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1.0 Úvod 
V jednom z prvních čísel roku 1913 Sl čtenáři Stráže Severu, věstníku 

Národní Jednoty Severočeské, mohli přečíst část článku o hradu Střekov, 

otiskovaného na pokračování. Mimo jiné se v něm psalo: "Ale pro nás Čechy (..) 

zvláště památným je Střekov svou minulostí. On nejen chránil jako pohraniční hrad 

- předchůdce pevnosti terezínské - vlast' naši od vpádů severních "přátel" , ale on 

byl i svědkem mnohých slavných i truchlivých událostí pro národ náš významných; 

nám pak Čechům zvláště je milým proto, že na něm i v okolí po celá staletí ozýval se 

hlahol našeho jazyka českého, jazyka slovanského! Bohužel hrad Střekov pozbyl 

během věků své důležitosti, ztratil svou někdejší výstavnost a přepych, jako zašla 

sláva české samostatnosti a potlačen byl jazyk lidu českého od pravěku v kraji 

zdejším usedlého." 1 Prozatím Sl v úryvku všimněme jasného zastávání 

národnostního hlediska, které ostatně bylo pro jmenovaný spolek náplní činnosti. Po 

přečtení ukázky bychom mohli vyslovit předpoklad, že tento hrad na Ústecku2 byl 

nejen místními Čechy považován za významnou a oblíbenou památku, jež měla pro 

národ symbolický význam daný historickou tradicí. Tehdejší situace českého národa 

v ní není považována za utěšenou a osud hradu je ztotožňován s osudem národa. 

Dalo by se říci, že byl vnímán jako symbol. 

Město Ústí nad Labem a jeho okolí však nebylo osídleno převážně českým 

obyvatelstvem, ale většinu obyvatel zde tvořili Němci. Dejme proto nyní slovo také 

jim, abychom viděli, jak oni hrad vnímali: "Nezlomený, nenucený,! Ozdoba a skvost 

krásné země,! Útočiště dobrým lidem, postrach zlými Zůstal hrad Střekov/ Přetrval 

mnohá staletí/ Až se pád německého panování/ stal také jemu osudem.! Pomalu 

klesal hrad v trosky,! Byl opravdovým, pěkným svědkem/ dřívější, rozpadnuté 

velikosti (..). ,,3 Tato citace z veršovaného dramatu z roku 1901 opět porovnává stav 

hradu s údělem Němců, zde ovšem myšleno českých Němců. Jak lze vidět, obě 

I Stráž Severu. Věstník Národní Jednoty Severočeské, č. 3,21. 2.1913, str. 2. 
2 Územně lze Ústecko .. ohraničit přibližně sousedními městy (s jejich spádovými oblastmi): 
Teplicemi na západě, Děčínem na severu, Litoměřicemi na jihu a také oblastí Českého středohoří 
kolem řeky Labe. Hranice pro naše účely nemusí být striktní a neměnná. 
3 .. Ungebrochen, ungezwungen,! Zier und Schmuck des schónen Landes'! Hort der Guten, Schreck 
der Bósenl Blieb die Burg des Schreckensteins/ Manch Jahrhundert iiberdauernd,! Bis der Sturz der 
deutschen Herrschafi/ [hr auch zum Verhangnis wurde.l Langsam sank die Burg in Triimmer,! Ward 
zum ernsten, schónen Zeugenl Einstiger verfallner GróJ3e. " Schonfelder: Um den Schreckenstein, 
str. 17-18. Je-Ii v práci citován cizojazyčný pramen či literatura v češtině bez udání jména 
překladatele, jedná se o překlad autorky. Jedná-Ii se o překlad poesie, je v poznámce uváděn i 
německý originál. 
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ukázky se shodují na obrazu hradu, každá si jej ale přisvojuje pro svůj národ! Podle 

této citace byl Střekov považován také Němci za jejich vlastní symbol regionu. 

Pro vymezení tématu práce je třeba pro začátek uvést některé údaje. Hrad 

Střekov (německy Schreckenstein), tyčící se na skále na pravém břehu řeky Labe, 

byl postaven v první polovině 14. století, aby chránil labskou říční cestu a sloužil 

také k vybírání cla. Tato jeho prvotní funkce v průběhu] 7. století zanikla a Střekov 

sloužil jako sídlo šlechty a centrum správy panství - byl tedy hlavně hospodářskou 

jednotkou. Postupně začal chátrat, byl poničen válkami v 17. a 18. století, jeho 

význam stále upadal. S počátkem 19. století se tato situace změnila a Střekov, jenž 

obdržel různé přívlastky, korespondující především s dobou romantismu jako 

impozantní, pitoreskní nebo malebný4, začal žít svým druhým životem. 

Tématem předkládané práce je právě časové období obnoveného zájmu o 

Střekov, který bývá označován jako hrad i jako zřícenina, v 19. a 20. století. Časový 

úsek, po který budu situaci sledovat, je ohraničen počátkem 19. století, obdobím 

příchodu romantismu a tím oživením zájmu o hrad, a současností, kterou 

představuje konec 20. století. Kapitoly věnované přímo vnímání hradu jsou řazené 

chronologicky. Mezníkem je v první kapitole přibližně určitelné trvání romantismu 

v první polovině 19. století, dalším přelomem je rok 1918 jakožto rok vzniku ČSR. 

Dále se jedná o rok 1938, kdy oblast Sudet byla odstoupena Říši a nakonec rok 

1945, kdy po ukončení druhé světové války muselo německé obyvatelstvo opustit 

Československo. Předěly mezi kapitolami jsou tedy dány daty významných 

historických událostí (výjimkou je období romantismu: to ohraničují přibližná data 

trvání tohoto směru), které mohly nepřímo ovlivnit vnímání hradu. 

Jak bylo naznačeno výše, nejde mi však o popsání historie hradu nebo 

panství v tomto období, ale spíše o vnímání tohoto místa prostřednictvím 

různorodých tehdejších pramenů a literárních děl. Hrad není významný pro 

celočeské dějiny - nikdy v nich nehrál důležitou roli. Jeho význam je regionální: 

pro Ústecko je známou památkou a místem význačným v několika rovinách. Práci 

řadím proto především k oboru historické regionalistiky. Téma vnímání hradu je ale 

splétáno z různých pomyslných nitek, které se sbíhají právě na Střekově. Kromě 

regionalistiky se tu objevuje i tematika spolkovnictví, turismu, nacionalismu a 

4 Mikovec: AlterthUmer und DenkwUrdigkeiten Bohmens, str. 203. Heber: České hrady, zámky a 
tvrze. Díl druhý. Severní Čechy, str. 369. Hantschel: Nordbohmischer Touristen-FUhrer. .. , str. 506. 
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umění, to vše na pozadí politických dějin. Střekov všechna tato témata, z nichž 

některá se stala fenomény 19. století, propojuje. 

Z citací na začátku úvodu vyplývá jedna z výše zmíněných rovin práce, totiž 

národnostní hledisko. Lze si položit některé dílčí otázky, například jestli tu byl 

rozdíl v nazírání německé většiny a české menšiny obyvatel regionu, jak byl jimi 

hrad vnímán v průběhu stanoveného časového období, jaké tradice byly 

zdůrazňovány a jak byly využívány a odlišoval-li se pohled místních obyvatel a 

turistů. Také se budu zajímat o to, za jakým účelem se návštěvníci na hrad vydávali 

- nešlo jim totiž vždy jen o prohlídku pamětihodnosti, ale též například o návštěvu 

oslav jubileí jedinců a organizací - a jaké dojmy si účastníci z hradu odnášeli. Při 

seznámení se se základní literaturou je zřejmé, že Střekov se stal "ikonou" v době 

romantismu, o dalších možných pojetích jeho vnímání ale není zmínka. Snažila 

jsem se také o zjištění, jaké další podoby měl obraz Střekova jako symbolu a o 

jejich časové zařazení a sledování případné hodnotové proměny těchto podob. 

Ústí nad Labem je známé jako průmyslové město, což s sebou dnes přináší 

spíše negativní vnímání této lokality i okolí. Bylo tomu tak ale vždy? Dnes už nic 

nesvědčí například o tom, že na svazích v labském údolí se pěstovalo ovoce, ale i 

vinná réva. Kraj měl před staletími jinou podobu než dnes a totéž se týká i 

symbolické podoby Střekova. Vypravme se nyní po historii Ústecka a především 

zříceniny Střekova, poprvé písemně zmíněného právě před 690 lety. 5 

5 Listina Jana Lucemburského, kterou dává hrad v léno Pešíkovi z Veitmile, z 16. ledna 1319. 
Hobzek, Šamánková: Střekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 3. 
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1.1 Analýza pramenů a literatury 
Nejprve se při rozboru zaměřím na prameny.6 Pokud se týká nevydaných 

pramenů o hradu, lze je dohledat v Národním archivu v Praze, kde se nalézá fond 

Klubu československých turistů. Ve Státním okresním archivu Litoměřice, pobočka 

Žitenice se nachází fond panství Střekov, jak ale bylo řečeno výše, vývoj panství 

není předmětem mé práce, a proto jsem tento fond nevyužila. Rovněž jsem 

nevyužila fondy týkající se obce Střekov v Archivu města Ústí nad Labem (Archiv 

města Střekov 1738 - 1939, Četnická stanice Střekov 1937 - 1938). 

Vydané prameny, které se vztahují ke Střekovu a městu Ústí, tvoří pestrý 

soubor: jedná se o články z ústeckých novin Aussiger Anzeiger, jež vycházely od 

roku 1857, roku 1902 byly přejmenovány na Aussiger Tagblatt a pod tímto názvem 

existovaly do roku 1945, a také Aussig-Schreckensteiner Zeitung, které vycházely 

od roku 1930. Sbírka novin a časopisů města a okresu Ústí nad Labem (od roku 

1857) je uložena v Archivu města Ústí nad Labem. Dále jsou součástí pramenné 

základny turistické průvodce7 , rozšiřující se s rozmachem turismu (např. Dietrich, 

Weinmann, Hantschel, Kohlerův průvodce; z českých Řivnáčův a Tlamichův 

průvodce), jež mají rozdílnou úroveň, je nutno ale přihlédnout k tomu, že první 

z nich byly vydány ve 20. letech 19. století a poslední o století později. K důležitým 

pramenům patří i místopisná (topografická) literatura (Mlinnich, Borovského 

Čechy) a také vlastivědná periodika, především regionální časopis Beitrage zur 

Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes, který vycházel v letech 1921 až 1938. 

Od roku 1939 do 1944 byl potom nahrazen Beitrage zur Heimatkunde des 

Elbetales. Mezi vzácnější prameny náleží i beletrie, v níž hrad vystupuje, totiž 

romány George Sand a drama Bruno Schonfeldera. Zmínky o hradu lze najít i 

v pamětech Ústečanů. Všechny tyto prameny (popřípadě dobové tisky) nejsou 

povahy úřední. 

Seznam pramenů v jejich soupisu na konci práce není pravděpodobně zcela 

vyčerpávající. Prameny totiž mohou být v některých případech ztraceny nebo 

zničeny, což je dáno jejich (německým) původem a válečnými a poválečnými 

událostmi. Tak například ze sborníku Beitrage zur Heimatkunde des Aussig-

6 Přesné citace titulů jmenovaných v této kapitole jsou uvedeny v seznamu Pramenů a literatury 
v závěru diplomové práce. 
7 Turistické průvodce, místopisnou literaturu i beletrii řadím mezi prameny k dobovým tiskům z toho 
důvodu, že poskytují svědectví především o době svého vzniku. Informace o historii hradu jsou 
v tomto případě druhotné, průvodce v tomto směru navíc nejsou spolehlivým zdrojem informací. 
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KarbUzer Bezirkes je doložené, že obec Střekov si vedla kroniku v letech 1933-38, 

kronika sama pro toto období však dnes již neexistuje, v Archivu města Ústí nad 

Labem je uložena kronika pouze z let 1928-32. Podobně se na hradech dříve, stejně 

jako dnes, vedly knihy návštěv; na existenci takové knihy na Střekově odkazuje 

zmínka v literatuře8 , kniha je dnes ale nezvěstná. Zároveň je nemožné dohledat 

všechny turistické průvodce, ve kterých by se vyskytovala zmínka o hradu. 

Dohledaný vzorek lze však podle mého názoru považovat za reprezentativní, neboť 

zachycuje česky a také německy psanou domácí i zahraniční produkci z různých 

časových období. 

Samostatnou kapitolu pramenů tvoří vyobrazení hradu. Pro potřeby práce 

jsem se zabývala více vyobrazeními hradu, kde nejde pouze o jeho architekturu, ale 

i jeho symbolický význam, například s národnostní tematikou. Reprodukce 

fotografií a pohlednic hradu lze najít v knize Dějiny města Ústí nad Labem, dále v 

obrazové publikaci Romana Karpaše Album starých pohlednic - České středohoří 

(Liberec: Roman Karpaš, 2004) a na webových stránkách Muzea města Ústí nad 

Labem, stejně jako v jejich sbírkách. Doplňkový charakter má DVD Ústí nad 

Labem na starých kinematografických dokumentech. 

Po přehledu pramenů bych shrnula nejdůležitější literaturu zabývající se 

jednotlivými tématy. Literatura k tématu památná místa je poměrně rozsáhlá, 

nejpřínosnější byl pro mé potřeby článek Christopha CorneliBena Was heif3t 

Erinnerungskultur? Autor vysvětluje jednotlivé pojmy, metody, shrnuje dosavadní 

bádání k tématu a naznačuje budoucí směry. Článek obsahuje také množství odkazů 

na další literaturu k tématu. 

K užšímu tématu hrady jako památná místa se vyskytuje málo literatury. 

Využít lze jednostránkové zamyšlení Dietera Bartetzka Burg zwischen Klischee und 

Zeugnis, jež řeší spíše problematiku současného pohledu na hrady. Jak byly hrady 

vnímány v 19. století ukazuje Joachim Zeune v monografii Burgen - Symbole der 

Macht. Ein neues BUd der mittelalterlichen Burg (především na stranách II až 27). 

Literatura ke konkrétním příkladům hradů, které jsou vnímány jako památná místa, 

bude zmíněna v kapitole 2.1.2. 

Dalším důležitým bodem je vývoj národnostní otázky a národních symbolů. 

Zde stojí za zmínku stať Jiřího Kořalky Nationale und regionale !denlUdl der 

8 ..... staré pamětní knihy odkazují na tisíce jmen nadšených návštěvníků starého hradu." Das 
Elbetal. Bt>hmens Paradies ... , str. 51. 
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Tschechen und der Deutschen in den bohmischen Landern a monografie Rudolfa 

Jaworského Deutsche und tschechische Ansichten, jež národnostní tematiku 

uchopuje z hlediska tehdy moderního komunikačního prostředku, totiž pohlednic. 

K dějinám hradu Střekova jeho stavebnímu vývoji lze vyhledat některou 

z příruček a encyklopedií o českých hradech, například od Dobroslavy Menclové 

nebo od Tomáše Durdíka, nejnověji o Střekově podrobně píše Jiří Úlovec, který se 

ve své práci věnuje hradům pouze na Ústecku. Přehlédnout nelze ani dílo Franze 

Alexandera Hebera a Augusta Sedláčka, byť některé jeho údaje byly již překonány. 

Vyšlo i několik monografií o hradě, z nichž některé jsou psané německy a vydané 

na území Čech před rokem 1945. V tomto případě se jedná o autory Franze Josefa 

Umlaufta a Josefa Alfreda Taubmanna. Existují ale i monografie psané Čechy: od 

Jaroslava Zbírala vydaná 1930, druhá a prozatím poslední z roku 1960 od dvojice 

autorů J. Hobzek - E. Šamánková. O historii města Ústí n. L. a okolních obcí 

podrobně pojednává kniha kolektivu autorů pod vedením Vladimíra Kaisera Dějiny 

města Ústí nad Labem. O historii vesnice, později města a městské části Střekov 

pojednávají dobové německé tisky ze 30. let 20. století, především článek Emila 

Richtera v regionálním časopise Beitrage zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer 

Bezirkes. 
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2.0 Vlastní text - Hrad Střekov jako symbol 

2.1 Teoretická pojetí dílčích témat 

2.1.1 Paměť a památná místa 
Předmětem prvního tematického celku jsou tři spolu související okruhy. 

Prvotní je téma paměti, jeho spojení s historií a vývoj a současný stav bádání v této 

oblasti historické vědy. Při spojení pojmů "pamět'" a "historie" se už nejedná o 

objektivní historickou vědu, ale o to, jak je historie vnímána a interpretována.9 To je 

na konkrétním příkladu hradu Střekova předmětem této práce, proto považuji tento 

úvodní exkurz k problematice za důležitý. Podstatné je přitom to, že určité místo 

(událost či osobnost) nabude - vedle své uchopitelné konkrétní roviny - také roviny 

symbolické. Tu můžeme nazývat také druhým životem nebo životem po životě 

(německy Nachleben). Další kapitola bude zaměřena na to, jak byly dříve i nyní 

vnímány hrady a zříceniny jako památná místa. Poslední část celku se soustředí na 

národnostní otázku a stručný popis jejího vývoje na území tehdejšího Království 

Českého, neboť příslušnost jedince k určitému národu formuje jeho paměť, jak bude 

ukázáno níže - například i tím, že vytváří vlastní interpretaci dějin. 

Počátky vědeckého vyrovnání se s problematikou paměti a zapomínání lze 

najít už v době osvícenství, když se historická věda vymezovala oproti paměti a 

tradici. V 19. století se tomuto tématu věnoval německý filozof Friedrich Nietzsche 

(1844 - 1900), jenž vedle paměti považoval za důležité i zapomínání. 

Ve 20. století se o tuto tematiku zajímal německý historik umění Aby 

Warburg (1866 - 1929), který se zabýval objektivizací především obrazových 

zdrojů. Dalším průkopníkem byl francouzský sociolog Maurice Halbwachs (1877 -

1945), který přišel s myšlenkou, že paměť je sociálně podmíněná. To znamená, že 

každý člověk je určen nejen svými vlastními myšlenkami, ale i svým okolím, 

prostředím a časem, v němž žije a které si sám nevybral. Pro to Halbwachs užil 

pojmu kolektivní paměť (mémoire collective, social memory, kollektives 

Gedachtnis). Vzporrt1nky jsou tedy v každé společnosti ovlivňovány jejími 

existujícími podmínkami. ID Právě společnost rozhoduje o tom, co a jak si bude 

9 Gro/3e-Kracht: Gedachtnis und Geschichte: Maurice Halbwachs - Pierre Nora. In Geschichte in 
Wissenschaft und Unterricht I (1996), str. 21. 
10 Gro/3e-Kracht: Gedachtnis und Geschichte: Maurice Halbwachs - Pierre Nora. In Geschichte in 
Wissenschaft und Unterricht I (1996), str. 23. 
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připomínat. S tím se pak jedinec identifikuje, ačkoliv příslušné události sám 

nemusel zažít. II 

K tomuto pOjmu se později přidala dvě nová označení německého 

egyptologa Jana Assmanna (narozen 1938) a sice komunikativní paměť a kulturní 

paměť. Zatímco pro komunikativní paměť, která se vztahuje na délku nejvíce sta let 

nebo období života tří až čtyř generací, je důležitá každodenní komunikace, tak je 

pro kulturní paměť typický odstup od všedního dne, pevný (neměnný) časový bod a 

časový horizont. Pro kulturní paměť je také typické to, že se vztahuje ke skupinám, 

že ji lze rekonstruovat, dále ji lze udržet ve formě, která je institucionálně 

děditelná. 12 Assmann souhlasí s Halbwachsem v tom bodě, že jedinec je ovlivněn 

okolní společností a její kulturou: " Události se do vzpomínek neproměňují samy od 

sebe, ale jsou určeny sociálně předtvořenými duchovními potřebami a způsoby 

vnímání. ,,13 

Myšlenky Assmanna patří už do období 80. a 90. let 20. století, kdy začal 

stoupat zájem o paměť a heslem se stalo" vzpomínání místo zapomínání ,,14. To 

vzbudilo pozornost nejen u odborné, ale i laické veřejnosti, především u různých 

typů menšin, které se snaží uchovat svou paměť. 

