restaurace nabízí dva druhy kuchyně, a to českou a mezinárodní. V restauraci se 
nachází salonek s 50 místy. 

 

2.8. Ochrana životního prostředí 
 
SETUZA, a.s. a ochrana životního prostředí 
Pro rok 2007 vrcholové vedení SETUZA, a.s. přijalo politiku ochrany životního 
prostředí: 

 rozvíjet a zvyšovat efektivnost implementovaného systému ochrany 
životního prostředí  

 zlepšovat ekologický profil podniku podle principu trvale udržitelného 
rozvoje  

 spolupracovat s příslušnými úřady a zájmovými skupinami tak, aby byla 
respektována státní a regionální politika ochrany životního prostředí  

 využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků k trvalému 
zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách 
ochrany životního prostředí  

 dodržovat zákonné předpisy jako základ politiky ochrany životního 
prostředí  

 prohlubovat spolupráci s dodavateli a dalšími partnery s důrazem na 
maximální využití surovin a materiálů, omezení odpadů a snižování 
energetické náročnosti restrukturalizací a modernizací výroby. 

Akciová společnost v každém svém závodě čistí vyprodukované odpadní vody na 
vlastní biologické čistírně. Závody provozují vždy dva řady kanalizace sloužící 
k oddělení technologických a dešťových vod. Technologické vody jsou čištěny 
v biologických čistírnách a vyčištěná voda odváděna do veřejných vodotečí. 
Všechny hodnoty parametrů znečištění stanovené vodohospodářskými orgány 
jsou u vod, vypouštěných z čistíren, trvale plněny.  

Parky a zeleň 

Park naproti Krajskému soudu, nově vzniklý park u prodejny Plus 
v Železničářské ulici a u kopce Sedlo. Zelené oázy klidu uprostřed velkoměsta, 
kde si můžete odpočinout, nadýchat se čistšího vzduchu, provoněného třeba 
kvetoucím šeříkem, patří k rekreaci občanů a kultuře města. 
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2.9. Sportoviště – slouží k využívání volného času 
a sportovnímu vyžití  

TJ Sokol Ústí n/L 
 

 2 dráhy na kuželky. 
 
Hala TJ Slavoj Severotuk 

 víceúčelová hala / povrch palubovka  
 tělocvična stolního tenisu / 5 stolů /  
 tělocvična  juda / tatami /, zrcadlová stěna ricochet - 2 dvorce  
 ubytovna hotel. typu  

TJ Svádov-Olšinky (u fotbalového hřiště) 

 3 kurty /antuka/ 

 

 

2.10. ANKETA 
 
celkový počet 
tázaných 

věková skupina do 
18let 

věková skupina do 
35 let 

věková skupina nad 
35 let 

50 lidí 19 17 14 
 
Jak se Vám líbí městská 
čtvrť Střekov? 
 
 

• následovala otázka: Proč? 
• rozebrání odpovědi : Ne, nelíbí  

0

5

10

15

20

25

30

Ano,líbí se mi Ne,nelíbí se mi Je mi to jedno
 

Důvod NE: Přítomnost Setuzy - 18 os., automobilová doprava - 6 os., 
vztahy mezi rasami - 3 os. 

 
 

Ano, líbí se mi Ne, nelíbí se mi Je mi to jedno 
11 27 12 
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Anketa  
• Víte kdy vznikla Setuza? Jak moc vás ovlivňuje? 
• Jste spokojen(a) s okolím vašeho bydliště? Chtěl(a) byste něco změnit? 

 
Otázky byly pokládané 20 lidem. Věkově byly skupiny rozděleny od 12-20 let 
druhá nad 40 let. 
 
Graf č.1 : Víte, kdy vznikla Setuza? 
 
Graf č.2 : Jak moc vás ovlivňuje Setuza?  
 
Graf č.3 : Jste spokojen(a) s okolím Vašeho bydliště?     
 
Graf č.4 : Chtěl(a) byste něco změnit? 
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hodně
vůbec
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Graf č. 1 Graf č. 2 

Graf č. 4 Graf č. 3 
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3. SEVERNÍ TERASA 
 
 
3.1. Historie městského obvodu: 

 
Urbanistická koncepce výstavby Ústí nad Labem ze 60. let 
 
V této době vznikly zároveň první představy o budoucím stavebním uspořádání 
rozrůstajícího se Ústí. Vycházelo se z propočtu, že kolem roku 1980 bude mít Ústí 
nad Labem asi 100 000 obyvatel. Tehdy se objevily představy, že město by se 
mělo rozšiřovat o severní terasy, které zasahovaly až k obcím Kočkov a Stříbrníky 
(svůj název získala obec díky tomu, že se zde ve středověku kutalo stříbro). Mělo 
zde být postaveno nové sídliště pro 25 000 obyvatel, které by posléze se stávající 
zástavbou Skřivánku tvořilo ucelenou městskou čtvrť.  
Hlavní městská osa měla vést od střekovského předmostí přes Mírové a Lidické 
náměstí, dále Masarykovou ulicí k Městským sadům a měla končit u sportovního 
areálu a bukovského centra. Tato osa měla být architektonicky vyjádřena 
přestavbou po celé své délce. Byla dána spádovostí ze všech čtvrtí města a z toho 
vyplývajícím umístěním specializovaných prodejen, služeb, stravovacích, 
ubytovacích, kulturních a společenských zařízení. Tuto funkci si měla uchovat i 
při vzniku nových částí na horní terase, kde měla být vytvořena druhá městská 
osa mezi centry Skřivánku a Kočkova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.: Pohled na panelovou zástavbu Severní Terasy (ze Střížovického vrchu) 
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Sídliště Severní Terasa 
 
V roce 1965 byl zpracován podrobný územní plán výstavby Severní Terasy. Autoři 
byli ing. arch. Václav Krejčí, ing. arch. Josef Gabriel, ing. arch. Mojmír Böhm. 
S výstavbou I. etapy Severní Terasy bylo započato v roce 1969.  
V původním projektu měly být 4 okrsky s 6 240 byty, komplexně vybaveny 
základní devítiletou školou, jeslemi, mateřskými školkami, distribucemi, službami 
a garážemi. V centru sídliště bylo zamýšleno s výstavbou kulturního domu, kina, 
telekomunikační budovy s poštou, studia čsl. rozhlasu, hotelu, velkoprodejny 
potravin, domu služeb, vyhlídkové restaurace s kavárnou a vinárnou, speciální 
prodejny, parkovacích garáží, lehkoatletického stadionu, sportovní haly, krytého 
plaveckého bazénu a specializované tělocvičny. Vyšší vybavenost zahrnovala 
školský areál, zdravotnický areál, vysokoškolský areál, domov důchodců, 
koupaliště, 2 obvodová sportoviště a služby občanských potřeb. Původní záměr se 
však nepodařilo naplnit. 
 
