
Dny evropského dědictví v Ústí nad Labem 2009 
 
 
 
Hrad Střekov (běžné vstupné) 
Středověky hrad byl založen ve 14. století. Hrad měl střežit 
přilehlý vodní tok a zajistit vybírání cla. Rok 1563 je pro hrad 
významný především tím, že je jeho majiteli stali páni z 
Lobkowicz, kteří vlastní hrad dodnes. Na hradě pobýval např. 
K. H. Mácha, německý básník T. Körner či R. Wagner. 
www.hradstrekov.cz 
 
Kostel apoštola Pavla („Červený kostel“) 
Neorománská stavba z r. 1905 s režnou cihlovou fasádou. 
Valená klenba lodi sestavena z betonových prefabrikátů. 
Stylově jednotné dobové vybavení interiéru ovlivněné secesí. 
Socha žehnajícícho Krista z carrarského mramoru. Nad 
vstupem do sakristie litinový reliéf s námětem Kázání Krista 
na hoře Tábor. 
http://ccsh-usti.cz 
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích 
Kostel je poprvé zmiňován v r. 1352.  Dnešní barokní stavba 
pochází z r. 1701. Kostel nemá věž, pouze sanktusník, v 
němž se nacházel zvon z r. 1712. Jižně od kostela stojí 
zvonice. Jedná se o jedinou hrázděnou zvonici v Česku. Na 
zvonici dnes visí pouze malý litinový zvon od J. Pragnera z r. 
1918. 
www.cirkvickakulturni.cz 
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 
Kostel se šikmou věží z doby před r. 1318 v pozdněgotické a 
Mockerově přestavbě. Věž (původně pozdně románská) se 
vychýlila téměř 2 m od osy následkem náletu v dubnu 1945. 
Halový interiér s hvězdicovou klenbou je vybaven neogoticky. 
Obraz od saského dvorního malíře I. Mengse "Ústecká 
Madona" z počátku 18. století. 
http://usti.farnost.cz 
 
Kostel Narození Panny Marie v Trmicích 
Barokní kostel z 18. století, přestavěn do novogotické podoby. 
Nad obloukem završeným portálem věže je umístěna socha 
Panny Marie pod baldachýnem. Hlavní sloupkový portálový 
oltář je z r. 1726. Rokoková kazatelna má řezanou 
ornamentiku. Rokoková křtitelnice má kalich zdobený 
rostlinným ornamentem. 
http://home.tiscali.cz/faratrm/ 
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Kostel sv. Jakuba Většího Svádov 
Pozdně gotický halový prostor se síťovou klenbou. Hlavní oltář 
ze 16. století s reliéfy Nanebevzetí proroka Eliáše. Celá 
stavba včetně vnitřního vybavení (náhrobníky, epitafy, hlavní 
oltář, kazatelna, křtitelnice) náležejí do okruhu tzv. saské 
renesance a řadí se k nejvýznamnějším památkám v 
severních Čechách. 
 
Kostel sv. Floriana Krásné Březno 
Goticko-renesanční jednolodní kostel postaven v letech 1597-
1601. Hlavní oltář vznikl kolem r. 1605. Nová kamenná 
kazatelna je z r. 1887. Při bočním portálu se nacházejí dvě 
barokní plastiky z r. 1760 - Ecce Homo a sv. Jan Nepomucký. 
Kostel je součástí areálu zámku v Krásném Březně. 
 
 
Kostel sv. Václava Valtířov 
Kostel pochází z let 1573-74. Pozdněgotický halový prostor s 
křížovou klenbou. Pískovcová polychromovaná kazatelna se 
znakem pánů ze Salhausenu. Kamenný oltář a 
polychromované figurativní náhrobní kameny jsou ve stylu 
saské renesance a náležejí mezi nejvýznamnější památky 
severních Čech. 
 