Odborníci začali používat pojem kultura paměti (Erinnerungskultur) , což 

německá encyklopedie Brockhaus definuje jako "více či méně reflektované 

zacházení s událostmi a souvislostmi minulosti a zdůrazňuje při tom konstrukční 

charakter všech vztahů k minulým zkušenostem (vzpomínkám) s ohledem na 

přítomnost a budoucnost. ,.15 Ch. CorneliBen jmenuje pět znaků, jež jsou významné 

při zkoumání historie vzpomínání: sociální podmínky, generační hledisko, význam 

národa a národního státu, vliv náboženství a ideologií a nakonec také médií. 16 

Z výše zmíněných znaků se na chvíli zastavme u pojmu národa (této 

problematice se bude podrobněji věnovat kapitola 2.1.3). Znakem příslušnosti 

II Burke: Geschichte als soziales Gedachtnis. In Assmann, Harth (ed.), Mnemosyne. Formen und 
Funktionen der kulturellen Erinnerung, str. 290. 
12 Assmann: Kollektives Gedachtnis und kulturelle Identitat. In Assmann, Holscher (ed.), Kultur und 
Gedachtnis, str. 10-14. 
i3 Gro/3e-Kracht: Gedachtnis und Geschichte: Maurice Halbwachs - Pierre Nora. In Geschichte in 
Wissenschaft und Unterricht I (1996), str. 23. 
14 ComeliJ3en: Was heiJ3t Erinnerungskultur? ln Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 54 
(2003), str. 548. 
15 Cit. dle: ComeliJ3en: Was heiJ3t Erinnerungskultur? ln Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 
54 (2003), str. 550, pozn. 16. 
16 ComeliJ3en: Was heiJ3t Erinnerungskultur? ln Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 54 
(2003), str. 556. 
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k určitému národu je jazyk, prostředek komunikace s okolím. Právě řeč spoluurčuje 

zkušenosti jazykovými obrazy a jazykovými prostředky toho kterého jazyka a také 

rozhoduje o artikulaci a způsobu vyjadřování uplynulých zkušeností. 17 

Jak již bylo výše řečeno, zatím poslední "fáze" zájmu o paměť a nově také 

kulturu paměti trvá od 80. let minulého století. Ta je spojena především se jménem 

francouzského historika Pierra Nory (narozen 1931), zástupce třetí generace 

historiografické školy Annales. Uvedený autor uchopil téma kultury paměti 

prakticky a vydal sedmidílnou řadu k tomuto tématu s názvem Les lieux de 

mémoire. 18 Její titul by se do češtiny dal přeložit jako místa paměti nebo památná 

místa, přičemž se ale nejedná jen o zeměpisná místa, ale pojem zahrnuje také o 

události, osobnosti, mytické postavy, instituce, budovy, pomníky, pojmy, knihy a 

umělecká díla. 19 Pojem místo je zde myšlen jako metafora a pojem místo paměti 

odkazuje na starořímské locus memoriae. Jednalo se o techniku, jak si lze lépe 

zapamatovat nějakou látku (řeč), která byla rozpracována Ciceronem a 

Quintilianem. Princip této techniky spočíval v tom, že řečník si svůj projev lépe 

v paměti uchoval tak, že své myšlenky spojil s předměty v domě, například 

s nábytkem.2o Podle P. Nory je pojem místo paměti tvořen dvěma rovinami: jednak 

materiální, která je vnímána v čase a prostoru, a potom symbolickou, která je 

obsažena v připomínání si minulého.2l Rovina symbolická se může v průběhu času 

změnit: jednak svým obsahem, tedy jakým způsobem je připomínána, ale i 

kvantitativně, tedy jak často nebo v jakých obdobích dějin je vzpomínána, může 

také úplně zaniknout. Úkol své práce o místech paměti upřesňuje P. Nora: "Od 

pouhé rekonstrukce «míst paměti» je třeba jíl dále kjejich dekonstrukci: musí 

odkrýt, jak se za tím, co je pro nás srozumitelné a běžné a co se jeví jako banální v 

17 CorneliBen: Was heiBt Erinnerungskultur? ln Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 54 
(2003), str. 557. 
18 Nora, Pierre (ed.). Les lieux de mémoire I: La Républíque (I díl), Paris, 1984. Ders., Les lieux de 
mémoire II: La nation (3 díly), Paris, 1986. Ders., Les líeux de mémoire III: Les France (3 díly), 
Paris, 1992. 
19 Fran~ois, Schulze: Deutsche Erinnerungsorte I, MUnchen, 200 I, str. 17-18. 
20 Nora: Zwischen Geschichte und Gedachtnis, str. 7, pojem podle Yates, Frances A., The Art of 
Memory (1966). Pojem lieux de mémoire se ve francouzštině původně nevyskytoval a Nora si ho 
vypůjčil z výše zmíněné knížky. 
21 Nora: Geschichte und Gedachtnis, Berlín, 1990, str. 32. Podle: GroBe-Kracht: Gedachtnis und 
Geschichte: Maurice Halbwachs - Pierre Nora. In Geschichte in Wissenschaft und Unterricht I 
(1996), str. 27. 
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naší historii, schovávají skryté rozpory, konflikty a semantkké posuny - krátce: 

"místa paměti" musí ukázat, že i paměť má svou historii ... 22 

Podle vzoru Pierra Nory se podobná ediční řada objevila i v Německu pod 

názvem Deutsche Erinnerungsorte23 pod redakcí berlínských historiků Etienne 

Fran~ois (narozen 1943) a Hagen Schulze (narozen 1943).24 U názvu řady se jedná 

o německý ekvivalent francouzského pojmu i názvu francouzské řady zároveň. 

V úvodu prvního dílu užívají editoři motto: V svých vzpomínkách rozpoznáváme, 

kdo jsme, kým chceme být a v čem se odlišujeme od ostatních. .. 25 

Pro společnost nejsou důležité jen vzpomínky, ale i zapomínání. Také 

zapomínání je aktivním duševním procesem, jak ho popsal například Sigmund 

Freud. Zapomínání může ukazovat na to, že vyrovnání se se vzpomínanou 

problematikou je nyní skončeno. Na vzpomínaném ukazuje historická věda cesty 

k řešení problémů, možnosti smíření nebo pomáhá se orientovat v hodnotách.26 

Platí totiž, že "v zemi bez historie ovládne budoucnost ten, kdo naplní paměť lidí, 

definuje pojmy a interpretuje minulost . .. 27 Tento citát nám zároveň může 

poskytnout odpověď na otázku, proč má význam věnovat se tématu památných 

míst. A co je připomínáno, to určuje nejen minulost, ale stále znovu přítomnost.28 

22 Pierre, Nora: Présentation. Les lieux de mémoire III/3, str. 14. Cit. dle: Gro/3e-Kracht: Gedachtnis 
und Geschichte: Maurice Halbwachs - Pierre Nora. In Geschichte in Wissenschaft und Unterricht I 
(1996), str. 28-29. 
23 Franl;ois, Schulze (ed.): Deutsche Erinnerungsorte, 3 svazky. Podobná řada se objevila take v Itálii 
(ISNENGHI, Mario (ed.). Iluoghi della memoria. 3 Bde., Rom, 1996/1997), v Nizozemí (BOER, 
Pim de, FRJJHOFF, Willem (ed.). Lieux de mémoire et identilés nationales, Amsterodam, 1993), v 
Dánsku (FELDBAEK, Ole (ed.). Dans identiteshistorie, Kopenhagen, 199111992), v Lucembursku 
(KMEC, Sonja, MAJERUS, Benoit, MARGUE, Michel, REPORTE, Pit. Lieux de mémoire au 
Luxembourg. Usages du passé et construction nationale. Luxembourg, 2007), v Rusku (NIV AT, 
Georges. Les sites de la mémoire russe. I. Géograophie de la mémoire russe. Paris, 2007) a v 
Rakousku (BRIX, Emil, BRUCKMOLLER, Ernst, STEKL, Hannes. Memoria Austriae. Wien, 2004-
2005). Historikové se (kromě národních míst paměti) zabývají také myš leknou evropských míst 
paměti. Viz. FRAN<;:OIS, Etienne. Europaische lieux de mémoire. In BUDDE, Gunilla, CONRAD, 
Sebastian, JANZ, Oliver. Transnationale Geschichte. Themen, Tendenzen und Theorien. Gottingen : 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. ISBN 3-525-36736-8 
24 O německém projektu viz. FRAN<;:OIS, Etienne. Místa paměti. Lieux de mémoire. 
Erinnerungsorte. In Český časopis historický. 2009, roč. 107, č. 3, str. 559-568. 
25 Frantyois, Schulze: Deutsche Erinnerungsorte I, str. 13. 
26 Holscher: Geschichte und Vergessen. In Historische Zeitschrift 249 (1989), str. 16. 
27 Stilrrner, Michael: Hisbilrikerstreit, MUnchen, Zilrich, 1987, S. 36. Cit dle: Holscher: Geschichte 
und Vergessen, ln Historische Zeitschrift 249 (1989), str. 1. 
28 CorneliJ3en: Was heiJ3t Erinnerungskultur? ln Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 54 
(2003), str. 563. Pro úplnost uveďme vysvětlení anglického historika P. Burke (narozen 1937), proč 
různé kultury zastupují rozdílná stanoviska ke své minulosti. Ten to vysvětluje dvěma způsoby. Za 
prvé platí, že historie je psána vítězi. Ti ji potom zapomínají, neboť si to mohou dovolit. Naopak 
poražení o své minulosti přemýšlí a reflektují své chování. Za druhé je důvodem ke stálému 
připomínání minulosti vykořenění nějaké kultury. Národy, jejichž země byla rozdělena Uako Poláci 
a Irové), mají lepší znalosti o své historii. Burke: Geschichte als soziales Gedachtnis, ln Assmann, 
Harth (ed.): Mnemosyne. Forrnen und Funktionen der kulturellen Erinnerung, str. 297. 
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Zajímavou otázkou, která souvisí s tématem paměti je, jak vzniká mýtus. 

Vznik mýtu se děje přes určité schéma. Během něho jsou určité osobnosti (nebo 

události) připsány vlastnosti, pro které nejsou žádné doklady. Osobnost se potom 

mění do podoby jiné osobnosti podle jejího zjednodušeného, ale 

charakteristického vzoru. Mýtus pak vzniká, když osobnost odpovídá stereotypu 

pozitivního nebo negativního hrdiny, což podněcuje fantazii lidí a o dané osobnosti 

se začínají šířit vyprávění. Stereotyp hrdiny se shoduje s tím stereotypem, který je 

vlastní sociální paměti lidí v určité kultuře. 29 

Typem mýtu je i národní příběh, tedy vyprávění národních dějin, které jsou 

přetvořené a zjednodušené do takové fonny, která má sloužit společnosti pro její 

cíle a má zdůvodnit její existenci a snahy. Jedním z jeho úkolů je odůvodnění či 

oprávnění událostí na etickém i politickém základě. 3o Tento utvořený příběh tedy 

vypovídá o společnosti a době svého vzniku. Kromě toho, že se jedná o příběh 

schematický, který nemusí plně odpovídat odborným měřítkům, jde také o příběh, 

který má působit na pocity.31 Navíc nenesou pouze" konkrétní význam samy o sobě. 

Vždy naopak odkazují k souvislostem a smyslům vyšším, celkovým. ,,32 

V české historiografii se tematikou paměti zabýval v nedávné době 

D. Třeštík.33 Ten rozlišuje historii, která je vědecky podložená, a pamět', jež pochází 

od jedince z privátní sféry. Právě pamět' určuje identitu jedince. Nemůže být ale 

srovnávána s minulostí, nebot' jedinec nejenže zapomíná, ale také si minulost 

přizpůsobuje. Vědecky podložená historie, která je zpracovávána na úrovni 

národních nebo politických dějin, ale zase nenabízí žádný prostor pro individuální 

příběhy, jež nemohou být měřeny jednou šablonou, nýbrž se vyznačují 

29 Burke: Geschichte als soziales Gedachtnis. In Assmann, Harth (ed.). Mnemosyne. Formen und 
Funktionen der kulturellen Erinnerung, str. 294-296. 
30 Havelka: Zamyšlení nad legimitizačními funkcemi dějin. In Soudobé dějiny, str. 101. 
31 Randák: O národních příbězích. In Řepa: 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které 

P7řetrvaly, str. 139-14~. ,,_ " . . 
- Randák: O národmch přtbězlch. In Repa: 19. stoletl v nas. Modely, instituce a reprezentace, které 
přetrvaly, str. 148. 
33 Třeštík: O dějinách a paměti, ln Češi a dějiny v postmoderním očistci, Praha, 2005, str. 90-99. 
Třeštík zmiňuje díla ji~ch českých historiků, které se zabývají konstrukcí nových identit a 
vnímáním historických událostí. Vít Vinas, autor monografií Jan Nepomucký. Česká legenda (Praha 
: Mladá fronta, 1993) a Novokřtěnci v Miinsleru (Praha: Lidové noviny, 2002), v nich popisuje nejen 
historické události, ale navazuje i tím, jak byly v průběhu času reflektovány. Jak některé symboly 
určitých epoch se mohou v dalších časech stát nepohodlnými, ukazují příběhy různých pomníků v 
knize Pomníky a zapomníky (Praha, Litomyšl : Paseka, 1997) Zdenka Hojdy a Jiřího Pokorného. 
Českými národními mýty se zabývali Vladimír Macura v Českém snu (Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 1998) a Znamení zrodu (Jinočany : H&H, 1995) a Jiří Rak v Bývali Čechové ... (Jinočany : 
H&H, 1994). Jak dějiny žily v historickém filmu, ukazuje sborník Film a dějiny (Praha : 
Nakladatelství Lidové noviny, 2004). 
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rozmanitostí. Paměť se v tomto případě zdá být pravdivější než historie, neboť 

historie ničí identitu jedince, ale nenabízí za ni žádnou alternativu. 

2.1.2 Hrady jako památná místa 
Hrady jsou předmětem výzkumu kastelologie, která se JImI zabývá 

z hlediska jejich stavebního vývoje a funkce, jež jim byla původně určena. 

Postupem času však jejich primární úkol, totiž poskytnout svým pánům střechu nad 

hlavou a obranu před nepřáteli, odpadl. Hrady, z nichž některé se stávaly ruinami, 

čekal různý osud: často se proměnily v turistické atrakce, jimiž byli návštěvníci pod 

vlivem romantismu fascinováni. Toto komerční využití mohlo přispět k záchraně 

hradu před rozpadnutím, na druhou stranu jeho architektonickou hodnotu poškodit 

či zničit. Hrady se zapsaly do mysli lidí, spojovány byly (a jsou) především s pojmy 

,jistota" a "bezpečí", což se odráží i v používání přísloví "můj dům, můj hrad". 

Kromě své umělecko-historické a architektonické hodnoty nabízely hrady a 

zříceniny návštěvníkům ještě něco "navíc" - co by se dalo zařadit k psychickým 

prožitkům lidí, vnímání atmosféry místa a zapojení fantasie. Odtud nebylo daleko 

k pozměňování jejich podoby a historie. 

Hrady se tak stávaly "místy paměti". Literatury o hradech, která by se 

nezabývala přímo jejich minulostí, není mnoho. Čerpat informace o tom, jak se na 

hrady dívali lidé v 1. polovině 20. století lze z předmluv nebo doslovů knih o 

historii hradů, žádný ze tří níže uváděných autorů však k tématu nepřistupuje 

kriticky. 

Pohled ovlivněný romantismem nabízí předmluva k obrazové publikaci 

Deutsche Burgen undfeste Schldsser aus allen Landern deutscher Zunge34
, v níž se 

autor soustředil na vztah hradů a zřícenin ke krajině. Hrad může s krajinou buď 

souznít, nebo ji popřít svou plánovitostí a pravidelností. Postupný proces rozpadu 

hradů komentuje autor slovy: "Úpadek a zkáza (..) vracejí stavbu zpět (...) pod 

nadvládu chaotické přírody. (..) ... zdá se, jako by zřícenina nebyla kdysi 

«postavena», ale sama na místě «vyrostla». ,,35 Protože hrady jsou spjaté s okolní 

krajinou, označuje je za symboly země a znak jejích stavitelů. 

34 Deutsche 8urgen und feste Schlosser aus allen Uindem deutscher Zunge, str. IV-VIII. 
35 Deutsche 8urgen und feste Schlosser aus allen Uindem deutscher Zunge, str. VI-VII. 
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Doslov k dílu Deutsche Burgen als Zeugen deutscher Geschichte36 propojuje 

osud německých hradů s osudem německého národa. Z hradů, které kdysi bránily 

zemi proti nepřátelům, se staly zříceniny a jejich sláva zašla, stejně jako teď (kniha 

vyšla roku 1925) žije v utrpení národ. Autorovo nacionalistické stanovisko souvisí 

s dobou vzniku díla, kdy se Německo stále vzpamatovávalo z porážky v první 

světové válce. Autor tu náznakově spojuje hrady s politickou situací, současně je ale 

vnímá jako romantické prvky a domnívá se, že hrady a zříceniny jsou u návštěvníků 

populární pro jejich tajemno. 

Na zříceniny hradů na severu Čech upozornil článek v místním vlastivědném 

sborníku37 z roku 1943, ve kterém se autor obrací na všechny turisty a milovníky 

těchto památek s populárně-naučným výkladem o jejich historii, současném stavu i 

ochraně. Nejprve se zamýšlí nad tím, proč jsou hrady tak oblíbeným výletním 

cílem, zatímco rozpadající se domy člověk zavrhuje - i proto, že kazí krajinu. 

Odpověď hledá v jejich středověké rytířské minulosti a v jejich tajemnosti, kterou 

vzbuzují rozpadající se hradní stěny, jež ale zároveň povzbuzují fantazii. To láká 

hlavně mládež, povzbuzenou příběhy o rytířích a pověstmi - a hradní zříceniny jsou 

svědky těchto dobrodružství. Zříceniny mnohdy inspirovaly malíře, básníky, 

spisovatele a ti je svými díly "propagovali" mezi lidmi. A ještě jedno lákadlo se 

návštěvníkům nabízí, totiž nádherný výhled ze zříceniny. Hradní ruiny j sou tedy 

předchůdci rozhleden. Hradní zříceniny je třeba do budoucna zachovat, protože se 

staly součástí krajiny a jsou svědky středověké minulosti. Někdy lze provést 

částečnou rekonstrukci, jindy je třeba se postarat o zachování zříceniny 

v současném stavu, důvodem je také nebezpečí úrazu hrozící návštěvníkům. 

Nebezpečím pro samotné zříceniny jsou hledači pokladů, někdy však sami 

návštěvníci nebo hostince vestavěné do hradních zdí. 

Potřebu zabývat se historií a architekturou hradů rozvážně, odborně a také se 

souvislostmi si uvědomoval August Sedláček: " U velikých hradův a zámkův, u tvrzí 

historické paměti hodných (..) podán jest popis nehledící k pouhému vyměření 

délky a výšky zdí nebo kjalovým výlevům lyrickým, nýbrž ke skutečné rekonstrukci, 

neboť jen tímto způsobem se stane ze staré zříceniny nebo starožitného hradu 

36 Ebhardt: Deutsche Burgen als Zeugen deutscher Geschichte, str. 319-326. 
37 Mittelbach: Unsere Burgruinen. In Beitrage zur Heimatkunde des Elbetals 1943, str. 48-58. 
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pomník pravdivé a skutečné minulosti; poslední prst starých časů, jenž ukazuje na 

tabuli minulosti. Ne pouhé zdi, nýbrž to, proč tu byly, zasluhuje popisu. ,.38 

V dnešní době se pro hrady a zámky hledá především odpovídající využití. 

Právě u památek, které slouží a které jsou součástí našeho každodenního života, lze 

nejlépe zabránit jejich chátrání.39 Hrady a zámky nacházejí využití nejčastěji jako 

turistické objekty (čímž slouží k poznání minulosti), dále jako zařízení zdravotnické 

nebo sociální péče, školská zařízení, administrativní objekty a také jako 

reprezentační objekty (například státu nebo vědeckých institucí).4o 

Fenomén vnímání hradů se dnes nachází v poněkud lepším stavu než 

v minulosti. Dieter Bartetzko ve své stati jednak varuje před politickým 

zneužíváním hradů Uak se dělo v době nacismu v Německu) a pak před manipulací 

s hrady jako klišé, daného především naivně-romantickými představami a zároveň 

upozorňuje, že je třeba k problematice vnímání hradů přistupovat kriticky.41 Mezi 

taková klišé tradovaná o hradech patří deformace jejich (původního) vzhledu, 

především "natahování do výšky", dále domnělé tajné chodby a vězení vytesaná do 

hradní skály, souboje a různé ozbrojené půtky odehrávající se na hradech, 

posouvání data založení hradu do starší doby a zdůrazňování násilného zániku 

hradů.42 Romantičtí malíři rozpadající se hrady rádi zobrazovali, čímž se tento 

"kult" mohl rychleji šířit, a jejich obrazy byly taktéž protknuty symbolikou a 

pomíjivostí, která je s hrady a zříceninami spojována. Hrady byly zobrazovány na 

skále, zdi byly porostlé popínavými rostlinami, nechyběly stromy a kamení. 

V tomto postupném zániku hradů byl spatřován soulad mezi přírodou a dílem 

člověka.43 

Největší popularity dosáhla hradní a rytířská romantika v 2. polovině 19. a 

na začátku 20. století. Stavěly se umělé zříceniny a na zahradách vznikaly jako 

ozdoba miniatury hradů.44 Éra romantismu vytvořila idealizovaný obraz doby 

středověku a hradů, který neodpovídal skutečnosti, a který vedl ke vzniku mnoha 

38 Sedláček: Hrady, zámk~ a tvrze Království českého. Díl I. Chrudimsko, str. VIJI. 
39 Šimek: Začlenění státních hradů a zámků v procesu rozvoje území, krajiny a životního prostředí, 
ln Nová úloha hradů a zámků v životě společnosti, str. 161. 
40 Svobodová: Současné využití hradů a zámků. In Nová úloha hradů a zámků v životě společnosti, 
str. 81-83. 
41 Bartetzko: Burg zwischen Klischee und Zeugnis. In Hofrichter (ed.): Die Burg - ein 
kulturgeschichtliches Phltnomen, str. 125. 
42 Zeune: Symbole der Macht. Ein neues Bild der mittelalterlichen Burg, str. 19. 
43 Zeune: Symbole der Macht. Ein neues Bild der mittelalterlichen Burg, str. 18. 
44 Zeune: Symbole der Macht. Ein neues Bild der mittelalterlichen Burg, str. 18. 
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mýtů.4S To lze pozorovat i na výše uvedených dobových tiscích, některé z mýtů 

však stále přetrvávají a literatura věnovaná vnímání hradů se dnes v historiografii 

téměř nevyskytuje.46 Je potřeba do budoucnosti toto téma otevřít i v české 

historiografii a kriticky se s ním vyrovnat. 