Výstavba v 70. letech 
 
V průběhu sedmdesátých let pokračující výstavba města naznačovala, že volné 
plochy v centru města byly prakticky vyčerpány a ostatní prostory s ohledem na 
nutné demolice ztrácely v té době na své atraktivitě. Obytná funkční zóna se 
přesunula do vyšších poloh a bydlení se koncentrovalo v poloze odtržené od 
ostatních funkčních složek města, např. od pracovišť. V okrajových částech města 
zaostávaly služby, distribuce i kultura. Průmyslová zóna naznačovala extenzivní 
tendence a nárokovala další plochy nejblíže podniku nebo závodu. Navíc 
jednotlivé závody nebyly nijak ochotné sdružovat investice na vybudování 
některých společných zařízení. Kromě toho, že probíhal postupný přesun bydlení 
na Severní Terasu, pokračovalo chátrání přestárlých částí města, zejména kolem 
Revoluční ulice a za divadlem směrem ke Spolku. 
 
 
3.2. Charakteristika městského obvodu: 
 
Do městského obvodu Severní Terasa patří Severní Terasa, Kočkov, Stříbrníky a 
Dobětice. 
Více jak 20 000 obyvatel bydlí především v panelových domech.  
Výstavba probíhala v letech 1971 -1995, kdy byly zkolaudovány poslední obytné 
domy na sídlišti Dobětice.  
Po celém obvodu je několik mateřských, základních a středních škol, včetně 
gymnázia 
 
Ústí nad Labem je univerzitním městem a právě na Severní Terase, v budově 
bývalé krajské politické školy, se nachází rektorát Univerzity J.E. Purkyně.  
V obvodě Severní Terasa stojí jeden z nejmodernějších tiskárenských komplexů 
střední Evropy - SEVEROTISK. Vyrábí se zde náročné plnobarevné časopisy i pro 
zahraniční odběratele. Ve vedle stojící tiskárně Labe se tisknou různé noviny pro 
celý region. 
Přesto, že zde převládá panelová výstavba, není Severní Terasa jen noclehárnou. 
O tom svědčí i pracovní příležitosti, které vedle dvou tiskáren, Masarykovy 
nemocnice, Dětské polikliniky, velkých obchodů (Billa, Albert, HypeAlbert) 
poskytují i Česká lékárnická spol. a závod Tesla. 
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V obvodě je myšleno také na seniory. Je zde penzion pro důchodce a dva Domovy 
důchodců. 
Nezapomíná se ani na děti. Hlavně pro ně jsou v celém obvodu vybudována 
dětská hřiště s prolézačkami a pískovišti, tenisové kurty, hokejbalová hřiště, 
sportovní hala a závodiště pro horská kola na Stříbrníkách. 
V našem obvodu je také umístěn dětský domov, Domov pro matku a dítě a Ústav 
sociální péče pro mládež. 
 
 
3.3. Státní instituce - poskytující informace: 
 
Český statistický úřad pobočka Ústí nad Labem sídlí ve Špálově ulici. 
 
Cílem ČSÚ je přinášet základní statistické informace z různých oblastí 
hospodářského a společenského života Ústeckého kraje. Kvalita a věrohodnost 
informací je kromě jiného také závislá na respondentech, kteří předkládají 
příslušné statistické výkazy nebo poskytují tazatelům statistických šetření údaje, 
při osobní návštěvě.  
Na webových stránkách je zpracovaná struktura a činnost úřadu. Najdeme na 
nich užitečné rady odboru statistického zpracování, statistik cestovního ruchu, 
nemocnosti a úrazovosti, odpadů a finančních institucí, jehož působnost je 
celostátní, a také základní informace samostatného oddělení terénních zjišťování 
o šetřeních prováděných na území kraje. 
ČSÚ nabízí následující okruhy informací:  

• životní prostředí, 
• zemědělství a lesnictví, 
• práce a mzdy, 
• sociální zabezpečení, 
• školství, kultura, zdravotnictví, 
• demografie, 
• ceny, 
• průmysl, 
• stavebnictví, 
• služby, 
• cestovní ruch. 

 
Podniky na Severní Terase: 
 
Severotisk  

představuje moderní rotační heatsetovou tiskárnu specializovanou na výrobu 
plnobarevných časopisů, katalogů, prospektů a další akcidence ve vysokých 
nákladech. Majoritním vlastníkem společnosti SEVEROTISK spol. s r.o. je 
německá společnost Euro-Druckservice GmbH (EDS) se sídlem v bavorském 
Pasově. 
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3.4. Školy, domovy pro děti, matky a seniory, zdravotní 
péče 

Po celém obvodu je několik mateřských, základních a středních  škol, včetně  
gymnázia.  

Univerzita J. E. Purkyně 
 
Ústí nad Labem je univerzitním  městem a právě na Severní  Terase, v budově 
bývalé Krajské  politické školy, se nachází rektorát Univerzity  J.E. Purkyně.  
 
Univerzitní poradenské centrum 
Při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) vzniklo v roce 
2001 Univerzitní poradenské centrum (UPC UJEP). V současné době působí UPC 
UJEP v ulici Hoření 13 v kanceláři č.127. UPC UJEP je určeno uchazečům 
o studium, jejich rodičům,výchovným poradcům a všem, kteří chtějí studovat, a 
také těm, kteří hledají odbornou pomoc a konzultaci studijních i osobních 
problémů... 
Činnost UPC UJEP lze rozdělit do 4 kategorií : 

 poradenství studijně orientační, 
 poradenství studijní, 
 poradenství psychologické, 
 poradenství profesní. 

 
Ústav zdravotnických studií 
Ústav zdravotnických studií je novou, aktivně se rozvíjející součástí UJEP. Jeho 
vznik v roce 2003 byl podmíněn novými oborovými požadavky na vzdělávání, 
spojenými se vstupem ČR do EU a požadavky zdravotnických pracovišť regionu. 
Terciární vzdělávání plynule navazuje na koncepci edukačního procesu 
zdravotnických oborů. Umožňuje získat způsobilost k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče, zachovává prostorové kapacity, kde v předchozích letech 
probíhala výuka, a částečně zachovává i již existující personální zázemí 
zdravotnického vzdělávání. Výuka probíhá ve spolupráci se středními a vyššími 
zdravotnickými školami v Teplicích (obory fyzioterapie, ergoterapie), Mostě 
(porodní asistentka) a Ústí nad Labem (všeobecná sestra). Praktická výuka je 
realizována ve spolupráci s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, Nemocnicí 
Most, Nemocnicí Teplice a Lázněmi Teplice. 
Jednotlivé katedry se v oblasti vědy a výzkumu orientují na problematiku danou 
svými specifickými obory edukace, konkrétně všemi teoretickými a klinickými 
zdravotnickými a ošetřovatelskými obory s důrazem na ošetřovatelství, porodní 
asistenci, fyzioterapii a ergoterapii. 
 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 

Masarykova nemocnice, největší zaměstnavatel v Ústí nad Labem, je 
zdravotnickým zařízením, poskytujícím komplexní základní, specializovanou a 
téměř úplnou superspecializovanou zdravotní péči. Spádovou oblastí nemocnice 
je především Ústecký kraj, v některých oborech superspecializované péče slouží 
nemocnice rovněž obyvatelům Karlovarského a Libereckého kraje a nezřídka ji 
vyhledávají občané z celé České republiky i ze zahraničí. Pro zdravotnickou 
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veřejnost celého regionu pak nemocnice vytváří přirozené výukové, školící i 
vědecké zázemí vrcholového krajského pracoviště. 