Kostel sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem 
Autorem barokní přestavby kostela je významný severočeský 
architekt Octavio Broggio (1731). Při přestavbě se změnila 
orientace na severojižní. Průčelí kostela tvoří mělký rizalit 
členěný pilastry a římsami, v nikách sochy českých a 
dominikánských světců. 
www.usti.ymca.cz 
 
Masarykova zdymadla na Střekově 
V r. 1923 začala být budována tehdy největší vodní stavba na 
území ČSR, celé vodní dílo se podařilo dokončit až v r. 1936. 
Zdymadlo v sobě zahrnuje jez, dvě plavební komory pro 
čluny, hydroelektrárnu a přechod přes řeku pro chodce. 
Maximální možná využívaná hladina může dosáhnout výšky 
141,85 metrů nad mořem. 
www.pla.cz 
 
Městské lázně v Ústí nad Labem 
Budova městských lázní je postavena v secesním slohu. Ke 
slavnostnímu otevření došlo v r. 1908. Artéský pramen z 
přelomu let 19.11 a 1912 byl hluboký 357 m. Nad hlavním 
vchodem štuková busta harpyje. Lázně slouží i dnes svému 
účelu, i když nikoli v tak velkém rozsahu jako v první polovině 
20. století. 
www.msul.cz 
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Muzeum lidové architektury Zubrnice (běžné vstupné) 
Nejmladší skanzen v Čechách, jeho základem je stará 
historická vesnice. Veřejnosti je zpřístupněn komplex roubené 
zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými 
expozicemi včetně unikátní teplovzdušné sušárny na ovoce. 
Dále expozice vesnické školy, starého obchodu a kostel s 
pravidelnými výstavami. Ve středu návsi stojí přenesená 
barokní studna a nedaleko pod vsí je malé nádraží s muzejní 
expozicí dopravy. Opodál proti proudu potoka stojí malý roubený 
vodní mlýn. 
www.zubrnice.cz 
 
Muzeum města Ústí nad Labem  
(expozice Velká Hradební 15) 
Původně obytný dům s obchodními prostory z konce 19.st. 
Nyní je využíván jako specializované vědecké pracoviště 
Filozofické fakulty UJEP, se zaměřením na dokumentaci 
kulturního dědictví. Ve spolupráci s Muzeem města je zde 
přístupná expozice „Zapomenutí hrdinové“. Ta je věnována 
osudům německých antifašistů z ČSR. 
www.muzeumusti.cz 
 
Palácová vila Carla Friedricha Wolfruma  
(Český rozhlas Sever, Na Schodech 10) 
Postavena na sklonku 19. století. Vila je neoslohovou 
eklektickou stavbou, u které převažují neorenesanční prvky. 
Interiér vily je založen na tzv. anglickém typu, který byl na 
přelomu 19. a 20.století velmi oblíben. C. F. Wolfrum byl 
čelním představitelem významné ústecké továrnické rodiny. 
www.cro.cz 
 
Palácová vila Franze Petschka  
(Česká školní inspekce, W. Churchilla 6) 
Luxusní rodinná vila postavená počátkem 30. let 20. století v 
pseudoslohovém pojetí, inspirovaném raným francouzským 
klasicismem a doznívající secesí, s funkcionalistickým 
uspořádáním domu. Hlavní halu s litinovým zrcadlovým krbem 
s bohatou rokajovou novorokokovou řezbou osvětlují velká 
francouzská okna. 
www.csi.cz 
 
Palácová vila Hanse Weinmanna  
(Severočeská vědecká knihovna, W. Churchilla 3) 
Budova z 30. let 20. století. V současné době sídlo 
Severočeské vědecké knihovny v Ústí n. L. Interiér 
inspirovaný italskou renesancí, v původním stavu jsou 
intarzované dveře se zátišími a městskými motivy, stropy, 
dřevěné a mramorové obložení. Pozoruhodný budoár paní 
domu a koupelny. V kuřárně kamenný krb. 
www.svkul.cz
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Palácová vila Ignaze Petschka  
(Obřadní síň, W. Churchilla 4) 
Luxusní vila, dnes obřadní síň a základní umělecká škola. 
Stavba pochází z r. 1890, rozšířena v r. 1902 a 1934, 
pozoruhodná je díky dochovaným interiérovým detailům a 
materiálům: mramor, řezbované i štukované stropy, 
řezbované deštění, kovové mříže, mramorový krb s měděným 
dýmníkem, secesní svítidla s opálovými skly. 
www.mesto-ul.cz 
 
Pivovar Velké Březno (běžné vstupné) 
Existence pivovaru potvrzena kupní smlouvou v roce 1606. 
Nový dvůr a pivovar postavil Ferdinand Bonaventura hrabě 
Harrach. V roce 1841 panství kupuje hrabě Karel Chotek, 
který vlastnil i zámek Velké Březno. Od r. 1890 vítězí zdejší 
pivo pravidelně na různých soutěžích a výstavách. V roce 
1902 se stal pivovar dvorním dodavatelem piva s právem 
označení výrobku císařskou orlicí. Od roku 1906 je registrována 
ochranná známka s portrétem pana Zippicha. Za druhé světové 
války pivovar dodával pivo na Saharu pro Rommelovu Afrikakorps. 
www.zamek-vbrezno.cz 
 