Konkrétní hrady jako památná místa českých dějin mapují odborné studie o 

hradech Bezděz47 a Karlštejn48
, na Slovensku vyšly podobně laděné práce o 

Děvínu49 • V Německu se objevily práce o duryňském hradu WartburgSO a 

bavorském zámku Neuschwansteinsl
. Hradu Bezděz je však věnována pozornost, 

jak název knihy ukazuje, pouze z pohledu beletrie. 

Od těchto zmíněných hradů se ale Střekov odlišuje a srovnávat ho s nimi je 

třeba spíše opatrně. Wartburg, Oěvín i Karlštejn svou popularitou a významem 

překračují hranice svého regionu a zájem o ně v moderní době navazuje na 

významné historické skutečnosti: v případě Wartburgu pobyt Luthera a roku 1817 

slavnost buršenšaftu, u Oěvína se jedná o cyrilometodějskou tradici a u Karlštejna 

je důležitá jeho dočasná funkce místa uložení českých korunovačních klenotů. 

Zatímco Wartburg byl jednoznačně symbolem němectví, na Oěvínu se národnosti 

"střídaly" a "dělily" se o něj, což má tento hrad do jisté míry společné se 

Střekovem. 

Kdyby existovalo více takovýchto prací o hradech, bylo by na základě 

porovnání jejich výsledků lépe vidět, jak byly různé hrady vnímány. V této oblasti 

45 Zeune: Symbole der Macht. Ein neues Bild der mittelalterlichen Burg, str. 13 a 21. 
46 V české historiografii se tematikou částečně zabývá pouze sborník Nová úloha hradů a zámků 
v životě společnosti Československé socialistické republiky Mezinárodní sympozium Praha -
Bratislava 18. - 24. září 1983. K podobnému typu literatury, jež se zajímá o využití hradů z hlediska 
cestovního ruchu a ekonomiky, patří publikace PECHLANER, Harald (ed.). Burgen und SchlOsser 
zwischen Tradition und Wirtschaftlichkeit. Probleme und Perspektiven. Wien : Linde Verlag, 1999. 
ISBN 3-85122-971-1. 
47 VOJTÍŠKOVÁ, Marie. Bezděz v krásné literatuře. Česká Lípa: Státní okresní archiv Česká Lípa, 
1997. 
48 VENCLÍK, David. Obnova kamenné schránky svatováclavské koruny. Restaurace Karlštejna a 
její odraz v dobovém českém tisku. Diplomová práce. Praha: Katedra dějin a didaktiky dějepisu 
Pedagogické Fakulty Univerzity Karlovy, 2006 a Obnova českého Montsalvage. In Minulostí 
Berounska. Sborník Státrúho okresního archivu v Berouně. Beroun: SOA v Praze pro SOA Beroun, 
2008. 
49 KILIÁNOVÁ, Gabriela. Komu patří Děvín? Pohraniční hrad mezi Slováky, Čechy, Maďary a 
Němci. In Dějiny a současnost. 2006, roč. XXVIII, č. 2, str. 16-19. KILIÁNOVÁ, Gabriela. Komu 
patrí Devín? ln KREKOVIČ, Eduard, MANN OV Á, Elena, KREKOVIČOV Á, Eva (ed.). Mýty naše 
slovenské. Bratislava: Academie Elektronic Press, 2005, str. 120-133. KILIÁNOVÁ, Gabriela. 
Identita a pamat. DevénlThebenlDévény ako pamatné miesto. Ústav etnológie SA V, 2005. 
50 Francois, Etienne: Die Wartburg. In Franc;ois, Schulze: Deutsche Erinnerungsorte II, str. 154-170. 
51 Clemens, Catharina. Neuschwanstein. In Franc;ois, Schulze: Deutsche Erinnerungsorte III, 
str. 422-435. 
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na badatele, nejen na poli regionalistiky, čekají zajímavé úkoly. 52 Za pozornost by 

stály např. Rábí, Zvíkov53
, Český Krumlov, Český Šternberk, Přimda, Křivoklát, 

Žebrák a Točník a z těch, které byly později přebudovány na pohodlnější sídla 

například Konopiště, Orlík nebo Mělník. 

2.1.3 K národnostní otázce 
Jedním z úkolů paměti je distinkce, tedy rozlišení jedné skupiny nebo 

kultury paměti od jiných prostřednictvím společných znaků. Příkladem pro rozlišení 

mohou být národní hnutí v 19. a časném 20. století. Jednotlivé národy znovu 

objevovaly nebo vytvářely své tradice, zvyky, historii.54 Právě společnou historií, 

tradicemi, kulturou a řečí se vyznačuje národ. Nacionální hnutí vznášela také 

politické požadavky a zasazovala se o to, aby byl na příslušném území založen 

národní stát. 55 Hnutí, označované jako nacionalismus, definuje encyklopedie 

8rockhaus jako "ideologii, která na základě určitého sebevědomí militantně 

zastupuje myšlenku národní a národního státu, a to jak uvnitř, tak i vně skupiny. ,,56 

Národnostní situace v českých zemích byla určena mnohonárodním 

charakterem habsburské monarchie a také tím, že České království bylo obydleno 

Čechy a Němci. Němci žili především v pohraničí a na území několika ,jazykových 

ostrovů" ve vnitrozemí. Ačkoliv právě OnI byli v rakouském císařství 

privilegovanou národností, v 1. polovině 19. století nebylo soužití obou národností 

rušeno spory. V této době ještě nepřevažoval jako ukazatel národnosti jazyk 

obyvatel, ale rozhodující byl tzv. zemský patriotismus, což znamenalo, že důležité 

bylo místo, odkud člověk pocházel - tedy České království. Situace se přiostřila 

kolem poloviny století, významnou roli sehrál rok 1848, mimo jiné odmítnutí 

Františka Palackého zúčastnit se jednání německého parlamentu ve Frankfurtu nad 

Mohanem. V této době také pomalu končilo české národní obrození, které se 

52 V nedávné době se na život na středověkých hradech zaměřil desetidílný populárně-naučný 
dokumentární cyklus České televize Štíty království českého s profesorem Tomášem Durdíkem 
(režie Robert Sedláček, 2008). 
53 Se Zvíkovem býval Střekov někdy ohledně své polohy porovnáván. Heber: České hrady, zámky a 
tvrze. Díl druhý. Severní Čechy, str. 369, Posel z Prahy č. 205, 23. 8. 1878, str. 1., Zlatá Praha č. 13, 
28. 3. 1884, str. 150, Mikovec: Alterthiimer und Denkwiirdigkeiten Bohmens, str. 203. 
54 Assmann, Aleida, Assmann, Jan: Das Gestem im Heute. Medien und soziales Gedachtnis. In 
Merten, Schmidt: Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einfiihrung in die 
Kommunikationswissenschaft, str. 126. 
ss Brockhaus Enzyklopadie. 15. Band, str. 387. 
56 Brockhaus Enzyklopadie. 15. Band, str. 394. 
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zaměřilo především na oblast jazyka a literatury, začal hospodářský vzestup Čechů 

a následovala jejich snaha o rozšíření politických a národnostních práv. Na druhou 

stranu Němci v českých zemích ve 2. polovině 19. století ztráceli svou národnostně

politickou identitu, k čemuž přispělo založení německého národního státu roku 

1871. Ukazovalo se, že v procesu sjednocení Němců zvítězilo maloněmecké řešení, 

následkem čehož habsburská monarchie a Němci v ní žijící zůstali mimo politický a 

kulturní vývoj německého národního státu. Čeští Němci navíc nežili v souvislém 

osídlení. 57 

Češi ani Němci v Čechách neměli svůj národní stát. Proto uvnitř každého 

zmíněného národa" společně připomínané a oslavované mýty a symboly definovaly 

neformální systém a duchovně-emociální tmel obou národnostních skupin, který je 

měl navenek odlišovat a uvnitř integrovat. .. 58 

ledním z prvků sjednocení uvnitř skupiny byly národní symboly. 

K oblíbeným národním symbolům patřily květiny a stromy. U Němců to byl dub a 

vrba, u Čechů lípa. Fauna měla znázorňovat národní vlastnosti a odkazovat na 

prehistorii a ranou historii, jež byly spjaté s mýty. V souladu se symbolikou stromů 

byly Germáni zobrazováni jako statní válečníci s vousy a Slované jako mírumilovní 

mladíci. Vedle přírodních symbolů byly oblíbené kolektivní figury jako Germania 

nebo německý Michel. Kromě toho narůstalo také používání národních barev.59 

Vzpomínána byla rovněž národní historie a významné osobnosti, ze kterých 

se stávaly mýty. Výklad historie byl přizpůsobován tak, aby ukazoval starobylost, 

význam a slávu vlastního národa a posiloval národní sebevědomí. Tím byla 

odůvodněna existence národa a jeho nárok na politická práva. Při tom ale docházelo 

k přenášení (národnostních) měřítek 19. století na období středověku, což také 

škodilo objektivnímu pohledu na dějiny. Takto zpracovaná historie byla dále 

využívána v dobových nacionálně-politických střetech. Když obě národnosti 

hodnotily jednu a tu samou epochu dějin, mohly zjejich hodnocení vzejít dva 

57 Kořalka: Nationale und regionale Identitat der Tschechen und der Deutschen in den bohmischen 
Landem. In Berger, Krolop (ed.): briicken. Gennanistisches Jahrbuch. Neue Folge. Jg. 1991/1992, 
str. 12-14. 
58 Jaworski: Deutsche und tschechische Ansichten. Kollektive Identifikationsangebote auf 
Bildpostkarten in der spaten Habsburgennonarchie, str. 19. 
59 Jaworski: Deutsche und tschechische Ansichten. Kollektive Identifikationsangebote auf 
Bildpostkarten in der spliten Habsburgermonarchie, str. 19-28. 

22 



protikladné závěry. Z historických období byla u Čechů často připomínána doba 

husitská, Němci se rádi zajímali o dobu osvobozovacích válek proti Napoleonovi.60 

Minulost měla zároveň pomoci najít východisko z problémů, které obyvatele 

Království sužovaly. Češi v ní také našli podněty, rozuměno ty záporné, jak se dívat 

na Němce, ve kterých viděli nepřátele a původce pádu a útlaku Čechů. Z Němců se 

tak v očích Čechů stávali dobyvatelé a útočníci, kteří prahnou jen po kořisti a dychtí 

po tom, aby mohli zahubit vše české, ale kteří se v přímém boji chovají jako 

strašpytlové. Tato představa, která se původně týkala Němců žijících mimo hranice 

Českého království, začala být vztahována i na české Němce. Vlastní národ byl na 

druhou stranu viděn jako pokrokový a ctnostný. Tyto výpady proti příslušníkům 

jiného národa měly vlastní společenství vně bránit, zdůvodnit jeho "rozpínání", ale 

také schovat vlastní nedostatky.61 Němci zase ve vztahu k Čechům vyzdvihovali 

svou kulturní nadřazenost a Čechům připomínali, že právě od nich Češi převzali 

křesťanství, právní, hospodářské a kulturní výdobytky, za což k nim měli pociťovat 

vděčnost. 62 

60 Jaworski: Oeutsche und tschechische Ansichten. Kollektive Identifikationsangebote auf 
Bildpostkarten in der spliten Habsburgennonarchie, str. 33 a 48. 
61 Rak: Oas Stereotyp des Oeutschen im tschechischen historischen Bewusstsein. In Osterreichische 
Osthefte I (1989), str. 89-102. 
62 Jaworski: Historické argumenty v sudetoněmeckém nacionálním boji v letech 1918 - 1938. In 
Český časopis historický 6 (1990), str. 904. 
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2.2 Charakteristika a dějiny regionu a hradu 
2.2.1 Proměny města Ústí nad Labem a jeho okolí 

Ústí nad Labem bylo královským městem, které svá první privilegia získalo 

roku 1249. Nepatřilo však mezi významná centra a jeho obyvatelé se, kromě 

obchodu, živili hlavně zemědělstvím. V polovině 19. století mělo město pouhých 

2.885 obyvatel.63 V této době se Ústí začalo rychle rozvíjet jednak díky přítomnosti 

řeky, která sloužila už od středověku obchodu a také v důsledku stavby železnice -

Ústí leželo na jedné z hlavních zemských tratí. Protože nedaleko města se nacházela 

ložiska hnědého uhlí, ukázalo se město (a jeho okolí) výhodné i pro umístění 

průmyslu, především chemického (Schichtovy závody). Svou roli hrál také textilní 

průmysl, který provozovala rodina Wolfrum. S již zmíněným uhlím podnikali 

Petschek a Weinmann. Město se rozrůstalo, stoupal počet obyvatel, kteří tu hledali 

práci. Platilo, že dělníci byli většinou Češi, honorace byla naopak většinou 

německá. Roku 1900 žil v Ústí přibližně desetinásobek obyvatel než o půl století 

dříve.64 

Město si z části zachovávalo svou původní, jakoby maloměstskou, 

architekturu hrázděných domků, ale rostly tu i nové domy, po stavené 

v historizujících slozích, které spíše dávaly najevo sebevědomí vzkvétajícího 

průmyslového města. Jiří Šosvald (1920 - 1994), ústecký Čech, hrdě píše o Ústí 

jako o "Malé Paříži či Malém Hamburku, tak se totiž našemu městu před [druhou 

světovou] válkou říkalo. Paříži proto, že město pulsovalo ve dne v noci neuvěřitelně 

intenzivním ruchem a sympaticky hříšným životem. ,,65 Srovnání s Hamburkem zase 

odkazuje na to, že ve městě se nacházel výkonný přístav. Ten měl na přelomu 19. a 

20. století údajně největší objem přeloženého zboží - dokonce větší než největší 

rakousko-uherský přímořský přístav Terst. 

Zároveň ale jeden Baedeker o Ústí posměšně napsal: "Rychlík Dresden -

Praha staví v Ústí nad Labem 1 O minut a přesně tolik vám stačí na prohlídku 

města. ,,66 Podobně si Bedřich Bemau postěžoval: "Kdo zavítá do Ústí, kde pouze 

starý gothický chrám s několika ovšem vzácnými památkami uměleckými přítele 

starožitností zajímá, dojista také navštíví Střekov, byť i jen proto, aby po hnusném 

63 Retrospektivní lexikon obcí JIl, str. 524. 
64 Retrospektivní lexikon obcí JIl, str. 524. 
65 Šosvald: Jó tenkrát v Ústí, str. 7. 
66 Cit. dle: Úvodní slovo, Wachsmann: Severní Polabí, str. 6. 
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ovzduší továrního onoho města na povětrné výši zase poněkud okřál. ,,67 Oba úryvky 

naznačují, že město nemá co nabídnout turistům. Přitom tehdy ještě stála původní 

zástavba, ale v roce 1945 se charakter města citelně změnil. Jednak tehdy Ústí 

přišlo bombardováním o některé domy v centru, mnoho se ale změnilo také v 

důsledku odsunu německého obyvatelstva. Ve městě nebyly kromě gotického a 

barokního kostela a restaurace Větruše prakticky žádné památky. Ústí tedy nemá 

zachované historické jádro Gako například Litoměřice). Tuto "funkci" nahrazuje 

nedaleký hrad, reprezentující kus "opravdových", středověkých dějin. Je však třeba 

až do roku 1939 oddělovat a rozlišovat město Ústí a město (do 1936 vesnici) 

Střekov, k němuž hrad katastrálně náležel, zatímco dnes tvoří obě obce jeden celek. 

To, co bylo naznačeno výše, potvrzuje ve svých pamětech Ústečan Bedřich 

Rohan (1920 - 2006), který pocházel z německé rodiny: " Vzpomínám si na něco, 

co můj milovaný strýc Rudolf, který nás často z Prahy jezdil navštěvovat, jednou 

řekl: "Jak přijde takové ošklivé město k takovému překrásnému okolí? ,,68 Okolí 

nabízí rozrůzněný horský terén, pěkné výhledy z kopců a zajímavou přírodu. Jižní 

okolí města bylo v roce 1976 začleněno do Chráněné krajinné oblasti České 

středohoří. Snad právě výrazná silueta hradu a jeho umístění v malebné krajině se 

staly jedním z důvodů oblíbenosti Střekova. Výraznosti Střekova napomáhá i jeho 

situování v labském údolí mezi kopci Českého středohoří, kde je "schován" před 

pohledy z dálky a návštěvník je pak překvapen přítomností hradu v této přírodní 

scenerii, což má na výletníky jistě působivý účinek. Také znělcová skála, na které 

hrad stojí, přitahuje pozornost. Návštěvníky tedy bezesporu lákal (romantický) 

genius loci labského údolí a Českého středohoří. V tomto duchu okolní krajinu 

popsal August Sedláček: "Mezi pěknými krajinami naší vlasti zaujímá údolí Labe 

od Lovosic k Děčínu přední místo. Neb neřkouc o hladině řeky tiše tekoucí a 

stromoví, které všude vroubí, jsou tu stráně a hory přerozmanitého tvaru, tu 

kuželovité, tam táhlé, ondy jako stěny, jindy zase zvolna se sklánějíce. Kromě 

některých míst skalnatých aneb drobným kamením posutých pokryty jsou stráně 

mladým lesem, vinicemi a políčky (..). Mezi těmito svěže zelenými, krásnými 

stráněmi vyniká Střekovská skála se starým osmahlým hradem tvoříc s okolím 

obraz, který uchvacuje a jímá, jako málokterý jiný. (..) Z těch příčin nelze slovy ani 

67 Zlatá Praha č. 13,28.3. 1884, str. 149. 
68 Rohan: Ústecký šoulet, str. 18. 
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vypsati, jak Střekov mocně dojímá každého, který jej poprvé spatřil, a žádný obraz 

nemůže toto kouzlo přírody a umění patřičně znázorniti. ,,69 

Návštěvníci hradu z výše popsaných důvodů oceňovali výhled, který se jim 

z hradu naskytoval. C. H. W. Miinnich ho přirovnává k obrazu.70 Podle Hebera 

výhled při pohledu na skalní masivy vyvolává mrazení, při pozorování půvabného 

údolí zase nadšení, i když není kvůli vrcholkům hor otevřený.71 Pozorovat lze právě 

ony táhnoucí se hory s vinicemi, ovocnými alejemi a vesnicemi (Střekov 

s Ovčínem, Kramoly, na druhém břehu Vaňov). Z hor se jedná o Šibeniční vrch na 

protějším břehu při ústí Bíliny do Labe, Mariánskou skálu na severu a Ostrý na 

střekovském břehu, stoupající východně za hradem. Nelze si nevšimnout 

vaňovského skalního útvaru Vrkoč. "Nejkrásnější pohled se odtud [tj. z hradu] 

nabízí na královské svobodné město Ústí, jehož domy a věže se malebně odrážejí 

v klidně plynoucím toku Labe. Město ze všech stran obklopuje věnec sadů a vinic a 

nižší svahy labského údolí zde dovolují pohlédnout do potemnělého Krušnohoří (..). 

Člověk se obzvlášť rád zadívá na živý provoz na majestátním Labi, jehož hladinu 

téměř stále brázdí čluny a lodě. Parníky a dlouhé vory plují po řece po proudu i 

proti němu v mnoha zátočinách, a aby byl pestrý obraz života ještě živější, bude se 

tímto divoce romantickým údolím brzy prohánět supící lokomotiva. ,,72 Od roku 

1841, kdy Heber Střekov navštívil, se změnilo mnohé: byla vystavěna železnice na 

obou březích řeky, z okolí města zmizely vinice a ovocné sady, rozrostla se 

střekovská a ústecká zástavba a pod hradem byla přes řeku vystavěna zdymadla. 

2.2.2 Památná místa v regionu 

Nejen Střekov byl symbolem kraje. V okolí najdeme více pohledových 

dominant, z nichž mnohé získaly i vznešená přízviska a navštívily je známé 

osobnosti - daly by se zkrátka označit jako památná místa. Čím se tyto historické i 

přírodní památky staly známými a odkud pochází jejich symbolický význam? 

69 Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království českého Díl XIV. Litoměficko a Žatecko, str. 34. 
70 MUnnich: Der Elbstrom, str. 121. 
71 Heber: České hrady, zámky a tvrze. Díl druhý. Severní Čechy, str. 377. 
72 Heber: České hrady, zámky a tvrze. Díl druhý. Severní Čechy, str. 377. 
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Obr. Č. 1: Labské údolí u Střekova. Najih od hradu lze vidět ovocné 
sady, které dnes již neexistuj í a na jej ichž místech nyní stoj í rodinné 
domy. Bezprostředně pod hradem se nachází vinice, dnes již rovněž 
neexistující. Pod hradem přes Labe ještě nestojí zdymadla, což 
pomáhá obrázek datovat nejpozději do začátku 20. let 20. st. V pozadí 
je město Ústí n. L., lze si všimnout, že město je ještě uzavřené v údolí 
a nerozebíhá se na stráně kopců Středohoří, kde od 60. let začala 
vyrůstat sídliště. (Kennen Sie Schreckenslein?, sIr. 21, fOlo: E. Hein) 

Přímo v Ústí se na dohled od Střekova, avšak na druhém břehu, nachází výletní 

restaurace Větruše (Ferdinandshohe), po stavená v roce 1848. Do dnešní podoby 

byla pře stavěná roku 1897 a získala přitom věž, která dotváří její siluetu. Větruše, 

opředená pověstmi o svém původu, získala přezdívku princezna Českého 

středohoří. V dnešní době je vedle Střekova, stejně jako třetí - tentokrát novodobá 

- dominanta, Mariánský most, symbolem města. 