S celkem 38 klinikami nebo odděleními a kapacitou 1252 lůžek je Masarykova 
nemocnice největším zdravotnickým zařízením v kraji. Její klientelu tvoří z 61 % 
občané města Ústí nad Labem, což znamená, že je také největším poskytovatelem 
zdravotní péče v krajském městě. Denně nemocnici navštíví více než 1500 
pacientů, kterým je k dispozici 88 ambulancí.  

Nemocnice jako první v České republice získala v roce 2002 certifikát jakosti 
podle norem ISO 9001:2000, je rovněž nositelem mezinárodního certifikátu 
„Nemocnice přátelská dětem“ (Baby Friendly Hospital). 

Domovy pro děti, matky a seniory 
 
V obvodě Severní Terasa se myslí také na seniory.  Je zde penzion pro důchodce a 
dva Domovy  důchodců. 
V obvodu je také umístěn  dětský domov, Domov pro  matku a dítě a Ústav 
sociální péče pro mládež. 
 

 
Dětská a sportovní hřiště 
 
Na Severní Terase se nezapomíná ani na děti. Hlavně pro ně jsou v celém obvodu 
vybudována  dětská hřiště s prolézačkami a pískovišti, tenisové kurty, 
hokejbalová hřiště, sportovní hala a závodiště pro horská  kola na  Stříbrníkách. 
 
Domov důchodců Dobětice 
 
Domov pro seniory Dobětice je moderní bezbariérové zařízení poskytující celoroční 
ubytování a péči seniorům. 
Provoz domova začal ve zcela nových prostorách 27. března 1995.  
 
Kapacita domova je 169 lůžek, přičemž jednolůžkových pokojů zde najdete 103, 
dvoulůžkových 21, 5 pokojů je čtyřlůžkových se zvýšenou ošetřovatelskou péčí a 
4 lůžka pro přechodný pobyt.  
V případě zájmu můžeme ubytovat důchodce na neomezenou dobu formou 
azylového pobytu - bez nutnosti podání žádosti o umístění do DD. Tato služba je 
určena především pečujícím osobám.  
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3. 5. Sportovní areály Severní Terasy: 
 
Tenis 
 
Provoz čtyř antukových kurtů a tenisové školy. 
 
Basketbal 
 
Pro zkušené basketbalisty i začátečníky se zde nachází Školní sportovní klub při 
14. ZŠ Ústí nad Labem. Ženy hrají v současné sezóně 2007/2008 nejvyšší soutěž. 
 
Sportovní hala Stříbrníky 
 

• Elba, 
• Box Club SKP Sever, 
• hraje se zde i volejbal a další sporty. 

 
Nakoupit lze v těchto obchodních centrech: 

• Billa, Delvita, HyperAlbert a dalších menších obchodech. 
 
3.6. Kultura – kam zajít ve svém volnu: 
 
Biograf u Františka funguje díky zarputilosti, nadšení a snaze odolat tvrdé 
konkurenci velkých kin, DVD půjčoven a televizi Během deseti let nabídl 
Ústečanům stovky dětských představení i projekcí kvalitních filmů pro dospělé. 
Vede jej milovník filmů, fotograf a bývalý kameraman ČT František Šmahel se 
svou ženou Libuškou, po níž pojmenovali dnes  již zaniklé bio v centru Ústí. 
František Šmahel, jehož kino se dnes potýká s velkými finančními problémy, 
navíc pomáhal s obnovou kina i v Povrlech. 
 
 
Turistické tipy na výlety - za přírodou: 
 
Centrální park  
 
Sídliště Severní Terasa má uprostřed obrovský park s hřištěm, brouzdalištěm a 
zařízeními pro dětské radovánky. Sochy Michaela Bílka dávají parku, který nesl 
jméno Park družby, výtvarnou tvář. Dnes je parkem bez názvu, což je škoda, jen 
ulice pod ním se jmenuje Pod Parkem. Přitom co do velikosti se rovná největšímu 
parku – Městským sadům. 
 
Erbenova výhlídka 
 
Na místě dnešní rozhledny stály dříve již dvě rozhledny. Ty však byly vždy 
z rozmaru počasí zničeny. Současná rozhledna pochází z roku 1933, kdy ji nechal 
vybudovat turistický spolek z Ústí nad Labem. Jméno nedostala po proslulém 
autorovi Kytice, nýbrž po předsedovi onoho turistického spolku. Od té doby 
nepřetržitě slouží milovníkům výhledů. V roce 2001 se objevila iniciativa 
telekomunikačních společností, které chtěly vedle staré rozhledny zbudovat 
novou ocelovou věž, která by měla i plošinu pro turisty. Tomuto kroku se ale 
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naštěstí podařilo zabránit, takže výšině nad Doběticemi i nadále kraluje 
sympatická rozhledna, která byla v roce 2006 zrekonstruována a navýšena o 8 m. 
 
Kóta:420 m n.m. 
Rok vzniku: 1933 
Počet schodů: 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.: Erbenova vyhlídka 
 
 
Historie rozhledny: 
r.1889 - Rozhledna Františka Josefa, první zde stojící, 20 metrů vysoká, dřevěná 
rozhledna s kamennou podstavbou pokrytá šindelem.  
r.1898 - Pád rozhledny během silné větrné bouře.  
r.1899 - Nová rozhledna postavená pouze z trámů, aby lépe absorbovala větrné 
proudy.  
r.1903 - Rozhledna opět shozena větrem, zůstala jen kamenná podezdívka.  
r.1911 - Do zbytků rozhledny udeřil blesk a zničil stavbu úplně.  
r.1933 - Český klub turistů z rozvalin vystavěl rozhlednu do dnešní podoby. 
r.2006 - Slavnostně otevřena upravená rozhledna. 
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Bertino údolí 
 
Romantické a přírodovědně zajímavé území téměř v centru města Ústí nad 
Labem. Protéká jím Stříbrnický potok. Bertino údolí bylo kdysi součástí 
samostatné obce Stříbrníky. Pozůstatky stříbrných štol lze v údolí Stříbrnického 
potoka stále nalézt. 
 
V 80. letech 19. století si romantické údolí oblíbila paní Bertha Schaffnerová, 
manželka někdejšího ředitele Spolku pro chemickou a hutní výrobu Maxe 
Schaffnera. Tato žena zde iniciovala myšlenku vytvořit zde přírodní park. 
V krásném údolíčku, které se stalo korzem Ústí, se tak objevily lavičky, altánky, 
odpočívadla, vodopád a hustá síť cestiček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.: Bertino údolí. 
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Obr.: Pohled z Dobětic na České Středohoří. 
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Severní Terasa - otázka č. 4

6%

50%
36%

8%

      0 - 5

      6 - 15

      16 - 30

      31 a více
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3.7. Anketa 
 
1) Souhlasíte s rozšiřováním 
trolejbusové dopravy do dalších 
částí města? 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2) Jste spokojen/a s dopravní 
obslužností MHD v dané čtvrti? 
 
 
 
 

 
 
3) Jste celkově spokojen/a 
s bydlením v dané čtvrti? 
 