Rodinná vila Carla Hermanna Wolfruma  
(Severočeská vědecká knihovna, V. Hradební 49) 
Budova z let 1914-15, postavená berlínským architekterm E. 
Rentschem. Půdorys objektu projektován ve tvaru "L". 
Klasický interiér, dubové původní parkety a mezipatrové 
schody, ostění čisté bez nástěnných maleb, částečně 
osazené dřevěným obložením. Zajímavé obloukové členění 
některých místností. 
www.svkul.cz 
 
Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
Neobarokní divadelní budova z r. 1909 od vídeňského 
architekta A. Grafa s bohatě štukovaným interiérem. Tři foyery 
v geometrické secesy. Figurální výzdoba galerií.Pokroková 
železobetonová konstrukce stropu, zdobeného alegorickou 
malbou E. Veita. Kovová opona od P. Menše s názvem 
Commedia dell´arte. 
www.operabalet.cz 
 
Správní budova Výzkumného ústavu anorganické chemie  
(Revoluční 84, Ústí nad Labem) 
Neogotická budova z r. 1895 postavená architektem R. 
Langsem. Vstupní prostor a zasedací síň jsou opatřeny 
alegorickou výmalbou s portréty osobností spojených s firmou 
na pozadí s městem Ústí n. L. a průvod cechů jednotlivých 
profesí spojených s chemií. Novogotický interiér zasedací 
místnosti. 
www.vuanch.cz
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Státní zámek Velké Březno (běžné vstupné) 
Jeden z nejmladších, nejmenších, ale zároveň 
i nejkrásnějších zámků v ČR. Postaven mezi lety 1843-45 pro 
nejvyššího purkrabího Českého království, hraběte Karla 
Chotka. Původní zámek postaven ve stylu pozdního 
rakouského empíru a mezi lety 1885 a 1910 přestavěn 
ve stylu romantické novorenesance. Zařízené zámecké 
interiéry vybavené dobovým nábytkem.  Na zámku pobývala 
také Žofie Chotková, vnučka zakladatele zámku, která se stala 
manželkou následníka habsburského trůnu Františka 
Ferdinanda d´Este a která byla spolu s ním v roce 1914 
zastřelena při sarajevském atentátu. Zámek je obklopen 
nádherným, na Ústecku jedinečným přírodním anglickým 
parkem s množstvím vzácných stromů a keřů. 
www.zamek-vbrezno.cz 
 
Větruše 
Objekt Větruše byl realizován koncem 19. století jako 
romantická stavba se secesními prvky. Věž umožňuje 
nádherné vyhlídky na vlastní město, řeku Labe, České 
středohoří a Krušné hory. Po požáru v roce 2000 prošel objekt 
rekonstrukcí. V areálu zrcadlové bludiště. Nedaleko památné 
popraviště ze 16. st. 
www.msul.cz 
 
Vodní elektrárna Střekov 
Hydroelektrárna začala být budována v r. 1931, r. 1935 
zkušební provoz, r. 1936 plný provoz. Elektrárna je průtočné 
konstrukce a jsou zde instalovány tri vertikální Kaplanovy 
turbíny o celkovém výkonu 19,5 MW. Zařízení je dimenzováno 
na vzdutí horní hladiny na 143 m.n.m. 
www.cez.cz 
 
Zámek Trmice  
Zámek nechal postavit Albert Nostic v letech 1856-1863, v 
novorenesančním stylu ho navrhl architekt Heinrich Ferstel. 
Původní interiér se nezachoval. V současné době se zde 
nachází expozice k dějinám hornictví a modelové železnice. 
Pořádají se zde výstavy,koncerty i svatební obřady. 
www.volny.cz/zamek.trmice/ 
 
Zoologická zahrada v Ústí nad Labem (běžné vstupné) 
V roce 1908 založil Heinrich Lumpe šestihektarovou 
soukromou přírodní ptačí rezervaci. V roce 1914 park otevřel 
pro veřejnost. Největšího rozmachu dosáhla zahrada v 70. 
letech, kdy se rozrostla na dnešních 30 hektarů. Ve 180-ti 
druzích zde žije přibližně 2000 kusů zvířat z celého světa. 
www.zoousti.cz 
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