Další symboly regionu už leží částečně za pomyslnou hranicí Ústecka. Jedná 

se především o zříceninu hradu Házmburk (Hasenburg), nyní již bývalý 
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lobkowiczký majetek. Oproti Střekovu Je vidět z velké dálky, přičemž 

charakteristické jsou jeho dvě věže. F. A. Heber ve svém díle o českých hradech 

píše: "Tak jako je Itálie nazývána zahradou Evropy a Toskánsko zahradou Itálie, 

říká se Litoměřickému kraji pro jeho bujnou vegetaci malá Itálie a zahrada Čech; 

okolí vrchu Klapý (..) je pak zváno zahradou Litoměřického kraje. ,,73 Heber zdejší 

krajinu připodobňuje k italské pro jejich podobu: malá pole oddělená skupinami 

stromů střídají sady, jejichž ovocné stromy jsou vyrovnány v řadách. Na Házmburk 

se podíval přírodovědec Alexander von Humboldt (1769 - 1859), více než hradní 

zřícenina ho však zajímala geologie. 74 Hrad navštívil také Karel Hynek Mácha. 

Házmburk se nachází nedaleko Libochovic, rodiště Jana Evangelisty Purkyně, kde 

je k vidění další z památek, barokní zámek. Střekova Házmburk však nebyly 

jedinými zříceninami v okolí, jmenovat lze ještě Blansko (Blankenstein), Vartu 

(Wartner Schlo13), Kamýk (Kamaik), Kalich (Kelch) a Oparno (Wopparn). 

Další ikona severních Čech, hora Milešovka, německy Donnersberg či 

Millschau, je nazývána královnou Českého středohoří. Humboldt, který Milešovku 

vícekrát navštívil především z přírodovědného zájmu, označil výhled z této hory za 

třetí nejkrásnější na světě.75 Známou je rovněž Porta Bohemica, tedy Brána Čech.76 

Jedná se o část labského údolí, které začíná jižně od Ústí vrcholky Českého 

středohoří a končí u Velkých Žernosek. Součástí Brány Čech je Tříkřížový vrch, 

v turistických mapách zanesený pod názvem Kalvárie. Jedná se o nápadný skalní 

masiv u Labe ležící severně od Velkých Žernosek. Na jeho vrcholku vynikají tři 

kříže, které daly vzniknout jeho pojmenování. I díky nim je místo opředené 

pověstmi. 

Také tři sousední města zasluhují zmínku. V Děčíně se na skále nachází 

klasicistní zámek, kdysi majetek Thunů, který tvoří nepřehlédnutelný prvek 

v zástavbě města. Na zámku pobýval Fryderyk Chopin a k místu se váže i dílo 

C. D. Friedricha Děčínský oltář (Kříž v horách). Město Teplice se zase mohlo 

pochlubit svým lázeňstvím, díky němuž zažilo nebývalý rozkvět - o tom svědčí i 

73 Heber: České hrady, zámky a tvrze. Severní Čechy, str. 137. 
74 Humboldt navštěvoval často Teplice, celkem 12krát, a to mezi lety 1791 a 1839. Odtud konal 
kratší výlety do hor. Jezdil sem jednak jako přírodovědec a jednak jako doprovod pruského krále. 
Navštívil četná místa Českého středohoří, např. Kamýk, Tříkřížový vrch (Kalvárii), Varhošť. 
Krutský: Teplice a okolí v životě Alexandra von Humboldta a památky na něho v severních 
Čechách. In Alexander Humboldt a české země, str. \03. 
75 Krutský: Teplice a okolí v životě Alexandra von Humboldta a památky na něho v severních 
Čechách. In Alexander Humboldt a české země, str. 93. 
76 Bernau toto místo nazývá "fortna Labská". Zlatá Praha č. 13,28.3.1884, str. 149. 
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přezdívka města přijímací salón Evrop/7 Litoměřice, jižní soused Ústí, ve 

středověku kvůli obchodu konkurenční město, se zase mohly pochlubit tím, že od 

roku 1655 byly sídlem biskupství. 

2.2.1 Dějiny obce Střekov 

2.2.1.1 Střekov do 1918 
Střekov (Schreckenstein) byl vesnicí, v letech 1936 - 39 městem (v politickém 

okrese Ústí nad Labem), nyní městská část na pravém břehu Labe jihovýchodně od 

Ústí n. L. Původní osada tvaru okrouhlice vznikla v 9. - 10. století jižně od hradu 

Střekova na břehu Labe - nazývala se Střekov (dříve též Stará ves. Toto 

pojmenování se vztahuje na místo dnešního tzv. Malířského koutku - zde je 

dochovaná původní hrázděná architektura a zbytek pranýře. Malířský se nazývá 

proto, že odtud hrad rádi zobrazovali malíři.). Ves se podle Antonína Profouse 

původně nazývala Skřekov, což odvozuje od vlastního jména Skřek (Skřekov tedy 

ve významu Skřekův dvůr), které můžeme do dnešní češtiny přeložit jako 

"křikloun".78 Spolu s Ovčínem (jižně od hradu, avšak dále od labského břehu) tvoří 

tzv. starý Střekov. Název "starý Střekov" se někdy užíval k odlišení této části obce 

od jejího celku. Obec Střekov byla vytvořena roku 1922 spojením vsí (Starého) 

Střekova, Kramol (německy Krammel) a Novosedlic (německy Obersedlitz), stále 

se však jednalo o vesnici.79 Od této doby bývá Střekov označován jako Střekov I, 

Novosedlice jako Střekov II a Kramoly jako Střekov III. Roku 1936 byl Střekov 

povýšen na město a získal městský znak. Ten byl rozdělen na tři pole: horní část 

tvoří dvě svisle oddělená pole: heraldicky vpravo je vyobrazena na žlutém poli 

77 Kaiser, Šroněk: Ernst Gustav Ooerell, str. I I. 
78 Německá varianta jména měla stejný původ jako česká: .. V době, kdy byl hrad zakládán, bylo u 
nás běžnou módou dávat hradům německá jména, nebo aspoň jména končící na -stein. -burg apod. 
A tak vznikl hned při založení Střekova název .. Skřekenstein", psán latinsky .. Schreckenstein", a tak 
byl nepochybně již záhy vyslovován i německy. " Na jiném místě autor dodává, jak bylo psáno jméno 
prvního majitele hradu (Pešek z Veitmile, později ze Střekova), což dokresluje vznik německé 
varianty zkomolením: .. (. .. ) latinsky psáno Schrekow, což nutno čísti Skhrekov, tj. Skřek ov, nikoliv 
Šrekov (. . .). " Hobzek, Šamánková: Střekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 3 a 4. Německou 
variantu jména lze nyní přeložit jako "hrad hrůzy, hrad postrachu", ačkoliv původní podoba jména 
měla jiný význam. V listině z roku 1376 je ves psána latinsky jako "Schrekow", od roku 1383 už 
jako "Strziekow", tedy v dnešní podobě s "t". Profous: Místní jména v Čechách. OílIV., str. 196. 
79 První pokus o sjednocení Kramol a Novosedlic, tenkrát bez Střekova, a jejich povýšení na město 
pod názvem Elbenau se uskutečnil roku 1908, byl však zamítnut. Welzel, K: Aus der Neuzeit. Zur 
Vereinigung der Gemeinden Obersedlitz-Kra.mmel-Schreckenstein. In Jahrbuch und Kalednder fur 
Schreckenstein, str. 94 - 98 a Richter, Emil: Schreckensteins Weg zur Stadtgemeinde. ln Beitr1ige 
zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes (1937), str. 39-58. 
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modrá věž na třech vlnách (představující hrad Střekov na Labi), heraldicky vlevo je 

na modrém poli bílé vřídlo (odkazuje na tennální pramen na Střekově), v dolním 

poli, vodorovně odděleném, se nalézá na červeném pozadí bílé ozubené kolo 

(znázorňuje průmysl).8o Městskými barvami se staly (na praporu ve třech 

vodorovných pruzích) modrá, bílá a modrá. 8 
I Do svého povýšení na město byl 

Střekov uváděn jako kuriozita, totiž jako největší vesnice na světě (měřeno počtem 

obyvatel).82 

Obr. č. 2: Znak města Střekov. (Na 
budově Úřadu městského obvodu Ústí 
nad Labem-Střekov, Národního 
odboje 794/15, Ústí nad Labem, stav: 
červenec 2009, foto: archiv autorky.) 

Kramoly, ležící na břehu Labe severně od hradu (v místech dnešního 

Krajského soudu) naproti městu Ústí, jsou prvně zmiňovány roku 1383. Kramoly 

(i Novosedlice a Střekov) byly ve feudálním období součástí panství Střekov (se 

sídlem na hradě). Roku 1836 tu bylo jen pět domů: kovárna, hostinec, mlýn, selské 

stavení a dům převozníka.83 Postupně si své domy ve vsi začali stavět lodní dělníci, 

kteří pracovali v místních loděnicích. Roku 1882 byla na rozhraní Kramol a 

Novosedlic Johannem Schichtem (1855 - 1907) postavena Schichtova továrna na 

mýdlo ("mýdlo s jelenem", Elida), svíčky, glycerín, ovocné šťávy, jedlé rostlinné 

tuky (Ceres, od 1903~, oleje - od té doby došlo k rozvoji všech tří vsí a nárůstu 

80 Umlauft: Der Schreckenstein, str. 75. 
8\ Richter, Emil: Aus der Chronik der Gemeinde Schreckenstein. In Beitrage zur Heimatkunde des 
Aussig-Karbitzer Bezirkes (1937), str. 113. 
82 Oas gr5f3te Oorfund die kleinste Stadt. In Aussig-Schreckensteiner Zeitung, č. 13,21. 3. 1936, 
str. 5. 
83 Umlauft: Der Schreckenstein, str. 76. 
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počtu obyvatel. Schicht nechal pro své zaměstnance, úředníky i dělníky, vystavět 

obytné domy (1919) v Novosedlicích (Pod Sedlem, Am Tellhang). Jeho 

zaměstnanci měli k dispozici závodní jídelnu, knihovnu, mateřskou školku, kinosál, 

lékaře. Závod měl svůj hasičský sbor, vodárnu na Labi, elektrárnu, uhelné doly. 

Schicht velmi dbal na prezentaci firmy pomocí reklamy. Rodina si nechala postavit 

vilu ve Vaňově (na levém břehu Labe naproti Střekovu). V roce 1930 byly 

postaveny i lázně Johanna Schichta. Kramoly měly společné orgány veřejné správy 

s Novosedlicemi. 

Novosedlice leží východně od Kramol, na svahu vrchu Sedlo (Sattelberg). 

Poprvé byly zmiňovány také roku 1383. Byla to okrouhlice, její obyvatelé se živili 

hlavně zemědělstvím. Kdysi měla pod Novosedlicemi být ves "Niedersedlitz", 

kterou zničila povodeň, a poté měly být založeny Novosedlice, což by potvrzoval i 

český název VSi.84 Už roku 1908 žádaly Kramoly a Novosedlice neúspěšně o 

sloučení a povýšení na město jménem Elbenau. Přesto obě vesnice získávaly v 

důsledku zvyšování počtu obyvatel (a tím i vzrůstající stavební činností) městský 

charakter utvářený výstavbou domů a sítí ulic. 

Roku 1904 byly elektricky osvětleny ulice a náměstí v Kramolech a 

Novosedlicích, 1905 na Střekově. V roce 1905 byl na Střekově a v Kramolech 

zřízen vodovod (v Novosedlicích až 1908). Od 1897 zde působil lékař. Roku 1903 

byla otevřena lékárna a pošta. Roku 1894 byl v Novosedlicích založen hřbitov, za 

první republiky byl rozšířen a 1931 byla postavena budova nového krematoria. 

Obyvatelé všech tří vesnic patřili do farního obvodu kostela sv. Vojtěcha v Ústí. 

V 19. století (asi 1811) byla postavena kaplička Nejsvětější Trojice na návsi 

v Novosedlicích (po první světové válce přeměněna na pamětní kapli padlým 

vojákům).85 Roku 1900 byl v Novosedlicích vysvěcen evangelický kostel (jeho 

stavbu podpořil Johann Schicht), který byl zbořen v 60. letech (stál v místě dnešní 

sportovní haly). V letech 1901 - 03 byl, rovněž v Novosedlicích, postaven 

novobarokní kostel Nejsvětější Trojice (roku 1904 se tři vesnice odtrhly od ústecké 

farnosti, k novému (arnímu obvodu při náležely i Kojetice, Nová Ves a Sedlo 

(německy Sedl). Většinu obyvatel tvořili (i za první republiky) katolíci. 86 

84 Moi/3l: Der politische Bezirk Aussig, str. 314 - 315. 
85 Moi/3l: Der politische Bezirk Aussig, str. 314 - 315. 
86 Srov. s celkovým počtem obyvatel: roku 1880 - 1.034 katolíků, roku 1890 - 1.738 katolíků, roku 
1900 - 3.681 katolíků, roku 1910 - 6.293 katolíků, roku 1921 - 7.138. Simmich, Alfons: 
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Kromě Schichtovy továrny tu vznikaly i další závody: roku 1890 se do 

Kramol ze Všebořic přestěhovala továrna Kindl&Herglotz (destilace olejů, dehtu a 

pryskyřic; po 1918 v budově továrny finna Ostia vyrábějící motorový olej a od 

1924 chemický závod Color, který vyráběl barvy, laky, fenneže), 1894 

v Kramolech vznikla firma Kind&Landesmann na výrobu želatiny, 1883 chemický 

závod Paula Davidsona, 1887 pila Alwina Kohlera (vyráběla školní nábytek), 1889 

loděnice Wenzela Heinricha, 1898 závod produkující loupanou rýži a hrách 

(součást Austria-Reiswerke-Gesellschaft, zanikla během 1. světové války), 1902 

chemická továrna Dr. Focke&Frere (v budově závodu se vystřídaly různé finny, od 

roku 1925 zde finna na krémy na boty), 1910 filiálka Rakouské gramofonové 

společnosti v Kramolech (později finna The Gramophone Company - s logem psa 

naslouchajícího gramofonu se značkou "His Master's Voice"), 1914 továrna 

zpracovávající ocel a jiné kovy, továrna na mýdlo a prací prášky Wi.insche A.-G., 

továrna na akumulátory Elbe W. Wagner&Co., továrna na likér Josefa Richtera. Na 

hradě Střekově byl vrchnostenský lobkowiczský pivovar.s7 

Roku 1773 byla na Střekově zřízena první škola. Jednalo se o domek 

u vinice, kde se vyučovalo do 1878. Až roku 1908 byla na Střekově postavena 

budova pro šestitřídní obecnou školu. Roku 1874 byla otevřena třída v domě 

hostince v Novosedlicích. O čtyři roky později byla v Novosedlicích otevřena 

budova dvoutřídní školy (určená i pro Střekov, Kramoly, Novou Ves, Sedlo a 

Kojetice; její plány byly předváděny na světové výstavě ve Vídni 1879 jako 

vzorové pro novodobé školní budovy). Roku 1893 musely být k této škole 

přistavěny další dvě třídy. Roku 1899 měla škola deset tříd, z toho pět bylo 

v soukromých domech. Roku 1900 byla v Kramolech postavena samostatná obecná 

škola (1907 přestavěna, 1916 rozdělena na dívčí a chlapeckou), protože ta 

v Novosedlicích již nedostačovala svou kapacitou. Roku 1927 byla v Kramolech 

postavena budova živnostenské pokračovací školy založené 1908 (určené 

především pro kováře, zámečníky, elektrotechniky; dnes Obchodní akademie v ulici 

Národního odboje). 

Statistisches zur Entwicklung der Gemeinde Schreckenstein. In Jahrbuch und Kalender fůr 
Schreckenstein, str. 98 - 105. 
87 Richter, Emil: Schreckensteins Weg zur Stadtgemeinde. In Beitrage zur Heimatkunde des Aussig
Karbitzer Bezirkes (1937), str. 39-58. 
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2.2.1.2 Střekov za první republiky 
V letech 1923 - 35 byla pod hradem stavěna Masarykova zdymadla 

(architekt František Vahala) pro usnadnění labské plavby. Roku 1931 byly 

postaveny tennální lázně (existují dodnes na katastru Brné n. L.) na místě objevu 

tennálního pramene z roku 1930, který bylo dva roky později prohlášen léčivým 

pramenem.88 Roku 1931 vznikly halové lázně Johanna Schichta s krytým bazénem 

nejen pro zaměstnance jeho závodů. U Labe se nacházely střekovské říční lázně 

(1922 - 30. léta, provoz ukončen pro jejich nerentabilitu). Naproti byly loděnice 

(úložny člunů) Ústeckého veslařského spolku.89 Zajímavostí je, že ve střekovském 

biografu Alhambra (zde dnes Činoherní studio, ulice Varšavská) se 26. dubna 1929 

konala premiéra zvukového filmu v ČSR (v Praze byl zvukový film představen až 

13. srpna 1929 v biu Alfa).9o Nezbytná byla stavba nového mostu přes Labe: most 

ocelové konstrukce dr. Edvarda Beneše byl vybudován v letech 1934 - 36. Po 

dostavbě Benešova mostu mohla být na Střekov prodloužena linka tramvaje Klíše -

hlavní nádraží. Zajížděla na území Kramol, až roku 1952 byla prodloužena ke 

střekovskému nádraží po výstavbě podjezdu pod železniční tratí. Dále do 

Novosedlic a Střekova zajížděly tři linky autobusu.91 Tramvajová linka byla zrušena 

1968 a nahrazena autobusovou dopravou. V letech 1924 - 31 byla velká část ulic 

vydlážděna žulovými kostkami, vyasfaltována nebo vybetonována. Překotný byl 

v této době stavební vývoj na Střekově: jednalo se o již zmíněné firemní byty 

(Am Tellhang, Pod Sedlem) a domy Schichtova závodu. Roku 1924 si postavila 

budovu spořitelna (Aussiger Sparkasse; na rohu Varšavské a Národního odboje), 

jejíž pobočka na Střekově působila od 1909. Roku 1924 zanikla městská policie, 

místo toho vzniklo Policejní komisařství Ústí nad Labem (orgán státní správy). 

Policejní rajon Ústí n. L. zahrnoval nejen město Ústí, Krásné Březno, Předlice, 

Bukov, Klíše, ale také Střekov. Na Střekově byly dvě strážnice a expozitura na 

střekovském nádraží. 

Aby rodiče nemuseli své děti posílat do ústeckých měšťanek na druhém 

labském břehu, byla letech 1931-32 postavena budova německé měšťanské školy 

(v ulici Karla IV., dnes Zš Karla IV.) pojmenovaná po Pestalozzim (na tehdejší 

88 Umlauft: Der Schreckenstein, str. 80. 
89 Umlauft: Der Schreckenstein, str. 80. 
90 Kaiser: Dějiny města Ústí nad Labem, str. 318. 
9\ Umlauft: Der Schreckenstein, str. 77. Aussig-Schreckensteiner Zeitung, 3. 5.1936, zvláštní vydání 
Stadt Schreckenstein, str. 6. 
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PestalozzistraBe). Měla 14 tříd pro chlapce i dívky. Začátkem 30. let na Střekově 

tedy fungovaly čtyři obecné školy92, jedna měšťanka a kromě toho tři školky a 

jedna pomocná třída. Spojením tří vesnic roku 1922 došlo i k centralizaci školské 

správy.93 

Volby 1922 do obecního zastupitelstva (celkem 36 členů) měly tento 

výsledek94: 13 zástupců získala německá sociálnědemokratická strana dělnická, 

3 zástupce komunistická strana, 2 zástupce "české státotvorné strany", 6 zástupců 

německá národněsocialistická strana dělnická, 6 zástupců německá národní strana, 6 

zástupců německá křesťanskosociální strana. Starostou obce zvolen sociální 

demokrat, stejně jako jeho I. zástupce. Druhým zástupcem se stal německý národní 

socialista. 