 
 
 
 

 
4) Jak dlouho bydlíte v dané čtvrti? 
     0-5 let     6-15      16-30     31 a 
více 
 
 
 
 
 

 
 
5) Jste spokojen/a s údržbou zeleně 
v dané čtvrti? 
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4. Neštěmice 
4.1. Historie  

Tato nevelká obec Neštěmice (Nestomitz), připojená v roce 1986 k městu Ústí nad 
Labem, se rozprostírá na severu Čech ve výšce 204 metrů nad mořem u břehu 
řeky Labe.  

První písemná zmínka o Neštěmicích je z r. 1188 v listině českého knížete 
Bedřicha. Až do konce 19. století byly Neštěmice nepříliš významnou obcí, 
zabývající se spíše zemědělskou činností. Teprve v důsledku výstavby cukrovaru 
v období 1890–1893 a Solvayovy továrny na výrobu sody v letech 1905–1908 se 
z obce, která do r. 1894 neměla ani svou vlastní poštu, stalo význačné 
průmyslové centrum. Ve dvacátých a třicátých letech 20. století se v neštěmickém 
závodě JAKO vyráběly fotografické desky, filmy a lučebniny. Rozsáhlá výstavba 
započatá v r. 1967 podstatným způsobem změnila tvářnost obce a v roce 1970 
získal statut města. K městu Ústí nad Labem byly připojeny v roce 1986. 

Pohřebiště z období lužické kultury 
Na konci března roku 1845 prudké tání více než metrové vrstvy sněhu po 
čtyřměsíční tuhé zimě způsobilo nebývalou povodeň, která se přihnala 
29. března. Labe stouplo skoro o 10 metrů. Velká voda utrhala svádovské lodní 
mlýny, vzala s sebou i dřevěné domky kolem řeky. Sedlákům z Neštěmic a Veselí, 
kteří měli pole v místech dnešního Tonasa, odnesla voda všechnu ornici. Po 
opadnutí vody sedláci zpozorovali na zničených polích veliké množství 
keramických nádob, vynořujících se z písku. Bylo to rozsáhlé pohřebiště z období 
lužické kultury, které vzniklo asi před 3000 lety. Sedláci, když v nádobách našli 
jen kůstky, nikoli hledané mince, ztratili o keramiku zájem a začali ji rozbíjet. 
Naštěstí se včas o pohřebišti dozvěděl vzdělaný krásnobřezenský důchodní písař 
Franz Böhm a řadu nádob stačil zachránit. Spolu s kovářem Böhmelem je posílal 
po lodích Václavu Hankovi  do Národního muzea v Praze, kde je jich několik 
desítek uloženo dosud.  

Zemědělství 

Kolem roku 1700 zde byly zakládány výnosné ovocné zahrady. Ovoce bylo tolik, 
že zbylé ovoce se sušilo v odborně vyrobených sušárnách. V Neštěmicích bylo 
těchto sušáren 22. Jak čerstvé, tak sušené ovoce a sirupy se vyvážely po dráze 
nebo po Labi do německých měst, jmenovitě do Drážďan a Berlína. Osvobozením 
selského stavu a vymaněním z povinné roboty, se zemědělství začalo slibně 
rozvíjet. Zřizováním průmyslu však začalo zemědělské půdy rapidně ubývat. 

První cihelny                                                                           

Až v letech 1860-1861 s přílivem cizinců do Neštěmic vzniká jakýsi základ 
průmyslu, který zpočátku pracoval jen omezeně pro místní potřeby. Pro potřebu 
stavebního materiálu při velkém počtu přibývání nových domů, se kolem roku 
1835 postavila první, velice primitivní palírna cihel. Dne 5. července 1872 postavil 
stavitel Kliment Taüche další novou cihelnu. 
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Cukrovar 
Postavením cukrovaru v letech 1890-1893 a Solvayovy továrny na výrobu sody 
v letech 1905-1908 se z obce, která do r. 1894 neměla ještě ani vlastní poštu, 
stalo význačné průmyslové centrum. Poslední rafinérie zahájila svůj provoz v roce 
1890 v Neštěmicích pod firmou „The English Austrian Sugar Rafineries Limited in 
London“. Její produkce byla výslovně zaměřena na vývoz, a proto byl při rafinérii 
v roce 1892 zřízen soukromý přístav s osmi stanovišti. Od roku 1897 pak nesla 
nový název. „Nestomitzer Zucker rafinerie mit dem Sitze in Aussig“. Cukrovar byl 
rozšířen a zmodernizován, zejména zařízením na výrobu homolového cukru.Po 1. 
světové válce nastal, obdobně jako u krásnobřezenské rafinerie, značný pokles 
výroby v důsledku omezení vývozu a nakonec v roce 1932 rafinérie ukončila svoji 
činnost.      

 

Krásné Březno 
První zmínky o obci Březnice se dokládají z let 1186 a 1188. Březnice byl původní 
název obce, jež spadala pod svádovské panství. Od tohoto panství byla Březnice 
odtržena na začátku 14. století, kdy zde byl vytvořen samostatný statek, který se 
stal spojovacím článkem mezi panstvím Svádov a komplexem pohraničního 
pásma v držení johanitů. Nakonec však Březnice přešla do držení nově 
vytvořeného panství Blansko, které náleželo Vartenberkům. Vartenberkové si své 
panství s krátkými přestávkami podrželi až do roku 1526, kdy Jan Březenský z 
Vartenberka prodal panství Blansko pánům z Býnova. Páni z Býnova přenesli 
centrum panství ze zpustlého Blanska do Březnice, zde postavili správní centrum, 
tzv. starý zámek. Ten byl postaven před rokem 1600 na místě původního 
panského dvora. Páni z Býnova si udrželi Březnici až do roku 1628, kdy jako 
luteráni odešli z Čech zpět do Saska. Po nich nabyli panství Thun-Hohensteinové 
z Tyrol, kteří získali i panství Děčín. V průběhu následujících století se majitelé 
Březnice poměrně dosti rychle střídali. Od konce 18. století začal růst počet 
obyvatel, v obci byl již mlýn, škola i vinné sklepy. Významnou změnou bylo 
zrušení roboty v roce 1848 a převedení vrchnostenské pravomoci na státní 
úřady.V roce 1850 získala Březnice i své obecní zastupitelstvo a radu. V roce 
1847 zde byla založena výroba lihu a droždí, v roce 1867 zde postavil nový 
pivovar dr. Viktor Ruß, poslanec říšské rady a představitel obecní správy, který 
svými zásahy urychlil přeměnu Březnice v  průmyslové centrum. Začaly vznikat 
nové továrny: 1883 velká rafinerie cukru, 1899 dělnická pekárna, 1907 chemická 
továrna W. Hermanna atd. Mezi tím vším byl zaveden od roku 1876 podle 
německého jména Schönpriesen nový název obce - Krásné Březno. Postupně 
vznikala v obci i další veřejná zařízení. V roce 1874 to byl poštovní a telegrafní 
úřad, v roce 1882 byla otevřena železniční stanice a v roce 1899 byl zahájen 
provoz pouliční dráhy mezi Krásným Březnem a Ústím nad Labem. Růst obce a 
její stále větší sbližování s vlastním Ústím n.L. vedlo v roce 1900 ke sloučení 
Krásného Března s Ústím. 

