
4.0 Resumé 
v diplomové práci je popsán hrad Střekov jako symbol města Ústí nad 

Labem a okolí města, především labského údolí v Českém středohoří, a jako 

památné místo regionu. Časový rozsah práce zahrnuje 19. a 20. století. Jedná se o 

dobu, kdy hrad, založený před rokem 1319, již dlouho neplnil svou původní funkci 

jako hrad strážní a celnice, ani jako sídlo šlechty, přestával být i hospodářskou 

jednotkou a postupně se stával vyhledávaným cílem turistů a inspirací pro umělce. 

Proto pramennou základnu tvoří především dobové tisky: turistické průvodce, 

monografie o hradu, místopisná literatura a periodika. Práce je členěna 

chronologicky podle jednotlivých období. 

Prvním zkoumaným obdobím je romantismus v 1. polovině 19. století. Hrad, 

od roku 1563 majetek rodu Lobkowiczů, prochází prvními stavebními úpravami, 

které ho mají zachránit od dalšího chátrání a zároveň přizpůsobit vzrůstajícímu 

turistickému ruchu. Střekov je inspirací pro - především výtvarné - umělce, kteří 

vyzdvihují jeho romantickou polohu v tajemné krajině. Ze známých návštěvníků 

jsou pro hrad nejdůležitější skladatel Richard Wagner, malíř Ludwig Richter a 

básník Theodor Korner, kteří motivy ze Střekova zachytili i ve svých dílech. 

Zabývání se středověkými hrady a především zříceninami, patří v této době k módní 

záležitosti, autoři však nekladou důraz na pravdivé zobrazení a na historickou 

skutečnost, takže se o hradech obecně začínají šířit mýty, což lze zaznamenat 

v umění i turistické literatuře. 

V této oblasti se situace zlepšuje ve 2. polovině 19. století, kdy se podávané 

infonnace zpřesňují. Zároveň ale do literatury pronikají národnostní hesla a 

stereotypy, které odrážejí spory Čechů a Němců žijících v Českém království. To se 

ukazuje nejen v článcích o hradu, jehož okolí bylo osídleno většinou německého 

obyvatelstva, rádcích pro výletníky, ale i na pohlednici nebo v literárním díle. Tyto 

projevy ajejich ztvárnění zapadají do celkového kontextu doby. 

Další časové období spadá do existence samostatné Československé 

republiky. V této době je Ústí nad Labem již delší dobu plně rozvinutým 

průmyslovým městem. Úspěch zaznamenala samospráva obce Střekov, který byl 

roku 1936 povýšen na město. Hrad se dostal do nájmu Klubu československých 

turistů. Utichají pomyslné spory Čechů a Němců o to, komu "patří" střekovská 
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zřícenina. Zajímavým prvkem tohoto období je zobrazování hradu na různých 

reklamách výrobků z regionu. 

V roce 1938 po zabrání Sudet byl hrad převeden do majetku obce Střekov. 

V tomto období do roku 1945 není mnoho zprávo hradu, lze předpokládat, že jeho 

vnímání navazovalo na starší, především romantickou, tradici. 

Charakter regionu se změnil po roce 1945 následkem konce války a 

odsunem německého obyvatelstva. I přesto zájem ze strany nových obyvatel a 

turistů o střekovskou zříceninu neustal. Opět vycházely publikace o hradu a ten je 

stále součástí společenského života a symbolem Ústecka, třebaže za dobu, o které 

bylo v práci pojednáváno, se tato jeho podoba proměňovala, stejně jako intenzita 

zájmu, jež byla nejsilnější v 19. století. 
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