2.2.1.3 Vývoj po roce 1938 
Roku 1939, v době příslušnosti k Třetí říši, byl Střekov připojen k Ústí nad 

Labem (vzniklo tzv. Velké Ústí; připojeny byly i Bukov, Hostovice, Předlice, 

Stříbrníky a Trmice).95 Střekov nebyl zasažen bombardováním (v dubnu 1945), 

které postihlo centrum Ústí a proměnilo je v trosky. V květnu 1945 město pod 

českou správu. Odpoledne 31. července 1945 se z části i na Střekově odehrál 

masakr (vybuchl sklad v Krásném Březně, načež na Mírovém náměstí, Předmostí a 

Benešově mostě Češi, kteří to považovali za německou provokaci, páchali násilnosti 

na Němcích) - obětí se stali i němečtí dělníci ze Schichtova závodu, kteří přicházeli 

po skončení směny směrem k Benešově mostu.96 Průmyslové podniky se po válce 

ocitly v národní správě. Schichtova továrna byla dekretem prezidenta z roku 1945 

znárodněna. Od 1951 existuje jako Setuza. V letech 1966 - 69 bylo postaveno 

sídliště Karla IV., roku 1967 Palác justice (v Kramolech, architekt Antonín Vaněk; 

nyní Krajský soud). Dnes je Ústí nad Labem-Střekov jedním ze čtyř městských 

obvodů, spadají pod něj Brná nad Labem, Církvice, Kojetice, Olešnice, Sebuzín, 

92 Tou čtvrtou školou je p'avděpodobně česká menšinová škola vzniklá za první republiky. Kaiser: 
Dějiny města Ústí nad Labem, str. 183. 
93 Podrobněji o školství viz. Veit, Rudolf: Die Lernmittelbeistellung in der Schulgemeinde 
Schreckenstein. In Jahrbuch und Kalender fůr Schreckenstein, str. 105 - 108 a Kennen Sie 
Schreckenstein?, str. 22 - 24. 
94 Welzel, K: Aus der Neuzeit. Zur Vereinigung der Gemeinden Obersedlitz-Krammel
Schreckenstein. In Jahrbuch und Kalednder fůr Schreckenstein, str. 98. 
95 Kaiser: Dějiny města Ústí nad Labem, str. 209. 
96 Podrobněji o tzv. "ústeckém masakru" viz. KAISER, Vladimír et aJ. Stalo se v Ústí nad Labem 31. 
července /945. Ústí nad Labem: Město Ústí nad Labem, 2005. ISBN 80-86646-11-4 
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Střekov, Svádov. Tento městský obvod vznikl roku 1990 z městského obvodu Ústí 

nad Labem 6 (od 1986).97 

2.2.2 Dějiny a stavební vývoj hradu Střekova (do konce 18. století) 

2.2.2.1 Popis hradu 
K hradu lze přijít (stejně jako dříve) cestou od severu (od střekovské části 

Ovčína; v místech dnešní červené turistické značky, ulicí Ke Hradu) či od jihu (po 

dnešní žluté značce ulicí Na Zacházce), v místech dnešního parkoviště se obě cesty 

setkávají. Na západě spadá střekovská skála prudce k břehům Labe, na východě se 

zvedá kopec Vysoký Ostrý, zvaný též Hradební vrch (Schanzberg), a severně a 

jižně od hradu se nacházejí obydlené části obce. 

Hrad stojí na stnné 100 metrů vysoké znělcové skále. Skála rozděluje hrad 

na dvě části: tzv. zadní hrad98
, který je od předního hradu oddělen skalní průrvou a 

padacím mostem (z obranných důvodů přístupným pouze směrem od hradu). Jedná 

se vlastně o citadelu, tedy opevnění: zde se zachovaly zbytky obvodového zdiva 

budovy z pozdní gotiky a tři půlkruhové bašty99. Přední hrad se dělil na podhradí a 

vlastní hrad. Ve spodním podhradí na jihovýchodě se nacházel byt a kancelář 

správce, sýpka a skladiště (16. - 18. století), na západě ke skále přiléhaly chlévy; 

vně hradní brány (v místech dnešního parkoviště) byl hospodářský dvůr s chlévem, 

konírnou, ratejnou (tj. čeledníkem) a pivovarem, připomínaným v 16. století 100. 

Vstupní věžovou branou (dříve na severu oddělenou příkopem, v jádře ze 

14. století), kdysi po padacím mostě, nyní po schodech, se vešlo do horního 

předhradí (dnes zde vyhlídková terasa), kde se nacházela kuchyně (se sklepními 

prostory). Odtud stoupala cesta k další bráně a za ní k vlastnímu přednímu hradu. 

Vlevo dnes návštěvník míjí tzv. nový palác (lOx24 m), obytnou stavbu z období 

pozdní gotiky s rytířským sálem, místností upravenou v 19. století pro potřeby 

97 Kuča, Mleziva: Historický lexikon městysů a měst, str. 751. 
98 Pojmy předhradí, zadní a přední hrad viz. Úlovec: Hrady, zámky a tvrze na Ústecku. Sedláček 
užívá pojmenování předhradí, nižší (přední) hrad a vyšší hrad rozdělený na část přední (s paláci a 
věžemi) a zadní (tj. citadela). Pojmy označující jednotlivá stavení hradu dle Sylabu pro sezonu 2006 
a 2007 Správy hradu Střekov. 
99 Hobzek, Šamánková: Střekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 20. 
100 Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království českého, str. 34. 
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hostince. 101 V 60. letech 19. století byl dostavěn malý domek na jihovýchodě 

paláce. l02 Pod palácem stály dvě bašty.103 Po schodech l04 vystoupáme do starého 

paláce (či "velkého stavení" o rozměrech 22x8 m) po staveného ve 14. století. Palác 

byl dvoupatrový. Druhé patro však dle popisu z roku 1660 bylo bez střechy l05 a 

místnost umístěná k západu také přišla o část bočních stěn - proto byla upravena 

jako vyhlídková terasa. V druhé místnosti, nazývané východní prostora nebo 

místnost s arkýřem, se dochovalo gotické ostění oken l06 (se znakem míšeňské 

gotiky, tzv. oslími hřbety l07), na západě a severu niky (asi na umístění osvětlení)108 

a v severní části zbytek krbového komínu. Tato místnost byla původně považována 

za kapli. l09 Arkýř byl k místnosti dostavěn dodatečně (pravděpodobně jako 

architektonické obohacení a vyhlídkové stanoviště do labského údolí I 10). Odtud se 

lze dostat spojovací chodbou, dříve zastřešenou, do dnešních dnů se však zachovala 

jen obvodová zeď, na sever do kaple. Ta má nepravidelný půdorys (tím se 

přizpůsobuje skále, na které byla vystavěna) a dříve byla zastřešena diamantovou 

klenbou. III 

Z kaple se lze dostat (směrem na sever) na malé nádvoří, ze kterého je 

možno vejít do přízemí věžového paláce (z 15. století), položeného naproti kapli. 

Nachází se zde jedna místnost, patřící asi hradní paní, jež byla zaklenuta křížovou 

klenbou. Do prvního patra paláce vede vnější schodiště. Zde se nacházel pokoj 

101 August Sedláček dodává: "Pod ním jest prý sklep, v němž bývaly konice; poznává se to posud 
dobře, neboť jest znáti podle kroků na podlaze, že jest dolejšek dutý a dole ve skále jest okno . .. 
Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království českého, str. 36. 
102 Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království českého, str. 36. 
103 "Od toho stavení jde dolů úzká pěšina mezi křovím a na kraji skály k okrouhlé baště čili bývalé 
baště, nad níž je nyní altan. Vystavěna jest na výběžku skály a oddělena po obou stranách hlubokými 
roklemi. Na druhé skále přes rokli byla podobná bašta, ale k té se jíti nemůže . .. Sedláček: Hrady, 
zámky a tvrze Království českého, str. 36. 
104 Schody zde asi do poloviny 19. st. nebyly a do hradu se lezlo po žebříku. V horní části schodů, za 
brankou usazenou ve zdivu, je patrné, že na tomto místě v minulosti stála budova. 
105 Hobzek, Šamánková: Střekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 18. 
106 Sedláček si všímá dvou detailů: jednak v jeho době dochovaných zbytků červených a zelených 
výmaleb venífů v tzv. místnosti s arkýřem a žlutých výmaleb v místnosti v patře velkého stavení a 
potom také jmen vyrytých návštěvníky ve venířích. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království 
českého, str. 36. Vyryté nápisy lze najít i jinde na hradě (věžový palác), někdy kromě podpisu či 
iniciál "autora" i letopočet.(RL 1875; 1937 JW R W atp.). 
107 Stavitelé, kteří hrad přestavovali v době pozdní gotiky, byli asi vyučeni v Sasku. Durdík: 
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, str. 526. Srov: Úlovec: Hrady, zámky a tvrze na Ústecku, 
str. 157: "Autora přestavby neznáme, historici umění však soudí, že jimi mohli být mistr Kunc, činný 
v Krupce, a Konrád Pfluger, autor kostela v České Lípě, jejichž díla jsou Střekovu nápadně 
podobná . .. 
108 Úlovec: Hrady, zámky a tvrze na Ústecku, str. 157. 
109 Tento údaj se vyskytuje ve starší literatuře u Augusta Sedláčka (str. 36), Josefa Zbírala (str. II). 
110 Sylabus pro sezonu 2006 a 2007 Správy hradu Střekov. 
III Sylabus pro sezonu 2006 a 2007 Správy hradu Střekov. 
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hradního pána 112, naproti vchodu byl dřevěný arkýř prevétu. Místnost zastřešuje 

trámový strop. Palác má zkosený čtvercový půdorys. V přízemí i v patře se 

dochovala gotická ostění oken. Dříve se na místě paláce nacházela kruhová věž, 

která kontrolovala příjezdovou cestu pod ní v podhradí. Severozápadně od paláce je 

umístěna strážní věž (14. století). Byla dvoupatrová: přístup byl původně z prvního 

patra 113, druhé patro sloužilo jako byt strážného, ze kterého bylo možné pozorovat 

Labe. Mezi strážní věží a věžovým palácem se nacházel padací most, který spojoval 

přední hrad se zadním. Od věže směrem kjihozápadu vedla hradební stěna 

zakončená menší kruhovou věží, která se napojovala na palác, takže celý komplex 

předního hradu tvořil uzavřený celek. 

Charakteristická silueta hradu je tvořena zleva ze skály se vynořujícím 

novým palácem, výše postaveným velkým stavením, u kterého je i z dálky patrné 

chybějící zdivo, spojovací chodbou, strážní věží a obytným věžovým palácem, na 

který pak zprava navazují zbytky zdiva a skála zadního hradu. 

2.2.2.2 Dějiny hradu 
První zmínka o hradu pochází z ledna roku 1319 z listiny Jana 

Lucemburského. Král v ní uděluje hrad Střekov v léno jeho staviteli Pešíkovi 

(Petrovi) z Veitmile, který byl bohatým pražským měšťanem a rytířem. Pešík získal 

již dříve (roku 1316 - hrad byl tedy vystavěn mezi 1316 a 19) od krále vesnici 

Střekov s podmínkou, že na skále nad ní vystaví hrad; ten "ač fyzicky stavěn 

šlechticem, byl vlastně královskou mocenskou oporou. ,,114 Pešík nechal vystavět 

starý palác. Hrad střežil bezpečnost labské plavby a vybíraly se zde celní 

poplatky 115. Pešík na podzim roku 1319 o hrad přišel a ten se dostal v manství rodu 

Vartemberků, kteří vlastnili Děčín l16 • 

112 Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království českého, str. 19. 
113 Hobzek, Šamánková: Střekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 20: .. Chodilo se k němu [k 
portálu] po dřevěném můstku, který navazoval buď na obvodní hradbu, nebo ústil do patra paláce . .. 
Pod úrovní vchodu se mělQ nacházet vězení. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království českého, str. 
38. 
114 Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, str. 526. Se statutem hradu dle autora souvisí i 
jeho podoba (tzn. že byl hrad rozdělen na dvě části - přední a zadní), která navazovala na obrannou 
funkci hradu. V tomto případě toto řešení bylo, vzhledem k přírodním podmínkám, nadbytečné a 
spíše demonstrační. 
lIS Tyto funkce dříve plnilo opevněné hradiště, které stálo přibližně v centru dnešního Ústí nad 
Labem. Kaiser: Dějiny města Ústí nad Labem, str. 14-15. 
116 Původně střekovská skála patřila k panství svádovskému. Koncem 12. století ji vlastniljohanitský 
řád, zanedlouho se stala majetkem krále. K roku 1384 ke střekovskému panství patřily vsi (v okolí 
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Vartemberkové nechali dostavět starý palác, nově postavili strážní věž a 

nárožní věž, která byla později přestavěna na obytný věžový palác. Střekov drželi 

do roku 1400, kdy ho prodali Ješkovi (Janovi) z Vchynic. O podmínkách prodeje se 

však mezi oběma rody vedly spory do roku 1407. Střekov byl mezitím obsazen 

míšeňským markrabětem Vilémem 1.: od 1402/03 do 1407, kdy Vilém zemřel. Poté 

hrad převzal do své správy přímo král. Mezi lety 1409 - 10 ho předal Vláškovi 

z Kladna. Vlášek Střekov držel i během husitských válek. Stál na straně Zikmunda 

Lucemburského, a na hradě proto nalezli útočiště roudnický probošt a teplické 

benediktinky, navíc tu byly uloženy majetkové knihy svatovítské kapituly 117. 

Neexistují zmínky, že by hrad byl v této době (zejména v roce 1426 při vypálení 

města Ústí) obléhán a dobyt.IIS 

Potomci Vláška z Kladna vlastnili hrad do roku 1479, kdy ho prodali 

bratrům Hanušovi a Lorencovi (Vavřincovi) Glacům ze Starého Dvora. Bratři si o 

šest let později majetek rozdělili a Střekov zůstal v držení Hanuše, bohatého 

měšťana z Krupky, který v tomto městě vlastnil cínové doly. Za Hanuše byl na 

hradě přestavěn starý palác, nárožní věž byla upravena na obytný věžový palác a 

byl postaven nový palác. Hanuš prodal hrad roku 1506 Oplovi z Fictumu, a tím 

začíná časté střídání majitelů: roku 1508 ho získali Kolovratové, 1511 

Valdštejnové, 1523 Jaroslav ze Šelmberka, 1532 Eliška z Fictumu, 1536 Kašpar 

Dešenský ze Strojetic, jeden z posledních šlechticů sídlících na Střekově II 9. Roku 

1563 hrad od Dešenských získal Václav Popel z Lobkowicz l20
, příslušník 

duchcovské větve rodu, a nechal ho opravit a rozšířit. V držení Lobkowiczů Střekov 

zůstal nepřetržitě do roku 1938 (poté opět 1945 - 48, od 1992 dodnes). Václav chtěl 

střekovské léno odkoupit, to se povedlo až jeho synovi roku 1599. Roku 1615 

prodali duchcovští Lobkowiczové Střekov Polyxeně z Lobkowicz, která patřila 

hradu): Střekov, Novosedlice, Kramoly, Sedlo, Nová Ves, Tašov, Pohoří, Proboštov a Zálezly 
(dnešní Horní Zálezly). Jeho rozsah se téměř nezměnil do 19. století. Roku 1848 skončil jako 
centrum správní jednotky, byl ale stále centrem hospodářské jednotky. Součástí střekovského panství 
byly i lesy, vinice a pole. Hobzek, Šamánková: Střekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 2 a 5. 
117 Hobzek, Šamánková: $třekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 6. Sedláček: Hrady, zámky a 
tvrze Království českého, str. 41. 
118 Úlovec: Hrady, zámky a tvrze na Ústecku, str. 144. Anděl: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku [III]. Severní Čechy, str. 445. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království 
českého, str. 41. Dobytí hradu husity však uvádějí Zedler: Grosses vollstiindiges Universal-Lexikon. 
Band 35., str. 1115; Řivnáč: Řivnáčův průvodce po Království českém, str. 157. 
119 Hobzek, Šamánková: Střekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 8. 
120 Takto psaná forma jména rodu je nejstarší dochovanou českou podobou tohoto jména a od roku 
1919 je závazná pro všechny členy rodu. Vedle tohoto tvaru se běžně užívá i tvar "z Lobkovic". 
Mašek: Modrá krev, str. 164. 
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k roudnické větvi Lobkowiczů. V majetku této části rodu zůstal Střekov dodnes. 

Podle kupní smlouvy byl Střekov zchátralý: věž a starý palác neměly střechu, 

některé části hradu byly tak zchátralé, že se nevědělo, jaká byla jejich původní 

funkce. 121 

Střekov byl poničen za třicetileté války: roku 1631 byl obsazen Sasy, dále ve 

30. a 40. letech 17. století byl obsazen různými oddíly švédských vojsk 122. Sesul se 

starý palác a klenba v novém paláci. 123 Hrad již nebyl opraven, neboť jeho původní 

funkce zanikly. Podle popisu v urbáři z roku 1658 byl spálený a zbořený.124 Hrad 

byl znovu poničen za války sedmileté, když roku 1757 na hradě pobývala posádka 

pruských vojáků. Proto na něj zaútočily oddíly generála Gideona Laudona -

z kopce Vysoký Ostrý hrad ostřelovaly děly (následkem tohoto zásahu byla zničena 

kaple, menší kruhová věž a byl poničen starý palác). Na konci 18. století byl hrad 

již zříceninou: " Vítr, bouře, déšť a kroupy vnikaly do hradu i zlovolné ruce se tam 

vloupaly - kradly a odnesly nejednu vzácnost. ,,125 Podíl na zkáze měli také 

zaměstnanci statku, kteří neváhali použít části hradu jako stavební materiál, někteří 

lidé zase na hradě hledali domněle ukryté poklady, a tím také jeho zříceniny dále 

ničili. 126 

Avšak střekovské hospodářství fungovalo nadále asi do 70. let 19. stoletL 127 

Kromě polí a lesů byly jeho součástí i vinice, zmiňované už roku 1532. 128 Víno 

pěstované v okolí města Ústí chválí o století později Bohuslav Balbín ve svém díle: 

"S vínem zvaným Podskalské (roste totiž pod skalami za městem Ústím) nemůže 

v Čechách ušlechtilostí závodit ani jediné, dokonce ani mělnické se mu 

nevyrovná. ,,129 Vinice byly na střekovském svahu zrušeny ve 20. století. Nedaleko 

hospodářského dvora se nacházel i domek vinaře s vinařským lisem. V hospodářství 

se chovaly ovce a poblíž hradu byl ovčín. Na chov ovcí upomínal název části obce 

severně od hradu "Ovčín" (dnes se v těchto místech vyskytuje už jen pojmenování 

121 Hobzek, Šamánková: Stfekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 8. 
122 Švédové, když po Labi roku 1648 odváželi válečnou kofist z Prahy, měli nechat prachem roztrhat 
stfekovskou skálu zasahujicí do Labe, aby tudy moha kofist bezpečně proplout. Stejně tak Karel IV. 
ve 14. století prý nechal skálu vylámat kvůli bezpečnější plavbě obchodních lodí. Zbíral: Hrad 
Stfekov u Ústí nad Labem, str. 54 a 18. 
123 Zbíral: Hrad Stfekov u Ústí nad Labem, str. 55. 
124 Podrobněji Hobzek, Šamánková: Stfekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 9. 
125 Taubmann: Burgruine Schreckenstein, str. 53. 
126 Zbíral: Hrad Střekov u Ústí nad Labem, str. 56. 
127 Umlauft: Der Schreckenstein, str. 71. 
128 Umlauft: Der Schreckenstein, str. 71. 
129 Balbín: Krásy a bohatství české země, str. 237. 
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ulice Ovčácká cesta). Jednou z částí hospodářství byl i pIvovar, zmiňovaný 

v 17. století. Poddanské hostince měly povinnost nápoj z vrchnostenského pivovaru 

odebírat. Tento závazek však pro hostinské nepředstavoval z hlediska úspěšného 

provozování jejich živnosti nějaké riziko, neboť "je známo, že se ústečtí měšťané 

rádi nechali převézt po Labi do kramolských hostinců, protože jim střekovské 

vrchnostenské pivo více chutnalo než jejich vlastní. ,,130 

Zdálo by se, že konečné zkáze hradu nelze zabránit. Když viděl F. A. Heber 

v roce 1841 (tedy již v době, kdy se hrad stával populárním) rozpadající se a 

plevelem porostlé zdi hradu, povzdychl si: "a za sto let bude poutník kráčet pouze 

po hromadě zpustlých sutin!,,131 Heber se naštěstí mýlil, a protože Střekovu 

věnovali svou pozornost návštěvníci, začali se o něj zajímat i ti, kteří se starali o 

jeho provoz, a následovaly stavební úpravy. Doba si žádala své a tak "místo 

stříbrných, bohatě ciselovaných a vyzdobených kojlíkův slyšeti zde nyní klepání 

hliněných džbánkův, cinkání prostých sklenic od piva. Nejsou to více staří rytíři, 

kteří zde hodují, nýbrž šosáci z města Ústí, lázeňští hosté tepličtí, zvědaví turisté a 

rozliční pobudové. Deštníky a lehké španělky přistaveny jsou ke zdem, na kterých 

někdy meče, kopí a štíty se skvívaly. ,,132 Hrad nyní ovládli turisté a restauratéři: 

"Kde kdysi rozkazoval mocný rytíř a bystrým okem shlížel do údolí, obrací nyní 

hostinský tázavý pohled proti labským vrcholkům na západ, aby odhadl, jaké bude 

počasí a doufá, že bude slunečno, což láká pocestné na jeho moderní rytířské 

sídlo. ,,133 Ve znamení této změny v hradních komnatách může začít i druhý život 

Střekova. 