Významnou roli rozvoje Ústí nad Labem v 19. století sehrál nebývalý rozmach 
lodní přepravy a lodního stavitelství. Vznikly tu dva přístavy a impulsem pro 
zahájení pravidelné říční plavby se v květnu roku 1841 stal příjezd parníku 
Bohemia pod velením britského kapitána J. Rustona. Koncem 19. století předčil 
ústecký labský přístav objemem přepravovaného zboží dokonce i jaderský Terst, 
do té doby největší v Rakousko-Uhersku a stal se tak nejvýznačnějším přístavem 
celého mocnářství. 
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4.2. Osobnosti této městské části: 
 
Kliment Täuche – stavitel cihelny dne 5. července 1872  

Franz Böhm – Obyvatel Veselí. Vzdělaný krásnobřezenský duchovní písař  

Ernst Solvay – technolog, podnikatel a zakladatel starého názvu Neštěmická 
chemička  

Alfred Spahn – vlastník továrny na výrobu strojů a strojírnu pro výrobu 
přepravních zařízení  

Eman Fock – 2. prosince 1929 první slavnostní biografické představení 

 

4. 3. Státní organizace 
 
ÚMO Ústí nad Labem – Neštěmice, sídlí v ulici U Radnice 229. 
 
Katastrální úřad v Ústí nad Labem 
 
Sídlí v Krčínově ulici v Krásném Březně. 
Tento úřad v rámci státní správy vykonává následující: 

 státní správu katastru nemovitostí České republiky,  
 správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového,  
 projednává porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České 

republiky podle zvláštního zákona,  
 schvaluje změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se 

standardizací geografického názvosloví,  
 schvaluje změny hranic katastrálních území,  
 vykonává správu základních státních mapových děl stanovených Českým 

úřadem zeměměřickým a katastrálním,   
 plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České 

republiky, kterými ho pověří Český úřad zeměměřický a katastrální. 
 

4.4. Významné podniky v městském obvodu Neštěmice 

Pivovar  

Historie pivovaru 

Tak jako v jiných českých městech se v Ústí n. L. vařilo pivo již v raném 
středověku. Původně měly právo vařit pivo jen domy ve vnitřním městě, a to ne 
všechny. Je známo, že v roce 1660 mělo toto právo v plném rozsahu 60 domů, 
později v letech 1725 a 1791 jich bylo 72. Až do roku 1792 se mezi oprávněnými 
domy losovalo, kdo bude vařit a používat přitom společných zařízení.  
Jen slad si zpravidla vyráběl každý ve vlastním domě. V roce 1598 existovala 
v Ústí n. L.  dvě společná zařízení k vaření piva. Po zániku byl roku 1766 
vystaven pivovar přímo v centru města. Sloužil do roku 1894, kdy byl zbořen a do 
dnešních dnů se zachovala jen hospoda, která nese název Pivovarská šenkovna. 
V době jeho zrušení byl již v provozu na svou dobu moderní pivovar v Krásném 
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Březně, dnešní pivovar Zlatopramen. Nechal jej vystavět v roce 1867 JUDr. Viktor 
Ruß nedlouho poté, co od hraběte Ledebura koupil panství Březnice, jehož 
střediskem byla dnešní městská čtvrť Krásné Březno. Pozdějšími majiteli byli vždy 
na několik let postupně podnikatel Eduard Fritsch a berlínský pivovar 
Bockbrauerei.  

Od roku 1992 je pivovar Zlatopramen majetkem nové akciové společnosti Ústecké 
pivovary. Díky vysoké kvalitě piva překročila oblast prodeje daleko bývalá 
vymezená území a po mnoha letech také statní hranice. Rekordní výstav ze 
slavného období počátku století byl překročen téměř trojnásobně. V současné 
době jsou pivovary Zlatopramen a Březňák - původně si konkurující pivovary - 
sloučeny v akciové společnosti Ústecké pivovary. Ústecké pivovary jsou zároveň 
součástí nápojové skupiny DRINKS UNION. Vzájemným propojením se úspěšně 
snaží čelit zvyšujícímu se tlaku konkurence velkých pivovarských podniků a 
udržet si své postavení na českém pivním trhu.  

Druhy piva značky Zlatopramen 
 Světlý ležák 11 ° (4,9 % VOL.)  
 Tmavý ležák 11° (4,9 % VOL.)  
 Světlé výčepní (4,1 % VOL.)  
 Světlý ležák 12° (5,3 % VOL.) 

Od roku 1997 je součástí DRINKS UNION také Likérka Krásné Březno. V likérce 
se vyrábí 4 druhy lihovin, bezpochyby nejznámější je Stará myslivecká. Dále jsou 
vyráběny Vodka 42, SQUASH a Vaječný sen. 

 
 

Viamont DSP 
Společnost se zabývá stavebně montážními pracemi včetně projektování na 
železničním svršku, pro stavby železničního spodku, pro pozemní komunikace, 
pro provádění mostních a betonových konstrukcí včetně jejich rekonstrukcí a 
sanací a pro montáž silnoproudých rozvodů a trakčního vedení. Vlastní také 
licenci pro provozování drážní dopravy a koncesi pro provozování silniční 
motorové nákladní dopravy. 

Tonaso, s. r. o. 
Společnost Monza – skupina Tonaso, spol. s r.o. vznikla v únoru 1993 z divize č. 
6 bývalé akciové společnosti Tonaso. Společnost s ručením omezením byla 
založena managementem strojních dílen a Holdingem Tonaso, v roce 1995 Tonaso 
svůj podíl odprodalo zbývajícím majitelům společnosti. 

Monza – skupina Tonaso, spol.s r.o. podniká v oblasti strojírenství. Zabývají se 
prováděním kovoobrábění, montáží a opravami tlakových zařízení, zámečnictvím, 
výrobou kovových konstrukcí, prováděním staveb včetně jejich změn a 
udržovacími pracemi na nich a jejich odstraňování. Dále se zabývají stavbou 
strojů s mechanickým pohonem, koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 
investorsko- inženýrskou a expertní činností v oblasti strojírenství. 
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4.5. Česká inspekce životního prostředí 

ČIŽP sídlí ve Výstupní ulici v Krásném Březně. Je to odborný orgán státní správy, 
který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního 
prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů 
v oblasti životního prostředí. ČIŽP je samostatnou organizační složkou státu 
zřízenou Ministerstvem životního prostředí ČR.  

Svou činnost vykonává v pěti oblastech: ochrana ovzduší, ochrana vod, odpadové 
hospodářství, ochrana přírody a ochrana lesa. ČIŽP přijala postupně do okruhu 
své působnosti další oblasti: ochrana ozónové vrstvy Země, dohled nad 
nakládáním s chemickými látkami, prevence havárií, problematika obalů a 
geneticky modifikovaných organismů. Hlavní náplní činnosti ČIŽP jsou 
kontroly, šetření a revize na konkrétních místech.  