130 Umlauft: Der Schreckenstein, str. 71. 
131 Heber: Hrady, zámky a tvrze království Českého, str. 374. 
132 Květy č. 33,17.8.1871, str. 262. 
133 Taubmann: Burgruine Schreckenstein, str. 53-54. 
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2.3 Období romantismu a počínající slávy hradu 
(1800 - 1850) 

2.3.1 Stavební úpravy na hradě 
Střekov v 1. polovině 19. století patřil Josefu Františkovi a - po jeho smrti 

roku 1816 - jeho synovi Ferdinandu Josefovi z LobkowiczY4 Úpravy hradu 

v tomto období byly přizpůsobeny zvyšujícímu se zájmu o něj, neboť" (..) vábila 

zřícenina Střekovská jakožto význačná památka rytiřského středověku, od let 

dvacátých minulého století zvláště studenstvo k stále četnějši návštěvě. ,,135 Roku 

1830 byla otevřena hospůdka (vpravo za vstupní věžovou bránou, v místech bývalé 

hradní kuchyně; roku 1876 byla rozšířena).136 První hostinec měl být na hradě 

otevřen už roku 1810. 137 Heber popisuje, jak hospůdka vypadala a jaké nabízela 

služby: na terase před hostincem se kromě stolů a židlí nacházel kuželník, o který 

byl velký zájem mezi obyvateli z okolí o volných dnech. Hostinský mohl 

výletníkům nabídnout oblíbené červené střekovské víno, dále "pivo, kávu, smetanu, 

chléb s máslem a dalši dobroty. Dokonce si tu lze objednat na smluvenou hodinu 

větši společenskou tabuli a nadšení romantici mohou nyni na starém rytiřském 

hradě i přenocovat, při měsičku pohodlně prolézat a obdivovat obrovité zříceniny, a 

tak prožit mnohem větši okouzleni. Šikovný hostinský se umi o všechny podobné 

požitky postarat. ,,138 Nocležníkům byly k dispozici pokoje pro hosty. Zajímavé je 

zásobování hradu vodou, která byla přiváděna po dřevěném trkači u hospodářských 

budova sloužila pivovaru a obyvatelům. V roce 1847 byl klubem německých 

turistů proražen přízemní vchod do strážní věže (původní byl v úrovni patra). 139 

2.3.2 Střekov jako inspirace pro umělce 
Romantismus lze charakterizovat jako myšlenkový a umělecký směr, které 

tíhne ve svém pojímání a zobrazování světa k pocitům, fantazii a zázračnu. 

Objevuje se na přelomu 80. a 90. let 18. století (na území dnešního Německa) a trvá 

ještě ve 30. letech století následujícího. 14o Charakteristický je pro toto období 

134 Zbíral: Hrad Střekov, str. 59. 
135 Stráž Severu. Věstník Národní Jednoty Severočeské, č. 23,19.12.1913, str. I. 
136 Umlauft: Der Schreckenstein, str. 20. 
137 Umlauft: Der Schreckenstein, str. 69. 
138 Heber: České hrady, zámky a tvrze. Díl druhý. Severní Čechy, str. 373. 
139 Umlauft: Der Schreckenstein, str. 31. 
140 Brockhaus Enzykloplidie. 18. Band, str. 518. 
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pohled do historie (hlavně středověké), sílí svobodomyslné myšlenky a myšlenky 

spjaté s nacionalismem, zároveň se projevuje odcizenost světu. V tomto období je 

Střekov vnímán především přes estetickou stránku - návštěvníci jsou zaujati 

ruinami zdí, hradní skálou a krajinou, ve které je hrad zasazen. 141 

Blíže představím pět osobností, které zanechaly památku na svou návštěvu 

na hradě ve svých dílech: T. Kornera, L. Richtera, C. R. Crolla, R. Wagnera a 

E. G. Doerella, který patří k romantickému proudu, avšak časově náleží jeho tvorba 

do 2. poloviny 19. století. Z důvodu stylové přináležitosti k romantismu je zařazen 

již v této kapitole. Ale slavných návštěvníků bylo na hradě v tomto období více. Pro 

výše jmenované se ale hrad stal "múzou", která jim vnukla námět pro některé 

zjejich děl. V případě Wagnera, nejznámějšího ze zmíněných umělců, působil 

Střekov prostřednictvím jeho díla nepřímo, hrad zde není jmenován a vyskytoval se 

jen v představách autora jako inspirace. Wagner je světoznámý dodnes, Korner a 

Richter jsou známější jen v Německu. Doerell je více znám pravděpodobně jen na 

Ústecku. Croll a Doerell měli k tomuto kraji bližší vztah, protože zde trvale žili. 

O návštěvě osobností na hradě se dozvídáme zjejich pamětí nebo děl. Poslední 

z osobností, která hrad zmiňuje ve svém díle, George Sand, zde však nikdy nebyla. 

Návštěvy přicházely na Střekov hlavně díky Teplicím, v 19. století 

známému lázeňskému městu. Hradní hosté měli přitom svůj domov často 

v sousedním Sasku. 

V této době bylo cestování ještě poněkud těžkopádné. Než byla postavena 

železnice, bylo možné použít na cestu dostavník, který vyjížděl z Prahy v pět hodin 

ráno a v Litoměřicích zastavil mezi 10. a ll. hodinou dopolední. 142 

Dále z Litoměřic cestující mohl pokračovat parníkem Bohemia, který se po 

Labi plavil dvakrát týdně, a to od 26. května 1841. Jeho trasa vedla z Obříství u 

Mělníka přes Litoměřice, Děčín, Hřensko do Drážd'an a zpátky. 143 

141 Takto je kolem přelomu 18. a 19. století vnímán hrad Wartburg. To se ale postupně změní a do 
popředí se dostanou historické události spolu s dobovými událostmi. V průběhu 19. století se 
Wartburg stává symbolem německého národa a jeho snah o sjednocení. Frant;ois: Die Wartburg. In 
Deutsche Erinnerungsorte ll, str. 154-155. 
142 Heber: České hrady, zámky a tvrze. Díl druhý. Severní Čechy, str. 21-22 (úvodní část). 
143 Heber: České hrady, zámky a tvrze. Díl druhý. Severní Čechy, str. 22 (úvodní část). Více o 
parníku Bohemia viz: Hubert, Miroslav: Legendární parník Bohemia. Praha: ARES, 2002. ISBN 80-
86158-22-5. 
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2.3.2.1 KarI Theodor Korner 
Spisovatel Theodor Korner (1791 - 1813) pocházel z Drážďan. Kornerův 

otec se znal se Schillerem a i mladého Kornera lákalo psaní. Nejdřív studoval 

v saském Freibergu na báňské akademii, pak práva v Lipsku, poté odešel do Berlína 

na studia filozofie a historie a nakonec roku 1811 do Vídně, kde roku 1813 získal 

místo dvorního divadelního básníka. Téhož roku se připojil ke sborům majora 

Ltitzowa, který bojoval proti Napoleonovi. Dvaadvacetiletý Korner byl v 

těchto bojích smrtelně raněn. Psal dramata, veselohry, ale také básně. 144 

Jedna z jeho básní ze sbírky Die Knospen (Poupata) je věnována Střekovu. 

Nejsou zprávy o tom, kdy byl Korner na Střekově, je pouze známo, že v červnu 

1809 měl podniknout studijní cestu k labským pískovcům a do Českého středohoří. 

A protože tato sbírka vyšla roku 1810, "střekovská" báseň musela vzniknout před 

jejím vydáním. 145 Jmenuje se Střekova Labe (Schreckenstein und der Elbstrom) a 

obsahuje 18 slok o 7 verších. Nepojednává pouze o hradu: Střekov, památka 

z historie vytvořená lidmi, a řeka Labe, přírodní živel, oživují a rozmlouvají spolu o 

častém námětu romantiků - o zkáze a pomíjivosti. Báseň představuje spor Střekova 

s Labem. Střekov osloví Labe, ptá se labského proudu, kde stále bere sílu a začne 

mu vyprávět svůj smutný příběh. Kdysi byl nádherný, chránil své obyvatele před 

loupeživými rytíři, byl místem konání četných hostin. A však přišla válka a "zdmi 

prosákla krev urozených.! Zbytečná byla má síla.! Děsivé bylo probuzení z hrdého 

snu.! (..)/ Já jsem se zřítil za vytí větru! a v pádu pohřbil těla šlechticů.! Tu stal se 

výr hradním pánem/ (..)/ Pak přišli moudří a urození/ a radili, abych byl 

zasypán. ,,146 A smutně dodává, že jediným smyslem života lidí je nyní zisk a 

obohacení. Labe pak popisuje svou strastiplnou cestu od pramene po vyústění do 

moře: nejprve existuje jako potok s malými živými vlnkami, postupně jeho proud 

mohutní a vlny se zpomalují. Labský proud je svědkem lidských osudů, které se 

odehrávají na jeho březích - stejně jako Střekov sleduje osudy svých pánů, jejich 

poddaných a jejich nepřátel. A stejně jako Střekov není svobodný, ale je spoutáván 

lidmi, kteří přes něj staví mosty. Labe pozoruje měníCÍ se krajinu kolem svých 

144 Wi1denow (ed.): Theodor Komers slimtliche Werke, str. IX-LVII. 
145 Wildenow (ed.): Theodor Komers slimtliche Werke, str. XXIII. Srov. Hobzek, Šamánková: 
Stfekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 10. 
146 "Die Mauern diingte der Edlen Blut.! Doeh die Kraft war, die Stdrke vergebens.! Das weekte 
mieh grausend aus stolzem Traum.! (. . .)1 Und ieh stiirzte in Windes Heulenl Und begrub im Falle der 
Edlen Gebein.! Da zog der Uhu als Burgherr einl (...)1 Da kamen die Weisen, die Altklugen herl Und 
rieten, daj3 man mieh besdte. " Wi1denow (ed.): Theodor Komers slimtliche Werke, str. 65-66. 
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břehů, až nakonec musí zahynout při setkání s mořem. Osud obou rozmlouvajících 

se přece jen v něčem odlišuje, Labe říká: " Ty jsi se zdobil slavnostním přepychem/ 

a došel jsi svého konce.! Moje muka však jsou stále novál a živí se ve věčném 

prameni,! každá vlnaje znovu vyvolává. ,,147 Rozhovor uzavírá Střekov, podle něhož 

se ze života lidí vytratila radost, pokora a víra v Boha. 

Po smrti Korner neupadl v zapomnění, naopak: každá doba si v jeho odkazu 

našla to své. První polovina 19. století oceňovala jeho vlastenectví, liberalistické a 

demokratické tendence. Ve druhé polovině se z básníka stal válečný hrdina. 

Kornerův život vojáka byl připomínán i ve století dvacátém: v letech 1939 až 1945 

(jako hrdina připravený obětovat svůj život v boji) a po roce 1945 na území NDR 

(jako bojovník za osvobození Evropy, na kterém se nyní - stejně jako roku 1813 -

podílí Němci a Rusové, a revolucionář).148 Kornerovi bylo věnováno několik 

'ko . NV k I' , 'ev h 149 po mm u nejen v emec u, a e 1 na uzeml ec. 

2.3.2.2 Ludwig Adrien Richter 
Malíř Ludwig Richter (1803 - 1884) pocházel z Drážďan, byl synem 

mědirytce. V letech 1823 - 26 podnikl studijní cestu do Itálie. Vytvářel grafiky a 

rytiny, ilustroval knížky, pracoval také jako učitel kreslení v mÍŠeňské porcelánce. 

Do Českého středohoří se vydal roku 1834 na studijní cestu. Tu původně plánoval 

podniknout do Itálie, v čemž mu zabránila choroba jeho ženy, a tak musel svoji 

cestu zkrátit: místo do vzdálenější Itálie se malíř s manželkou vypravil do míst jeho 

drážďanskému domovu bližších: do severních Čech. Richter však změny v trase své 

studijní cesty nelitoval, jak vysvětluje ve svých pamětech: "Byl jsem překvapen 

krásou této krajiny, a když jsem jednoho nádherného rána přejížděl přes Labe u 

Sebuzína a okolní krajina mě upomněla na italskou, poprvé mě napadla ta 

myšlenka: Proč bys v dálce hledal to, co můžeš mít zde, ve své blízkosti. Nauč se 

zachytit tuto krásu v její jedinečnosti a bude dojímat, bude se líbit, jako se líbí tobě 

samotnému. ,,150 Stejně jako Heberovi, také Richterovi připomíná tento kraj Itálii - i 

147 "Du schmiicklesl dich Ernsl millesltichem PrunkJ Und hasl das Ende gewonnen; Doch meine 
Qua/, sie wird sliindtichjung/ Und ndherl sich im ewigen Brunnen,/ Undjede Welle rufi sie zuriick. " 
Wildenow (ed.): Theodor Komers slimtliche Werke, str. 67. 
148 www.zeit.de/zeitlaeufe/koemer 
149 Komerova socha se nachází například v Drážďanech nebo Saské Kamenici. V Čechách jsou 
pomníky například na Smrku a v Tanvaldu v Jizerských horách. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_ K%C3%B6mer _(Schriftsteller) 
150 Richter: Lebenserinnerungen eines deutschen Malers, str. 307. 
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když malíř mluví přímo o Českém středohoří. Toto přirovnání se dnes může zdát 

překvapující, ale podle starých pohlednic a fotografií nebyly svahy hor tolik 

porostlé lesy jako dnes. Nacházely se zde i ovocné sady a vinice (ty jsou dnes jen 

mezi Velkými Žernoseky a Kalvárií). 

Richter namaloval dvě olejomalby se střekovským námětem: Bouře nad 

Střekovem (Gewitter am Schreckenstein, 1835) a známější Přívoz přes Labe pod 

Střekovem (Oberfahrt am Schreckenstein, 1837), který se dnes nachází v Galerie 

Neue Meister v Drážďanech. Jeho obraz, prodchnutý melancholickou náladou, 

působí na divákovu fantazii. Uprostřed obrazu na Labi se nachází loďka 

s převozníkem a cestujícími, kterými jsou harfeník, dívka, zamilovaná dvojice a 

mladý malíř, dívající se na zříceninu Střekova na skále v levé části obrazu. Horní 

část obrazu je vyplněna zlatavou oblohou, jíž dalo barvu zapadající slunce. 

K motivu loďky si Richter ve svých pamětech zaznamenal: "Když jsem se vracíval 

do Ústí, kreslíval jsem u Střekova. Když jsem po západu slunce stál ještě na břehu 

Labe a přihlížel shonu lodníků, vzbudil mou pozornost starý převozník, který 

zajišťoval přívoz. Člun, naložený lidmi a zvířaty, proplouval klidným proudem, ve 

kterém se zrcadlila zlatá večerní obloha. A tak přejel mezi jinými na druhou stranu i 

lidmi pestře naložený člun. V něm seděl starý harfeník, který místo zaplacení 

krejcaru během plavby hrál na harfu. Z těchto a dalších dojmů vznikl obraz" Přívoz 

pod Střekovem" (..). ,,151 V symbolické rovině má loďka představovat lidský život. 

Postavy ale také představují prostotu a víru, představující v očích malíře pozitivní 

hodnoty: "Je to chvalozpěv na svět biedermeieru, na jednoduchý, tichý a odevzdaný 

život českých vesničanů (..). ,,152 

Zajímavostí je, že do severních Čech Richter zajížděl častěji a to i se svými 

žáky z míšeňské porcelánky, kde vyučoval v letech 1828 až 1835. 10 tom obsahují 

jeho paměti záznam: "Občas jsem s některými žáky podnikal malé výlety do 

Českého středohoří. Malebné městečko Krupka s poutním místem Bohosudov, 

tenkrát velmi tiché Ústí, Sebuzín a můj odlehlý, ale velmi romantický Kamýk byly 

nejoblíbenějšími mísfJ'.; kde jsme rádi pobývali a shromažďovali studie. ,,153 

151 Richter: Lebenserinnerungen eines deutschen Malers, str. 308. 
152 Do\linger: Labská romantika. In Dějiny a současnost 6 (2004), str. 14. 
153 Richter: Lebenserinnerungen eines deutschen Malers, str. 313. 
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2.3.2.3 Carl Robert Croll 
Malíř Croll (1800 - 1863) byl rodákem z Kadice (Kaditz) u Drážďan, ale 

roku 1824 se přestěhoval do Teplic, kde se stal uznávaným malířem a oženil se 

s dcerou místního koželuha. Croll vystudoval drážďanskou akademii. V Teplicích 

maloval upomínkové předměty pro lázeňské hosty a vytvářel kolorované kresby pro 

knížete Clary-Aldringena, jejichž předlohy kreslil sám kníže během své cesty po 

Itálii. Roku 1840 odjel Croll na zámek Jezeří, kde začal pracovat pro knížete 

Ferdinanda Josefa Lobkowicze. Učil jeho děti kreslit a maloval pro něj jeho panství 

a statky, mezi nimi i Střekov. Koncem roku 1843 odjel do Prahy, kde se usadil, ale 

stále se vracel do severních éech, aby navštívil svou rodinu a také, aby maloval 

zdejší kraj. Vzhledem kjeho zhoršujícímu se duševnímu stavu byl roku 1849 

převezen do Zemského ústavu pro choromyslné. V roce 1863 zemřel na pneumonii. 

Pohled na Střekov namaloval Croll vícekrát. Zříceninu Střekova (mezi 1825 

a 1837) si u něj objednal spolu s dalšími šesti obrazy pruský král Bedřich Vilém III. 

Tyto obrazy visely v jeho zámku v Berlíně, roku 1945 však shořely při dobývání 

města. 154 Krajina u Střekova (1839) znázorňuje hrad od Vaňova s pohledem na řeku 

a lod'ku převozníka. Zřícenina hradu Střekova (1840) 155 zobrazuje hrad od 

jihovýchodu. Okno na Střekově (1840) nepředstavuje jen výhled z hradu (oblíbený 

motiv romantiků) jižním směrem, ale také podobu gotického ostění okna, během 

staletí poničeného a opravovaného - kámen je doplněn cihlami. Croll "se zalíbením 

a až nizozemskou věcností vyhmátl povahu materiálu: vyteklou maltu ze spár, 

v lupíncích odpadávající omítku, nepohodou ohlodanou profilaci. Jisté napětí 

vyvolává kontrast rozrušeného povrchu dávného lidského díla s věčně živou a 

obnovující se přírodou. ,,156 Obrazy Střekov před bouří (1845) a Střekov (1846)157 

jsou téměř totožné, liší se jen stafáží. Nabízejí pohled na dolní nádvoří hradu 

s hospodářskými budovami a hradní skálu s věží a věžovým palácem. Nejmladším 

obrazem je Pohled na Střekov (1848). Dva obrazy jsou dnes nezvěstné: Střekov 

(1833) a Vesnice pod Střekovem (1843) I58. Miloslav Vlk o Crollových obrazech 

píše: "Střekov mu nebyl uměleckou záminkou romantického děje nebo poutavou 

154 Vlk: Carl Croll, str. 128. 
155 Název obrazu srov. Střekov před bouří, pohlednice (Lobkowicz Collections, 2006), archiv 
autorky. 
156 Vlk: Carl Croll, str. 45. 
157 Název obrazu a rok srov. Podhradí Střekova s dobytkem, /840, pohlednice (Lobkowicz 
Collections, 2006), archiv autorky. 
158 Střekov je znám z pozdější rytiny, vesnice pod Střekovem z Crollova dopisu (1844). Vlk: Carl 
Croll, str. 129. 
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kulisou líčení krajinné scenérie či patetického výjevu. Zaujala ho stavba sama, její 

charakter, stáří a stav. Nejlépe je to patrné na obraze Okno na Střekově z roku 

1840 . .. \59 Podle něj spočívá význam Crollova díla v tom, že nám podává "cenné 

informace o zmizelých, přestavěných nebo upravených objektech i komplexech ,,\60 a 

o jejich podobě v 19. století. 

2.3.2.4 Richard Wagner 
V roce 1842 navštívil Střekov hudební skladatel Richard Wagner (1813 -

1883), který sem podnikl výlet během svého pobytu v Teplicích. Od roku 1839 

pobýval Wagner v Paříži, zadlužil se však a roku 1842 se rozhodl odjet do Drážďan. 

Zde získal místo dvorního kapelníka. V Drážďanech žil do roku 1849, pak pobýval 

ve Švýcarsku a v Bavorsku. \6\ Střekova jeho okolí ho inspiroval ke složení opery 

Tannhauser (též Venušina hora), kterou si zde také rozvrhl. Opera měla premiéru 

roku 1845 v Drážďanech. Její děj se odehrává na středověkém hradě Wartburg. 

Podle Zdeňka Nejedlého zde však Wagner byl poprvé až roku 1849, Wartburg při 

psaní opery neznal a Wagnerovy představy o duryňském hradě jsou tedy 

"básnickou licencí". Jediným zdrojem inspirace byl pro skladatele Střekov. \62 

Hlavním hrdinou opery je minesangr Tannhauser, skutečná osobnost žijící 

ve 13. století. O něm se už ve 14. století objevuje pověst (snad inspirovaná jeho 

kajícnickou písní), kterou kromě Wagnera zpracovali i spisovatelé Ludwig Tieck 

nebo Heinrich Heine. Podle pověsti chtěl Tannhauser vidět a okusit rozkoš a blaho s 

Venuší uvnitř její hory. Po nějakém čase se však rozhodl dojít si do Říma k papeži 

pro odpuštění svých hříchů, napáchaných během pobytu v hoře. Papež kajícníka 

odmítl s tím, že se dříve zazelená suchý prut, který měl v ruce, než se jemu dostane 

odpuštění. Nešťastný Tannhauser se rozhodl vrátit do Venušiny hory. Suchý prut se 

po třech dnech zazelenal, Tannhausera však nikdo, ani poslové vyslaní papežem, 

159 Vlk: Ikonografický a památkový význam díla Carla Roberta Crolla. In Památky a příroda 4 
(1983), str. 196. 
160 Vlk: Ikonografický a památkový význam díla Carla Roberta Crolla. In Památky a příroda 4 
(1983), str. 202. 
161 Brockhaus Enzykloplldie. 23. Band, str. 500-502. 
162 Nejedlý: Richard Wagner romantik 1813 - 1848. Díl 1., str. 183. 
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nenašel. 163 Vedle této pověsti se v opeře objevuje motiv soutěže minesangrů na 

hradě Wartburg l64 a láska hradní paní Alžběty k pěvci Tannhauserovi. 

Wagner vzpomínal na Střekov ve svých pamětech: "vydal jsem se podle 

svého dávného zvyku na několikadenní pěší putování do českého pohoří, abych si za 

příjemných dojmů takového výletu v sobě vypracoval plán k "Venušině hoře ". 

K takovému plánu mne to lákalo na romanticky položeném Střekově u Ústí, kde 

jsem se ubytoval na více dní v malém hostinském pokoji, kde mi pro noc bylo 

ustláno. Denní výstup na Ostrý, nejvyšší to vrch okolí, mne osvěžoval, a fantastická 

osamělost povzbudila mou mladistvou mysl opětně natolik, že jsem jedné noci za 

měsíčního úplňku, zahalen pouze v prostěradlo, lezl po zříceninách Střekova, abych 

tak sám sobě doplnil chybějící strašidlo, při čemž mne obveselovalo pomyšlení, že 

budu někým s hrůzou pozorován. Zde jsem pak zapsal do svého zápisníku podrobný 

plán k tříaktové opeře "Venušina hora ", jejž jsem naprosto věrně později 

zbásnil. ,,165 Wagner pak doplňuje, že ho - kromě okolní krajiny - inspirovali, 

obdobně jako líčí malíř Richter, místní lidé: "Při jednom výstupu na Ostrý 

překvapila mne při obcházení zákrutu údolí veselá taneční melodie, kterou si pískal 

pastýř, usazený na jednom pahorku. Viděl jsem se hned ve sboru poutníků, kteří 

putují údolím okolo pastýře, nemohl jsem si však později na pastýřovu melodii 

nikterak vzpomenout, pročež jsem si musel známým způsobem pomoci sám. -

Obohacen tímto výtěžkem, vrátil jsem se, v báječné náladě a v krásném zdraví, do 

7' I· ( ) ,,166 
1 ep IC .... 

Podobně píše o střekovském pobytu na jiném místě, v dopise příteli Ernstu 

Benediktu Kietzovi: "Začal jsem vypracovávat návrh [opery] na jedné malé pěší 

cestě, kterou jsem podnikl z Teplic do hor do Ústí atd. - na Střekově (- jestli ho 

znáš) -jsem přenocoval a započal práci. ,,167 

163 Ottův slovník naučný. Díl XXV., str. 78. 
164 Podle zpráv z 13. - 15. století se na Wartburgu měla 1206/07 konat soutěž mezi slavnými 
mineslingry té doby. Látka byla v 19. století zpracovávána spisovateli. Fran90is: Die Wartburg. 
Deutsche Erinnerungsorte II, str. 159. 
165 Překlad podle Hobzek, Šamánková: Střekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 10-11. Originál 
viz. Wagner: Mein Leben, str. 237-238. 
166 Překlad podle Hobzek, Šamánková: Střekov. Státní hrad a památky v okolí, str. II. Originál viz. 
Wagner: Mein Leben, str. 238. 
167 Dopis z 10. září 1842. Cit. dle: Kroplin: Oberfahrt ohne Ankunft. Zur Wartburgikonologie und 
zur Urfassung Wagners "Tannhliuser". In Erfen: " ... der Welt noch den Tannhliuser schuldig", 
Richard Wagner: Tannhliuser und der Slingerkrieg auf Wartburg: Kolloquium vom 14. bis 16. 
November 1997 auf der Wartburg, str. 100. 
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Podle Wagnera byl též nazván pokoj v patře téže brány, kde měl skladatel 

při své návštěvě bydlet. Tento pokoj byl součástí hostince. 168 

2.3.2.5 Ernst Gustav Doerell 
Oblíbenými se v Ústí staly romantické obrázky a obrazy tohoto města od 

Ernsta Gustava Doerella (1832 - 1877), který pocházel ze saského Freibergu a 

v Ústí se později usadil. Jeho matka byla původem z Teplic. Mladý Doerell se měl 

vyučit v obchodě svého strýce v Litoměřicích kupeckým příručím. Po dvou letech 

však odešel do Teplic, kde se učil malířem pokojů. V letech 1856 až 1858 studoval 

na pražské Akademii. Od roku 1859 pobýval v Ústí, otevřel si tu litografický a 

fotografický podnik. Zemřel na tuberkulózu. Byl pochován na dnes již 

neexistujícím městském hřbitově v místech dnešních Mánesových sadů. Roku 1887 

mu Ústecký turistický spolek (Mittel- und Erzgebirgsverein Aussig) zorganizoval 

výstavu 169 a z jejího výtěžku mu na Střekově o tři roky později nechal udělat 

pamětní desku 170. 

Obr. Č. 3: E. G. Doerell: rekonstrukce středověké podoby 
Střekova, obrázek odpovídá dobovým klišé o hradech (Umlauft: 
Der Schreckenstein. str. 36) 

Doerell ilustroval místopisnou knížku J. E. Foedische Aussig: historisch

topographische Gemdlde der Stadt und ihrer Umgebung (1873) 171 a spisek Die 

168 Umlauft: Der Schreckenstein, str. 19. 
169 Kaiser, Šroněk: Ernst Gustav Doerell, str. 18. 
170 Hobzek, Šamánková: Střekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 10. 
171 Kaiser: Dějiny města Ústí nad Labem, str. 140. 
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Burgruine Schreckenstein und ihre Sagen (70. léta 19. století)l72. Vytvořil návrh pro 

záhlaví ústeckých novin Aussiger Anzeiger (takto vycházely v letech 1864 - 68)173, 

maloval terče pro ústecký střelecký spolek174
• Maloval krajinu Českého středohoří a 

Podkrušnohoří a také hrad Střekov. K jeho větším plátnům patří Střekov od Větruše 

(1866), Střekov od Vaňova (jeden z roku 1866, druhý 1874), z vedut Hrad Střekov 

od Vrkoče (1868), Hrad Střekov s myslivcem (1869) a Střekov od Vaňova (1876). 

Bedřich Rohan vzpomíná, že Doerellovy obrázky byly oblíbené i v době 

Československé republiky: "Čistě umělecky mohl mít tento saský Ústečan, který 

v jedné dějinné etapě zachytil ve svých obrazech naše město a jeho okolí ve vývoji, 

sotva větší význam - ale pro nás děti zůstalo Doerellovo souborné dílo s ničím 

nesrovnatelným kusem vlasti. ,,175 O Doerellovi se děti učily ve škole a jeho obrazy 

byly sběratelským artiklem, jak to Rohan popisuje v případě jednoho židovského 

obchodníka, přítele svého otce: "Čtyři stěny místnosti, do níž jsme vstoupili, byly 

ověšeny nepříliš velkými olejomalbami (..). "Moji Doerellové, .. řekl tiše pan Stein, 

ale současně také trochu pyšně a zřetelně pohnutě. " Víš přece, Fritzi, kdo to byl?" 

Samozřejmě jsem to věděl. Učitel Liebzeit nám už v obecné škole vyprávěl o 

Gustavu Doerellovi, jehož památník byl v Roseggerových sadech v Kamerově 

ulici. ,,176 O živé tradici a zájmu o malířova díla hovoří ještě jedna Rohanova 

vzpomínka. Rohan si jako kluk přál také jeden Doerellův obraz a tatínek mu toto 

přání splnil: "Byla to malá olejomalba širokého údolí mezi Krušnými horami a 

Středohořím, namalovaná ovšem umělcovým kulhajícím synem, železničním 

úředníkem, který v dobách mého mládí ještě žil v Ústí a maloval, aniž by něco uměl; 

jednotlivé obrazy svého otce kopíroval, podepisoval "E. G. Doerell" (což nebyla 

žádná lež, protože se tak také jmenoval) a pak, když se mu to podařilo, prodával je 

ústeckým lokálpatriotům. ,,177 

2.3.2.6 George Sand 
Z jiného okruhu umělců je francouzská spisovatelka George Sand (1804 -

1876), vlastním 
... , 
Jmenem Aurore 

172 Kaiser, Šroněk: Ernst Gustav Doerell, str. 26. 
173 Kaiser, Šroněk: Ernst Gustav Doerell, str. 25. 
174 Kaiser, Šroněk: Ernst Gustav Doerell, str. 12. 
175 Rohan: Ústecký šoulet, str. 22. 
176 Rohan: Ústecký šoulet, str. 19-20. 
I77 Rohan: Ústecký šoulet, str. 21. 

Dupin, provdaná baronka Dudevant. 
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Spolupracovala s některými francouzskými listy, kde vycházely její příběhy na 

pokračování. Kjejím nejznámějším románům patří Malá fadetka (1849). Sandová 

jako jediná z umělců v Čechách nebyla178
, ale studovala reálie. Zajímalo jí 

především husitství. V jejích románech, včetně těch, které budou jmenovány níže, 

lze sledovat zájem o sociální tematiku a emancipaci žen. 179 

Pokud by Sandová v Čechách nebyla, musela být o reáliích dobře 

infonnována. Konkrétně Střekov, ve francouzském originále románu uváděný jako 

Schreckenstein, zmiňuje Sandová v románech Consuelo (Consuelo, 1843) a 

Hraběnka z Rudolstadtu (La Comtesse de Rudolstadt, 1844).180 Hlavní hrdinkou je 

nadaná zpěvačka Consuelo, která zpívá na dvoře v Benátkách. Pro neshody se svým 

milencem a také s benátským hrabětem se rozhodne na radu svého učitele odejít do 

Čech na panství hraběte z Rudolstadtu. Syn majitele panství, Albert, se do Consuely 

zamiluje. Consuelo ale z panství odjede do Vídně, kde opět vystupuje v divadle. 

Zde se dozví, že Albert umírá na souchotiny a vrátí se za ním. Před jeho smrtí se 

stane jeho ženou. Po Albertově se smrti Consuelo zřekne práv na dědictví po něm. 

Román Hraběnka z Rudolstadtu se odehrává v Berlíně, kde je Consuelo v angažmá. 

Pomáhá králově sestře, princezně Amalii, doručovat dopisy jejího milence hraběte 

Trenka. Král se domnívá, že se jedná o zradu a nechá Consuelo zavřít do 

špandavského vězení. Odtud ji vysvobodí tajný spolek neviditelných, obdoba 

svobodných zednářů. Consuelo má být přijata do jejich řad. Konečně se také s 

jistotou dozvídá to, co zatím tušila, totiž že její manžel žije. Ke konci románu se 

s ním setkává a opětuje jeho lásku. 

Střekov je podle spisovatelky hora s jeskyní a situovala ho na Šumavu na 

panství Rýzmburk svých hrdinů, hrabat z Rudolstadtu. Jeskyni spojuje s husitskou 

tradicí a popisuje ji jako útočiště volnomyšlenkářského hraběte Alberta 

z Rudolstadtu. Při popisu Střekova se, jak lze pozorovat, spisovatelka nechala vést 

178 Lubin: George Sand, est-elle vraiment allée en Boheme? ln Philologica Pragensia 4 (1964), str. 
336-345. Ve starší české literatuře lze však najít názor, že spisovatelka Čechy navštívila. Viz 
HAŠKOVEC, P. M. By/a George Sand v čechách? Brno : Filosofická fakulta Masarykovy 
university v Brně, 1925. 
179 Brockhaus Enzykloplidie. 19. Band, str. 145. Livanský, Karel: Doslov. In Sand: Consuelo, 
str. 457-461. 
180 Obě díla, která se odehrávají v 50. letech 18. století, mohou být zařazena do kategorie románů 
dobrodružných a milostných. Vydání: Sandová, George. Consuela. Praha: Nakladatelství Svoboda, 
1988, překlad: Drahoslava Janderová. Sand, George: Hraběnka z Rudolstadtu 1., ll. Praha: Rodinná 
knihovna, 1929, překlad: Jaroslav Poch. J. Poch Schreckenstein překládá jako Střekova vysvětluje 
v poznámce omyl Sandové, že severočeskou horu umístila na Šumavu. D. Janderová v knize uvádí 
střídavě pojmy buď Schreckenstein nebo Kámen hrůzy. 
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spíše svou fantazií. Protože se zajímala o husitství, věděla asi i o vyhrané bitvě 

husitů u Ústí - což mohl být důvod, proč si jméno místa vybrala do svého románu -

a snad mohla nalézt i zmínku o domnělém obléhání hradu Střekova nebo si obě 

místa spojit v jedno. Protože je místo hory s jeskyní tajemné, pravděpodobně jí také 

vyhovovala německá jazyková podoba Schreckenstein, tedy kámen hrůzy. 

2.3.2.7 Další umělci, kteří navštívili Střekov 
Z Čechů hrad navštívil Karel Hynek Mácha (1810 - 1836) v létě roku 1834, 

kdy zavítal i na jiné hrady na Ústecku a Teplicku. Střekov si zapsal do seznamu 

Hradů spatřených ve svém Zápisníku a provedl tužkou jeho kresbu do Černého 

sešitu. 181 V této souvislosti je třeba podotknout, že s Máchou je spojován především 

hrad Bezděz a další jím navštívené hrady zůstávají v pozadí. Na druhou stranu ani 

pro Střekov není Máchova návštěva klíčová: v souvislosti se Střekověm je 

zmiňován nejčastěji Richard Wagner. 

Na Střekov zavítal i Johann Wolfgang Goethe během svého pobytu 

v Teplicích roku 1813. 182 Zajímal se, podobně jako Humboldt, o geologii. I tato 

návštěva zůstává bez dalších ohlasů a reflexí, což snad může být dané tím, že ani 

sám Goethe se o návštěvě hradu nějak podrobněji nerozepsal, ani se jím nenechal 

inspirovat pro svá díla. 

Střekov při jedné ze svých cest do Čech zmiňuje Hans Christian Andersen. 

Při své cestě - při plavbě parníkem k Ústí - si povšiml více ruchu, který příjezd 

parníku vyvolal, než hradní zříceniny. Bohemia byla v době spisovatelovy plavby 

stále malou senzací. Andersen totiž po Labi cestoval měsíc po první plavbě 

Bohemie. Svoje zážitky datoval v deníku na 28. červen 184 I: "V Roudnici jsme 

viděli "lid", tedy vnitřnosti města, v pramicích a člunech, kteří si nás chtěli 

prohlédnout. Brzy jsem se stal zvláštností lodě! Na strmé skále Střekov, dříve 

pevnost,' všude u oken a v otvorech ve zdech stáli lidé, byla vztyčena vlajka, mávalo 

se kapesníky a střílelo z kanónů. ,,183 

181 Mráz: Karel Hynek Mácha: Hrady spatřené, str. 78 a 80, 97, 220. 
182 Goethe v Teplicích pobýval i v letech 1810 a 1812. Urzidil: Goethe in Bohmen, str. 412. 
Konkrténě Střekov zmiňuje Goethe v zápisu ve svém deníku z 2. 8. 1813. Goethe: Samtliche Werke. 
Briefe, TagebUcher und Gesprache. Band 34, str. 249. 
183 Perlet (ed.): Hans Christian Andersen. TagebUcher 1825 - 1875, str. 189. Více o Andersenových 
cestách do Čech viz. K0LLN, Herman. Hans Christian Andersen a severní Čechy. In Ústecké 
muzejní sešity. 1991, sv. 1. HOJDA, Zdeněk. Cestovat znamená žít. Světoběžník Andersen a jeho 
návštěvy v Čechách. In Dějiny a současnost. 2005, roč. XXVII, č. 6, s. 37-39. 
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Střekov na svých malbách a rytinách vypodobnili další, méně známí, 

němečtí l84 a čeští l85 malíři a rytci. Někteří malíři byli autory vedut, jež vyšly 

v časopisech, místopisné, turistické a historické literatuře. 186 

2.3.3 Hrad v místopisné literatuře 1. poloviny 19. století 
Místopisná literatura se objevuje dříve než turistické průvodce, jak jsou 

známé dnes. Zatímco některá díla (SchaUerova Topographie des KĎnigreiches 

BĎhmen z konce 18. století a Sommerovo Das KĎnigreich BĎhmen) se zaměřují na 

přesný (statistický) popis jednotlivých krajů a příslušných měst a vesnic, jiní, 

například Mtinnich a Heber, se ve svých dílech se zabývají naopak především 

zajímavostmi a pověstmi. Místopisná literatura se neobjevuje bez předchůdců, ale 

navazuje na starší popisy cest a krajů, mezi nimi existovaly i popisy labského 

údolí. 187 

C. H. W. Mtinnich vypráví ve své německé knize o zajímavých místech 

v okolí toku Labe od jeho pramene až po jeho vyústění do moře. Při představení 

Střekova dává před popisem historie hradu přednost líčení okolní přírody a 

drobným příběhům. Čtenář tak může téměř vnímat atmosféru místa. Ve svém 

popisu zachycuje Mtinnich okamžik, ale také zánik a zmar, který je se zříceninou 

spojován. Tato pomíjivost a celý popis labského údolí, vystupuje i z Richterova 

obrazu a Komerovy básně. "Od Brné ( . .) až k vrchu Ostrému ( . .) má Labe přímý 

tok, pak se ale stáčí doleva za mohutnou holou stěnou vaňovskou a člověk je 

184 Wilhelm Riedel (1832 - 1876), Franz Kaliwoda (1824 - 58?), Wilhelm Kandler (1816 - 1896), J. 
A. Castell (18\0 - 1867), Carl Wilrbs (1807 - 1876), Friedrich Bernard Werner (1688 - 1778), Carl 
Brantl (1801 - 1871, spolupracovník F. A. Hebera), R. Bilrger (nakreslil a provedl litografii pro 
Milnnichovo dílo Der Elbstrom), Franz Kari Wolf (1764 - 1836), Anton Balzer (1771 - 1807), 
Johann Friedrich Wizani (1770 - 1835), Ferdinand Piizelt (tI863), Johann Venuto (1746 - 1833), 
Carl Christian Spaarmann, Ernst Ferdinand Oehme, Adam K. W. Slowikowski (malíř žil 1878 - 83 v 
Ústí). Panorama der Elbe, str. 115-116; Vlk: Ikonografický a památkový význam díla Carla Roberta 
Crolla. In Památky a příroda 4 (1983), str. 203; Kaiser: Die nordb5hmische Landschaft in der 
Romantik, str. 9-12. 
185 Hugo Ullik (1838 - 1881), Johann Ranzmayer (1847 - 1873), Karel Liebscher (1851 - 1906), 
Josef Mánes (1820 - 1871), Ferdinand Lepié (1824 - 1883), Antonín Pucherna (1776 - 1852), Josef 
Rybička (1812 - 1872). Die Elbe. Ein Lebenslauf, str. 213 - 214. 
186 Podrobněji k dějinám vedut a o jejich autorech viz. Král: Severočeské veduty, str. 7-47. F. J. 
Umlauft ve své monografii o hradu píše, že "nejstarší [obrazy] pocházejí z roku /780. Z dřívějších 
staletí se žádné pbrazy nedochovaly nebo alespoň nejsou známy . .. Umlauft: Der Schreckenstein, 
str. 6. Obraz výše zmíněného F. B. Wernera je však starší. Navíc je zajímavý tím, že podoba hradu 
neodpovídá skutečnosti. To opět pravděpodobně souvisí s dobovým vnímáním hradů v duchu 
romantismu, Werner měl navíc dělat své kresby ve spěchu, mnohdy na místech, která zobrazoval, 
ani sám nebyl. Král: Severočeské veduty, str. 20-21. 
187 ZÍBRT, Čeněk. Bibliografie české historie I, 1900, Č. 877 a 878. Král: Severočeské veduty, str. 
16-20. 
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překvapen na vyčnívajícím pravém břehu příkrým, hrůzu budícím Střekovem s jeho 

spoustou věží, které vrhají dlouhé stíny daleko po říčním proudu, jehož jasné vlny 

tak tmavnou. Ale všechny dny se ztrácí beze stopy právě tak, jako šumící vlny a 

ledové kry už tisíciletí bezmocně naráží na úpatí skály a tříští se o ni. ,,188 

Podrobně se hradu věnuje Franz Alexander Heber l89
, který od roku 1842 

procházel České království a v letech 1843 - 49 vyšlo sedm svazků svého německy 

psaného díla Bohmens Burgen, Vesten und Bergschlosser. Heber navštívil i Střekov, 

nakreslil si ho a kresbu datoval na dopoledne 4. srpna 1841. 190 O krajině severních 

Čech se Heber vyjádřil takto: "Široko daleko neuvidíme krásnější krajinu, než je 

tato, rozložená kolem úpatí hor, a ani nejgeniálnější umělec by nevymyslel 

dramatičtější obraz než ten, který nabízí blízké Středohoří. Jaký půvab na jedné a 

jaká majestátnost a vznešenost na druhé straně! Naše stanoviště je však jedinečné 

tím, že z něho můžeme vidět kolem sebe množství zřícenin. Připadá nám, že jsme se 

ocitli v zemi rytířů. ,,191 I samotný hrad Střekov Hebera okouzlil, neboť tvrdí, že 

"labské údolí povyšuje mezi skvosty", ale jeho sláva sahá i dále za pomyslné 

hranice Polabí: "Kdybychom měli roztřídit početné hradní zříceniny v Čechách 

podle jejich romantické polohy, zaujal by Střekov mezi hrady ve starém českém 

království místo první a známý a slavný Zvíkov by byl na místě druhém. Odolností a 

pevností, již Střekovu dala do vínku příroda, malebnou velkolepostí a okouzlujícím 

romantickým okolím předstihuje všechny rytířské hrady v Čechách, ba dokonce i 

mezi rýnskými hrady, o nichž se říká, že jsou nejkrásnějšími zříceninami Německa, 

by si zasloužil jedno z nejpřednějších míst. ,,192 

S rozvojem turismu se na trhu objevují knižní průvodce s oblíbenými 

lokalitami. Od místopisné literatury se obsahově neliší, rozdíl lze najít snad v tom, 

že z praktických důvodů mají menší rozměry. První turistické průvodce obsahují 

nepřesné informace, v jednom se o Střekovu píše: "Zámek byl postaven už v roce 

820, byl sídlem loupeživých rytířů a později pevností proti husitům. Po husitských 

válkách se z něho staly trosky. ,,193 Chybné údaje o založení hradu pocházejí od 

188 MUnnich: Der Elbstrom, str. 118. 
189 Heber (1815 - 1849) byl vyučený kupec a zájemce o české hrady a historii. Ottův slovník naučný. 
Desátý díl, str. 1007. 
190 Heber: České hrady, zámky a tvrze. Díl druhý. Severní Čechy, str. 15 (úvodní část). 
191 Heber: České hrady, zámky a tvrze. Díl druhý. Severní Čechy, str. 7 (úvodní část). 
192 Heber: České hrady, zámky a tvrze. Díl druhý. Severní Čechy, str. 369. 
193 Dietrich: Oas Elbetal oder Panorama der Elbe ... , str. 42. Podobně také další Dietrichův průvodce: 
Dietrich: Der treue FUhrer in der B~hmisch-Siichsischen Schweiz, str. 21-22 a Wiemann: Der FUhrer 
auf der Reise im Elbethale ... , str. 6. 
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Hájka z Libočan, ve středověku na Střekově nesídlili loupeživí rytíři a úpadek hradu 

nastal až v 17. století. Vysvětlení tohoto stylu psaní turistických průvodců může mít 

více kořenů. Jednak tyto popisy souvisí s romantickým vnímáním hradů a 

používáním klišé a "úprav" jejich vzhledu, stáří nebo násilném zániku, jak již bylo 

popsáno výše. Zároveň je zde doložena absence přísného oddělování historické 

vědy a pověstí, které byly ještě vnímány jako" doklad pradávných skutečností" .194 

Z této doby jsem nalezla německy psané průvodce Ewalda Victorina Dietrichal95
, 

které byly vydávany v Litoměřicích a v Praze u tiskaře Karla Wilhelma Medau l96
. 