 Další činnost ČIŽP: 

 dozírá na dodržování právních předpisů na ochranu životního prostředí 
 provádí inspekce – kontroly 
 ukládá opatření k nápravě zjištěných nedostatků 
 ukládá sankční opatření za nedodržování zákonů životního prostředí 
 kontroluje obchod a nakládání s ohroženými druhy živočichů a rostlin a 

výrobků z nich (nelegálně získané jedince a předměty odebírá)  
 omezuje, případně zastavuje provozy, pokud vážně ohrožují životní 

prostředí 
 podílí se na řešení starých ekologických zátěží - řeší podněty občanů i 

právnických osob 
 poskytuje informace na základě žádostí ve smyslu platných zákonů 
 informuje veřejnost i sdělovací prostředky a orgány státní správy o údajích 

o životním prostředí,které získává při inspekční činnosti 
 vypracovává stanoviska pro jiné orgány státní správy - podílí se na řešení 

havárií v oblasti životního prostředí 
 spolupracuje s inspekčními orgány zemí Evropské unie a sítí inspekčních 

orgánů EU (tzv. IMPEL) 
 stanovuje poplatky za vypouštění odpadních vod a odběr podzemních vod 

 

4.6. Instituce zaměřující se na pomoc sociálně 
potřebným 
 
Nemocnice následné péče Ryjice 
Hlavním účelem organizace je poskytování specializované ústavní péče zaměřené 
především na doléčení a ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpícími 
dlouhotrvajícími chorobami, zejména obyvatelům Ústeckého kraje, především pro 
spádové území Ústecka. 

Do NNP Ryjice jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá 
rehabilitační nebo následná péče po úrazech nebo akutních onemocněních. 
Pacienti jsou překládáni především z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
dále pak nemocnice Děčín a jiných zdravotnických zařízení. 

http://www.cizp.cz/(d4oiwz2bsuydlm45gyezv5jv)/zdroj.aspx?typ=3&Id=79&sh=221441177
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Jedná se zejména o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových 
příhodách, pacienty dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, 
s nutností výživy enterální sondou, pacienty v bezvědomí i pacienty v terminálním 
stádiu onemocnění. 

V NNP není pacientům poskytována akutní péče mimo léčbu akutní exacerbace 
chronických onemocnění při léčebném pobytu. Z terénu jsou pacienti přijímáni 
jen výjimečně, není možná respitní péče. 

Domov pro seniory Krásné Březno 

Poslání domova je umožnit seniorům, kteří jsou nuceni z důvodů sociálních či 
zdravotních řešit svou stávající situaci, plnohodnotný život.  

Domov zajišťuje veškerou sociální péči, jež staří lidé potřebují. Na jeho provozu se 
podílí také sponzoři, které toto zařízení má, např. ČEZ pro severní Čechy, Děčín; 
ČSOB, a. s., pob. Poštovní spořitelna,  Ústí n.L.; Euromedia Group k.s., Praha 5 a 
spoustu dalších.  

Dále je možnost dobrovolnické práce, zúčastnění pomáhají  při chodu domova a 
při péči o seniory, kteří zde žijí. 

 

Sociálně právní agentura WHITE LIGHT 1. 
Zařízení pro poskytování služeb pro občany v konfliktu nebo po konfliktu se 
zákonem. 

Nabízené služby: sociální a právní poradenství, služby zaměstnanosti, skupinové 
aktivity, aktivní pomoc při řešení obtížné životní situace 
zejména po propuštění z výkonu trestu (bydlení, práce, vztahy, 
psychosociální podpora), poskytnutí veřejné záruky za klienta 
pro účely soudního řízení. 

 

YMCA  
 
V Ústí nad Labem ve čtvrti Krásné Březno vybudovala pro mladé lidi prostor pod 
jednou střechou, kde mohou všichni trávit volné chvíle prostřednictvím sportu – 
lezením na umělé stěně, vzděláváním – surfováním po internetu a nebo jen tak 
posedět u baru při šálku dobré kvalitní kávy, vína nebo nealko nápojů. 
V prostoru se nachází lezecká stěna s jištěním (9 m vysoká – rozloha 49 m2), 
která je zabezpečována proškolenými instruktory, a menší stěnu – tzv. boulder 
(3x7m) pro lezení bez jištění. 
Vše se nachází v zastřešeném atriu budovy. Pro další sportovní vyžití mládeže je 
zde k dispozici stolní tenis, fotbálek, šipky a další doplňkové služby pro volný čas.  
Prostor 1. patra slouží jako internetová kavárna a bar nabízející mladým lidem 
kulturní a vzdělávací aktivity se zajištěním přístupu k informacím. Dále zde 
mohou návštěvníci relaxovat a oddechnout si od starostí všedního dne. V celém 
prostoru však platí zákaz kouření, požívání omamných látek a podávání alkoholu 
lidem mladším 18 let. Další atraktivní nabídkou je hudební studio, jehož součástí 
je jednak nahrávací studio s technickým vybavením na špičkové úrovni, a jednak 
vybavená zkušebna pro amatérská hudební seskupení; nechybí ani mobilní 
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ozvučovací aparatura s pódiem, která je používána pro ozvučení větších 
kulturních a charitativních akcí v regionu Ústí nad Labem. 
 
Funguje zde tzv. nízkoprahový klub Orion, který představuje specifickou službu 
celého projektu a je nabízen sociálně slabým skupinám mladých lidí žijících 
v lokalitě Krásné Březno. Nízkoprahový klub nabízí zdarma sociální služby ve 
formě poradenství, informačního servisu, pomoci, individuální práce, kontaktu 
s úřady a organizacemi a další doprovodné služby. 
 
Činnost je provozována v Domě kulturních a sociálních služeb Bílé světlo, kde 
sídlí nevládní neziskové organizace White Light 1 o.s. a YMCA o.s., dlouhodobě se 
zabývající preventivními a sociálními programy na podporu mladých lidí v regionu 
Ústí nad Labem. 
 
Cíle a dopady projektu: 

 změnit chování a vztah dětí a mládeže ke svému životu, okolí a trávení 
volného času 

 zlepšit mezilidské vztahy dětí a mládeže k sobě navzájem – ohleduplnost, 
ochota pomoci druhému apod. 

 získat motivaci k rozvíjení svých zájmů, zvýšení jejich samostatnosti a 
osobní odpovědnosti 

 zlepšit efektivitu využívání internetu pomocí výukových kurzů pro děti a 
mládež 

 zlepšení vstupních podmínek pro expanzi ústeckých amatérských 
hudebních těles na hudební trh pomocí realizace kvalitních demonahrávek. 

 rozvoj celoživotního vzdělávaní v hudební oblasti – muzikální kompetence 
(autorská práva, technika hry při nahrávání, re/mastering hudebních 
nahrávek, atp.) 

 

Nízkoprahový klub Nový svět 
Nabízí dětem a mládeži ve věku 6 až 18 let prostor, kde mohou trávit svůj volný 
čas. Nabízí řadu volnočasových aktivit a zábavnou formou se snaží rozvíjet 
schopnosti, znalosti, dovednosti a etické hodnoty uživatelů služeb. Služby jsou 
poskytovány zdarma. 

 

Matiční ulice 
Mediálně známá se stala kvůli sporu o stavbu plotu v jedné polovině ulice v letech 
1998 s právními dozvuky ještě v roce 2000. Matiční ulice je rozdělena výpadovou 
komunikací z Ústí nad Labem na Děčín na dvě poloviny. Ve směru na Děčín po 
levé straně je asi stometrová část ulice, kde se nacházejí dva činžáky obydlené a 
jeden nevyužívaný a zdevastovaný, tři rodinné domky. Mezi činžovními domy a 
domky měl být postaven nový protihlukový plot místo starého stávajícího. 

Plán postavit nový plot je znám mediálně jako „stavba zdi“. Podle aktivistů 
zeďměla rozdělit ulici na dvě části – činžovní domy na jedné straně ulice oddělit 
od rodinných domků. Plot byl postaven v říjnu a demontován v listopadu 1999. 

Matiční ulice se stala nejznámějším případem špatného soužití většinového 
obyvatelstva a příslušníků romské komunity v ČR. Nejednalo se o rasový, ale 
sociálně – psychologický problém.¨ 
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4.7. Památky 
 
Zámek Krásné Březno 
Na místě dnešního zámku stával v minulosti panský dvůr s tvrzí. Před rokem 
1600 nechal postavit na místě původní tvrze Rudolf z Býnova renesanční zámek. 
Jeho stavitelem byl Hans Bog z Pirny. V průčelí starého křídla, které je spojeno se 
zámeckým kostelem sv. Floriána chodbou, jsou sluneční hodiny s datem 1603 a 
latinským nápisem „Soli deo Gloria" – „Jenom Bohu budiž sláva". V roce 1730 byl 
zámek přestavěn v barokním slohu Ludvíkem Richardem Cavrianim. V 19. století 
byla budova rozšířena o nové křídlo s balkonem. V současné době je zámek 
v majetku Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, který připravuje 
jeho rozsáhlou rekonstrukci. V zámku bude sídlit památkový ústav, mají zde být 
však i reprezentativní prostory, které by mohla využívat i veřejnost. 

 

Mojžíř 
Historické jádro obce dnes tvoří hlavně prostor v blízkosti kostela sv. Šimona a 
Judy. Z původní zástavby se dochovalo několik lidových staveb, např. čp. 24 
s roubeným přízemím, předsazeným hrázděným patrem na úzkém podloubí a 
zděným hospodářským objektem, čp. 20 se zděným přízemím s podstávkou, 
hrázděným patrem a bedněným štítem, čp. 2 roubené s podstávkou, hrázděným 
patrem, bedněným štítem a hrázděnou stodolou, čp. 35 se zděným přízemím a 
hrázděným patrem – vše většinou z konce 18. a počátku 19. století. 
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Obr.: Pohled na Mojžíř 

 
 
Náboženské stavby 
 

Kostel sv. Šimona a Judy 
 
Stojí v horní části Mojžíře. První písemná zpráva o kostele (původně gotickém) a 
faře je z roku 1352, ale s poznámkou, že už dlouho předtím tam kostel a fara 
stály. Od 15. století chátral a upraven byl až v letech 1593-98 pány z Býnova jako 
luteránský, v roce 1846 byl přestavěn a v roce 1877 zrestaurován. Před kostelem 
stojí raně barokní socha sv. Donáta z roku 1640. Fara čp. 33 při kostele byla 
postavena v polovině 18. století jako barokní obdélníková stavba s mansardovou 
střechou. Nedaleko kostela stojí před domem čp. 58 barokní socha sv. Floriána. 
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Kostel sv. Floriána 
 
Kostel v Krásném Březně sloužil jako zámecká kaple přilehlého zámku. Byl 
postaven v letech 1597-1603 Hansem Bogem z Pirny. Po opravě v roce 1897 se 
stal farním pro Krásné Březno. Tato překrásná stavba saské renesance má 
pozdně gotické kružby, síťovou žebrovou klenbu a portály s diamantovým řezem. 
Hlavní oltář pochází z roku 1605.   

Obr.: Kostel Sv. Floriána 
 

4.8. Ekologie městské části Neštěmice 

Čistička odpadních vod Ústí n.L. – Neštěmice 
 
ČOV Ústí nad Labem – Čistírna odpadních vod v Ústí nad Labem – Neštěmicích 
byla kompletně dokončena v prosinci 1997. Do zkušebního provozu byla uvedena 
počátkem roku 1998, do trvalého provozu roku 2000. ČOV je mechanicko – 
biologická čistírna a s aktivačním čištěním typu R- AN – D – A (regenerační zóna – 
anaerobní zóna – předřazená denifitrikace – nitrifikace). Tento systém umožňuje 
biologické odstraňování dusíku a fosforu. Fosfor je navíc ještě srážen chemicky 
železitým koagulantem. 

V době uvedení ČOV do provozu byla téměř plně využita její hydraulická kapacita, 
kdežto přivedené zatížení činilo pouze 40% projektovaných hodnot. Během let 
2000 – 2002 docházelo k napojování dalších úseků městské kanalizace na ČOV.  

Tato ČOV zůstává velmi pečlivě sledovaným zdrojem, kontrolovaným ČIŽP 
několikrát v průběhu kalendářního roku. 
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AVE CZ 

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. patří v současnosti mezi tři 
největší firmy působící v oblasti odpadového hospodářství v ČR. Poskytuje 
ekologické služby orientované na zákazníka a šetřící zdroje. Koncentruje se na 
základní obory působnosti v souladu s řetězce tvorby hodnost – sběr, transport, 
třídění, úprava, recyklace a odstranění odpadu všeho druhu. V roce 2006 více než 
900 zaměstnanců zajišťovalo odstranění odpadu pro téměř 1 mil. obyvatel 
republiky. 

AVE CZ poskytuje v Ústí nad Labem své služby na poli odpadového hospodářství. 
Kromě svozu odpadu nabízí společnost také zajištění celé řady dalších 
komunálních služeb tak, aby kompletně pokryla základní potřeby města. 

 

 

Parky a zeleň v městském obvodu Neštěmice 
 
Neštěmice:  Park – leží hned vedle ÚMO Neštěmice 
 
Krásné Březno: Zámecký park - velký park u zámku s dopravním hřištěm 
                            pro děti 

Vodopády – směrem na Žežice 
 

Mojžíř:  „Hankáč“ - rybník, nachází se pod Kozím vrchem ve 
                             starém  Mojžíři 
 
Vyhlídka: Pavoučí louka – nachází se vedle ZŠ a končí skálou 

s nádherným výhledem na Labe a lesy na protější straně 
 

4.9. Sportovní a kulturní vyžití v Neštěmicích 

 
Fotbal: 
FK ČESKÝ LEV Neštěmice     *1918      

(DFK Neštěmice, SK Neštěmice, FSK Český lev Neštěmice, SK Český lev 
Neštěmice, TJ Neštěmice, Český lev TONASO Neštěmice, FK Český lev Neštěmice) 

Patří již několik let k předním týmům divize. Klub okusil i českou 
fotbalovou ligu.  

V Neštěmicích je tradičně velmi kvalitní práce s mládeží. Mládežnické celky hrají 
republikové a   oblastní soutěže dorostu a žactva. Nyní už fotbalový klub hraje jen 
krajský přebor, ale v budoucích letech by znovu rád okusil divizní soutěž. 

TJ Slavoj Krásné Březno 
Příměstský fotbalový klub s bohatou historií, v současné době se orientuje pouze 
na kategorii dospělých. Klub startuje ve druhé třídě. 
TJ Mojžíř 
Místní příměstský fotbalový klub, zabezpečující činnost všech věkových kategorií. 
Dvě družstva dospělých startují v první B třídě a ve třetí třídě. 
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Judo 
TJ ČLT NEŠTĚMICE:  Klub s bohatou historií, dnes se však potýká s útlumem 
činnosti TJ Slávie Vyhlídka: Perspektivní a mladý klub, působící v 32. ZŠ 
v Neštěmické ulici v Krásném Březně. 
 
Nohejbal 
Jeden z nejkvalitněji pracujících klubů v ČR, Tréninky na nohejbalových hřištích 
ČLT Neštěmice probíhají od jara do podzimu vždy odpoledne. 
 
Stolní tenis 
TJ ČLT NEŠTĚMICE 
 
Volejbal 
TJ ČLT NEŠTĚMICE  
 
Házená 
TJ SPARTAK KRÁSNÉ BŘEZNO 
 
 
Zajímavá místa 
 
ZOO – Krásné Březno 
 
V roce 1908 odkoupil od obce Ústí nad Labem Heinrich Lumpe na místě bývalé 
cihelny na svahu Mariánské skály pozemky, o kterých věděl, že jsou místem 
častého výskytu drobného ptactva a založil zde soukromou přírodní ptačí 
rezervaci známou pod názvem Lumpepark. 
 
Zvířata v zoo 
 
Ústecká ZOO se podílí na celosvětovém úsilí ochrany zvířat a aktivně se 
zúčastňuje mnoha mezinárodních ochranářských programů. V historii se povedlo 
rozmnožit mnoho druhů vysoce ohrožených zvířat,  například orangutana 
bornejského, levharta mandžuského, parosničku rajskou, nosorožce tuponosého, 
jelena bělohubého či osla somálského.  

Zajímavosti v ZOO: 
 
Pravidelné předváděcí akce se zvířaty: 

 cvičení lachtanů, 
 cvičení slonů, 
 krmení a enrichment u orangutanů, 
 krmení piraní, 
 krmení tuleňů, 
 medový strom pro malajské medvědy, 
 procházka slonů po ZOO. 
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Zoovláček 

Vláček přepravuje návštěvníky ZOO od vstupní pokladny z Drážďanské ulice 
k hornímu vstupu či naopak. Nejen děti, ale i dospělí oceňují pohodlný způsob 
přepravy, který jim umožní překonat velké převýšení (93 metrů) mezi spodním a 
horním vchodem. Celá souprava je složena z mašinky a tří otevřených vagónků, 
které mohou najednou přepravit téměř 40 pasažérů.  

 

Obr.: Výběh lvů v ústecké ZOO 

Restaurace 
Restaurace Trappola ZOO, vybudovaná v africkém stylu ,bude návštěvníkům 
otevřena po celý rok. V restauraci lze posedět na vzdušné terase, odkud mohou 
návštěvníci sledovat, například cvičení lachtana Moritze či hrátky vyder malých. 
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4.10. Turisticky atraktivní místa 
 
Peklo  

Romantické údolí s vodopádem mezi Krásným Březnem a Mlýništěm. 

 

Fričova vyhlídka 
Vyhlídková plošina nad ústeckou čtvrtí Krásné Březno poskytuje pěkné pohledy 
na jednotlivé části města (Krásné Březno, Svádov, Budov, Olšinky, Střekov), 
labské stráně, Mariánskou skálu, vrch Rovný nad Trmicemi. 

 

Blansko  

Na zbytcích středověkého hradu byla upravena plošina z někdejší hradní věže. 
Výhled je kruhový, k severu je Děčínský Sněžník, z labských pískovců vyniká 
Růžovský vrch, z Lužických hor  Studenec, Jedlová a Klíč. Ze Středohoří je známá 
Buková hora, Sedlo, Vysoký Ostrý, Milešovka a Bořeň. V dálce na západě je vidět 
Stropník a Bouřňák v Krušných horách. 
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Neštěmice - otázka č. 1
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Neštěmice - otázka č. 3
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Neštěmice - otázka č. 4
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Neštěmice - otázka č. 5
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4.11. Anketa 
 
1) Souhlasíte s rozšiřováním 
trolejbusové dopravy do dalších částí 
města? 
 
 
 
 
 
 

 
2) Jste spokojen/a s dopravní 
obslužností MHD v dané čtvrti? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3) Jste celkově spokojen/a s bydlením 
v dané čtvrti? 
 
 
 
 

 
 
4) Jak dlouho bydlíte v dané čtvrti? 
0-5 let     6-15      16-30     31 a více 
 
 
 
 
 
 

 
5) Jste spokojen/a s údržbou 
zeleně v dané čtvrti? 
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5. Výsledky ankety 
 
Z výsledků ankety vyplývá, že nejvíce spokojeni jsou s bydlením ve svém 
městském obvodu obyvatelé Severní Terasy. Naopak nejméně spokojeni jsou 
obyvatelé Střekova a Neštěmic. V případě Střekova je to z velké části způsobeno 
přítomností SETUZY. Tento problém je však dlouhodobý a v blízké budoucnosti s 
největší pravděpodobností také neřešitelný. V městském obvodu Neštěmice tkví 
problém v neshodách zde žijících obyvatel. Tím je myšleno soužití se sociálně 
nepřizpůsobivými občany, hlavně v městských částech Mojžíř a Krasné Březno. 
Příkladem budiž neshody v Matiční ulici, které v nedávné době učinila média 
celosvětově známou kauzou. Dalo by se říct, že „neutrálně“ je na tom centrální 
část města. Zde byly odpovědi odvislé od toho, v které městské části byly dotazy 
zrovna pokládány. 
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6. Zdroje informací 
 
Informace byly získávány z řady různých zdrojů. Velkou část tvořily různé 
propagační materiály, brožury, rozhovory a ankety. Níže uvádíme internetové 
zdroje:  
 
www.usti-nl.cz 
www.usti-nl.cz/dejiny 
www.firmy.cz/Instituce-a-urady/reg/usti-nad-labem 
www.clovekvtisni.cz 
www.tyfloservis.cz/ 
www.sweb.cz/sluzbapecovatelska/ 
www.p-p-i.cz 
www.cck-ul.cz 
www.usti-nl.cz (podnikatelům - realizované instituce - mariánský most) 
cs.wikipedia.org 
www.dpmul.cz 
spolchemie-usti-nad-labem.trade.cz 
www.ravel.cz 
rozhledny.webzdarma.cz/vetruse.htm 
www.sita.cz 
www.nestemice.eu 
www.drinksunion.cz 
www.cuzk.cz 
www.tonaso.cz 
www.cizp.cz 
www.nnpryjice.cz 
www.volny.cz/dpdkb/czech.htm 
www.whitelight1.cz 
www.usti.ymca.cz 
www.clovekvtisni.cz 
www.svs.cz 
www.avecz.cz 
www.severni-terasa.cz 
www.usti-nl.cz 
www.severotisk.cz 
www.ujep.cz 
www.mnul.cz 
www.dd-dobetice.cz  
www.setuza.cz 
www.volny.cz/selfhelp 
www.zpaul.cz 
www.cinoherak.cz/content/view/13/38/ 
turistik.cz/cs/termalni-koupaliste-brna/ 
www.firmy.cz 
 
 
 