Další dva průvodce vznikly v Praze l97
, tři byly vydáni v Sasku l98

. Konkrétních 

historických údajů, byt' i nepřesných, obsahují poměrně málo, jejich společným 

znakem je popis krajiny a jejích zvláštností, podobně jako je tomu u výše citované 

ukázky z MUnnicha. Rovněž neobsahují žádné užiteční infonnace o zázemí pro 

výletníky či dopravní dostupnosti. 

Kromě turistických průvodců byla oblíbená panoramatická zobrazení toku 

Labe, tedy kresba Labe a měst a zajímavostí podél jeho toku, provedená na delším 

kusu papíru, který se dá složit, připomínající leporelo. Většinou je takto zobrazena 

krajina severních Čech a část Saska. 199 

194 Smetana: Počátky severočeského regionálního dějepisectví. In J. V. Šimák a poslání regionální 
historiografie v dnešní době, str. 83. 
195 E. V. Dietrich byl teplický lékař. Heber: České hrady, zámky a tvrze. Díl druhý. Severní Čechy, 
str. 21 (úvodní část). 
196 Medau se vyučil ve Štětíně, v letech 1813 až 1816 byl tovaryšem a faktorem v Laubeho tiskárně 
v Litoměřicích, po jehož smrti 1816 žádal o povolení, aby mohl tiskárnu provozovat pod svým 
jménem. Roku 1820 požádal o povolení rozšířit tiskárnu o knihkupectví. Vytvořil pobočky 

v Teplicích a ve 30. letech i v Praze. Kromě Dietrichových průvodců vydal také např. Heberovo 
sedmisvazkové dílo nebo Beichlingovo Panorama der Elbe von Leitmeritz bis Meissen. Volf: 
Příspěvky k dějinám českého knihtisku, písmolijectví, knihkupectví a antikvariátu na počátku 

devatenáctého století. XI. Z dějin knihtiskárny v Litoměřicích. In Časopis Národního musea, str. 
236-242. 
197 Hoser, Josef Kari Eduard: Die Sommerfahrten ... ; Hoser, Johann: Der Elbstrom pittoresk
topographisch geschildert.. .. Josef Kari Eduard Hoser (1770 - 1848) byl lékař. Zajímal se o 
etnografii, mineralogii a sbíral obrazy, které věnoval Společnosti vlasteneckých přátel umění. Je 
autorem spisů o mineralogii, o lázeňských městech v Čechách a Rakousku, o umění a místopisného 
s~isu o Krkonoších. Ottův slovník naučný. Jedenáctý díl, str. 654. 
1 8 Wiemann: Der FUhrer ... , Wiemann: Wegweiser im Elbthale ... , Hasse: Dresden und umliegende 
Gegend ... 
199 Panorama der Elbe von Obřistwy in Břemen bis Meissen in Sachsen. Leitmeritz : C. W. Medau, 
b. d. BEICHLlNG, Carl. Panorama der Elbe und ihrer nachsJen Umgebungen von SJreh/a bis 
Aussig, a/s Charle des Flusses durch das ganze Konigreich Sachsen mil Markierung des 
preussischen und osJerreichischen Grenzen. Dresden: Verlag von A. R. Friese, 1831. 
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o Střekově se objevil také jeden časopisecký článek. Vyšel v českém 

časopise HylloiOO spolu s litografií hradu. Jeho obsah je podobný předešlým 

popisům v turistických průvodcích. 

2.3.4 Shrnutí 
Je vidět, že hrad byl v té době oblíbeným návštěvním cílem nejen Čechů, ale 

i Němců ze Saska. Zde je vidět, že hrad má sice jen regionální význam, ale ten 

překračuje politickou hranici a zasahuje kromě severních Čech také Sasko. Slavní 

návštěvníci, kteří sem přichází, založili svými návštěvami a uměleckými díly 

tradice, na které navazovala i další období. Vnímání hradu je prodchnuté 

atmosférou romantismu. To se týká i turistických rádců, jež jsou teprve na začátku 

svého vývoje. Ohledně úprav na hradě lze poznamenat, že nebyly mohutné a 

okázalé jako jinde, například na Wartburgu nebo Karlštejně. Zde šlo o jen o 

nejnutnější rekonstrukci a zřízení hostince a zázemí pro turisty. 

200 Časopis, jenž dostal jméno podle hrdiny řeckých bájí, vycházel od roku 1819, v letech 1821 a 
1822 ho redigoval český spisovatel Jan Hýbl (1786 - 1834). Ottův slovník naučný. Jedenáctý díl, 
str. 995 a 1025-1026. 
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2.4 Doba nových fenoménů - vnímání hradu v letech 1850 
až 1918 

V období, o kterém bude v této kapitole řeč, dochází k mnoha společenským 

změnám. Z těch, které se dotýkají vnímání Střekova, se jedná o rozvoj 

společenského života ve spolcích. Se spolkovým životem souvisí také rozmach 

turismu, což je zároveň dáno technickým pokrokem, který se ukázal mimo jiné 

v usnadňování dopravy. Dalším zvratem, který se ve společnosti projevil, byly 

národnostní rozepře. Poslední okolností je přeměna Ústí v průmyslové centrum a 

moderní město disponující veškerou občanskou vybaveností. 

2.4.1 Stavební úpravy na hradě v 2. polovině 19. století 
Nárůst zájmu o hrad si vyžádal další jeho úpravy. Roku 1886 byla část 

vstupní věžové brány adaptována na restauraci. 201 Téhož roku byl rytířský sál 

zastřešen, vnitřek byl upraven a využíván rovněž pro potřeby hostince a jako 

taneční sál. Jeho interiér byl vyzdoben replikami starých zbraní a rytířských 

brnění.202 Roku 1863 získala strážní věž šindelovou střechu.203 Také hospodářské 

budovy (pivovar) v předhradí doznaly úprav, když byly v roce 1910 přeměněny na 

hostinské pokoje a byt hostinského. V následujících dvou letech (1911-12) došlo ke 

zpevnění sesouvajícího se zdiva, zvětralé skály v podloží a k zastřešení vstupní 

věžové brány. Ve zdivu směrem do dolního nádvoří byly nalezeny dělové koule, 

pozůstatek sedmileté války.204 Brána byla původně jednopatrová, nyní bylo jedno 

patro přistavěno.205 

Časopis Květy si v roce 1871 posteskl nad neutěšeným stavem některých 

částí hradu: "Tabulové pažení na zdech dávno shnilo, lomené oblouky někdejšího 

klenutí spadly, modré nebe pokojně pohlíží s hůry na podlahu bez dlažby, a slunce 

bez překážky shůry posvěcuje vnitřek bývalé síně rytířské jakož i ubořených 

komnat, z jichžto deštěm propláklých zdí tráva a lesní květinky vyrůstají. ,,206 

201 Úlovec: Hrady, zámky a tvrze na Ústecku, str. 158. 
202 Podle výzdoby dostal Jiál také své jméno. Nejsou zprávy, že by zde podobná výzdoba byla již 
před rokem 1886, toto pojmenování se ale vyskytuje už před tímto rokem (viz. Květy č. 33, 17.8. 
1871, str. 262). Hobzek, Šamánková: Střekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 14. Umlauft: Der 
Schreckenstein, str. 21. Předtím byl sál prázdný, z části byl zastřešen šindeli, z části byl bez střechy. 
Květy č. 33,17.8.1871, str. 262. 
203 Z toho roku pocházela i korouhev na střeše věže. Umlauft: Der Schreckenstein, str. 31. 
204 Zbíral: Hrad Střekov, str. 56. Sedláček, str. 35. 
205 Umlauft: Der Schreckenstein, str. 16. Nečásek, J. Opravné práce na hradě Střekově v r. 1911. 
ln Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze. 1912, roč. XX, str. 74-78. 
206 Květy č. 33,17.8.1871, str. 262. 
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2.4.2 Zasazení pamětních desek 
Do života na hradě a do jeho podoby zasahovaly kromě majitele a 

hostinského nově také spolky: jednak přestavbami a také když zjejich podnětu byly 

na hrad zasazeny desky upomínající na slavné návštěvníky hradu. Instalaci 

pamětních desek doprovázely spolkové slavnosti. 

Odhalení pamětní desky E. G. Doerellovi proběhlo 5. října 1890 pod 

vedením Mittel- und Erzgebirgsverein Aussig, tedy německého Ústeckého 

turistického spolku. Součástí slavnosti byl koncert v hradní restauraci, vystoupení 

pěveckého spolku, ohňostroj a návrat domů s lampiony.207 Na desce, která se 

nachází na terase před vlastním vstupem do hradu, je text v němčině: "Na památku 

malíři E. G. Doerellovi nar. 22. srpna 1832 v S[asku}. Zem. 18. března 1877 v Ústí 

nad Labem. Ústecký turistický spolek. " Deska byla pořízena z výtěžku malířovy 

posmrtné výstavy uspořádané turistickým spolkem roku 1887 k desátému výročí 

Doerellovy smrti.208 

Obr. č. 4: Pamětní deska malíři Doerellovi 
(stav: srpen 2009. folo: archiv aulorky) 

o rok později, 23. září 1891, nechal Mittel- und Erzgebirgsverein Aussig 

vsadit pamětní desku básníku Kornerovi a pojmenovat po něm cestu vedoucí ke 

hradu od severu. Deska se nenacházela přímo v areálu hradu, ale na konci cesty. 

Jejího odhalení se zúčastnil také pěvecký spolek, který zapěl písně se slovy 

207 Aussiger Anzeiger č. 75, 27. 9. 1890, str. 9 a Aussiger Anzeiger č. 77,4. 10. 1890, str. 9. 
208 Kaiser, Šroněk: Ernst Gustav Doerell, str. 18. 
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básníkovými, na hrad se spolky vydaly společně z Kramo1.209 Tato deska se na 

hradě již nenachází, nepodařilo se mi zjistit, kdy a proč byla odstraněna21o, a 

prameny ani nevypovídají o tom, jak vypadala. 

Na paměť Richarda Wagnera nechala na hradě ve vstupní věžové bráně 

zasadit desku Maria Pospischil2ll
, jak říká text na desce v pravém dolním rohu212. 

Německý text pamětní tabule hlásá: "Zde si v létě roku 1842 Richard Wagner 

rozvrhl plán ke své opeře Tannhiiuser." Tato deska je zdobněji provedená než 

deska Doerellova: na desce je Wagnerův portrét s jeho životními daty a obrázek 

hradu Wartburg, kde se opera Tannhauser odehrává.2\3 Deska je orámována 

zdobným ornamentem. 

Obr. Č. 5: Pamětní deska skladateli Wagnerovi 
(stav: červenec 2006, (oto: archiv autorky) 

209 Aussiger Anzeiger č. 74, 23. 9. 1891, str. 3. 
210 V této souvislosti by mohl být pravděpodobný rok 1945 - avšak desky Doerella a Wagnera na 
hradě zůstaly, další možností je období, když se upravovala cesta na hrad, tedy 2. polovina 20. 
století. O pamětní desce se zmiňují: Hantschel: Nordbohmischer Touristen-Flihrer, str. 507 a 
Tlamich: Stručný turistic~ průvodce po Čechách, str. 75. Druhý jmenovaný průvodce vyšel roku 
1922, v této době tedy deska na hradě ještě byla. 
211 Maria Pospischil (1862 - 1943) byla původně Češkou, hrála v Národním divadle. Pro neshody s 
jeho ředitelem ho však roku 1884 musela opustit, jméno si upravila do německé podoby a začala hrát 
na německých scénách v Praze, Berlíně, Vídni. V letech 1909 až 1913 působila v Ústí nad Labem
byla první ředitelkou městského divadla. Kaiser: Dějiny města Ústí nad Labem, str. 191. U této 
desky se mi nepodařil dohledat rok jej ího odhalení. Pravděpodobný by mohl být rok 1912, na který 
~řipadlo výročí Wagnerovy návštěvy na Střekově, nebo rok 1913, tedy výročí jeho narození i úmrtí. 

12 V levém dolním rohu je zase přípis, že desku zhotovil Jos. Seiche z Teplic-Šanova. 
2IJ Umlauft: Der Schreckenstein, str. 19. 
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2.4.3 Rozvoj dopravy v regionu 
Hrad byl často navštěvován bezpochyby i pro svou dobrou dopravní 

dostupnost. Doprava se v této době stále zrychluje a zjednodušuje.214 Od roku 1874 

vedly pod hradem železniční koleje Rakouské severozápadní dráhy z Litoměřic na 

Děčín a samotné střekovské nádraží bylo od hradu vzdáleno asi jeden kilometr.2lS 

Železnice na levém břehu, s nádražím vÚstí, vedla už od roku 1851 na trase Praha -

Podmokly a dále severním směrem na Drážďany a Berlín, jižním na Vídeň. Střekov 

s Ústím spojoval most železniční (určený i pro pěší a povozy) z let 1871 - 72 na 

trati Ústecko-teplické dráhy. Bursíkův průvodce pro snadnou dostupnost konstatuje, 

že výlet na Střekov je vhodný "pro nejpohodlnější výletníky ,,216. 

2.4.4 "Náš starý Střekov" aneb Hrad v životě ústeckých obyvatel 
Slavnostní ráz měly i různé akce spojené s hradem. Těmi byly z velké části 

výlety a slavnosti místních i "cizích" spolků. Spolkový život se rozvíjel hlavně po 

roce 1867, kdy byl v rakouské monarchii schválen spolkový zákon.217 Spolky ajimi 

pořádané akce představovaly v tehdejší době významný a populární prvek 

společenského života, nezanedbatelná část obyvatel, včetně představitelů města, 

byla členy spolků. Důležité je, že ve spolkovém životě lze pozorovat jako jeden ze 

základních prvků národnostní dělení spolků na české a německé. 218 V Ústí 

existovaly turistické spolky český Polaban a německý Mittel- und Erzgebirgsverein 

Aussig (založený 1883).219 Nejen turistické spolky ale pořádaly slavnosti a výlety. 

Tak se lze v městských novinách dočíst, že roku 1898 slavil Ústecký pěvecký 

spolek (Aussiger Gesangverein) 50 let své existence. Oslavy byly velkolepé: na 

večer byla připravena projížďka parníkem po Labi, na řece plavaly barevné 

lampiony, slavnostně osvětlena byla Větruše, Schichtova továrna, Mariánská skála, 

214 K tomuto tématu více: HLA VAČKA, Milan. Cestování v éře dostavníků. Praha: Argo, 1996. 
215 V této souvislosti lze poznamenat, že původně skála spadala pfímo do Labe a žádná silnice zde 
tedy nebyla. Zbíral: Hrad Střekov, str. 6. 

216 Bursík: Bursíkův CestoW/í a výletní rádce. České stfedohofí, východní Rudohofí, str JI. 
217 K vývoji spolkového života viz: NIPPERDEY, Thomas. Verein als soziale Struktur in 
Deutschland im spiiten 18. und frUhen 19. Jahrhundert. Eine Fallstudie zur Modemisierung I, ln 
Gese/lschaji, Kultur und Theorie. Gottingen : Vandenhoeck Ruprecht, 1976. ISBN 3-525-35969-1; 
SOBANIA, Michael. Vereinsleben. Regeln und Formen bUrgerlicher Assoziationen im 
19. Jahrhundert. In GALL, Lothar, HEIN, Dieter. Burgerkultur im /9. Jahrhundert. MUnchen : 
Verlag Beck, 1996. ISBN 3-406-41132-0 
218 K' Dě" . alser: 1my města Ustl nad Labem, str. 99. 
219 Seznam německých spolků ve městě poskytuje UMLAUFT, Franz Josef. Verzeichnis der 
deutschen Vereine in Aussig. Aussig : Aussiger Museumsgesellschaft, 1928. 
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Vrkoč a Střekov. Jeden z účastníků výlet popsal a v jeho líčení se prolíná nevšední 

zážitek s pocitem domova: "Tu se najednou z černé noční oblohy vynořil 

v pohádkové kráse hrad v červeném, zeleném, žlutém a modrém světle, náš starý 

Střekov, s jeho bizarní skálou a rozvalinami. Jakoby se vyplnil sen z dětství, oko 

diváka sledovalo tuto nádhernou podívanou a kolem byly slyšet výkřiky radosti. 

Dlouho jsme se dívali na měnící se světelné efekty, než se hrad v dálce opět ponořil 

do temné noci. ,,220 

Podobně slavnostně byl hrad vyzdoben i při jiných příležitostech. Když do 

Ústí připlul 11. června 1901 císař František Josef 1., ústecké noviny o této události 

podaly zprávu, z níž využijeme úryvek týkající se odpálení ohňostroje: "Císařská 

loď vypadala, jako by proplouvala mořem plamenů a pokračovala pod mostem 

Severozápadní dráhy až ke hradu Střekov, který zářil rovněž v červeném 

b 'I k' h' ,,221 enga s em o m. 

Vyobrazení Střekova lze najít i ve vile jednoho z ústeckých podnikatelů. 

Knihovna v přízemí vily Ignaze Petschka, podnikatele s uhlím, má u stropu nad 

nábytkem kolem místnosti vložený sádrový vlys.222 Ten zobrazuje vybrané výjevy 

z labských břehů od Litoměřic do Drážďan. Mezi nimi je i zřícenina Střekova na 

skále nad Labem, ovšem v deformované podobě. Ostatní z ústeckých podnikatelů si 

pro svá sídla vybírali pěkně umístěné pozemky, jako Heinrich Schicht ve Vaňově, 

přímo naproti hradu, nebo Carl Friedrich Wolfrum, jehož vila dnes slouží jako sídlo 

Českého rozhlasu-Sever.223 Wolfrum, který vlastnil tkalcovnu, měl zajímavý výhled 

z balkonu. Pro svou novou vilu si nemohl vybrat lepší místo a Bedřich Rohan 

vzpomíná na výhled z tohoto místa: "Přede mnou leželo zamlžené městské centrum 

s gotickým farním kostelem, vinoucí se údolí řeky s hradní zříceninou Střekovem na 

své vysoké strmé skále; naproti mně Větruše a zdymadlo, které bylo na řece 

postaveno za mého dětství. Místo, kde jsem stál, je jedno z mála míst, odkud byl 

I ~ u." kr ' , hl d ,,224 V astne na stl asny po e. 

220 Aussiger Anzeiger č. 41, 4. 6. 1898, str. 4. 
221 Aussiger Anzeigerč. 49,19.6.1901, str. 6. 
222 Vila se nachází v ulici Winstona Churchilla 1368/4, byla postavena roku 1890, roku 1902 (podle 
návrhu Hanse Miksche) a 1934 přestavěna. Dnes ji vlastní město a slouží pro potřeby ZUŠ Evy 
Randové. Hrubý: Památky města Ústí nad Labem, str. 17-18. Ústecké vily někdejších průmyslníků 
jsou zajímavými architektonickými památkami ve městě. Více o vilách P. Hrubý nebo PAVLÍČEK, 
Tomáš (ed.). Slavné vily Ústeckého kraje. Praha: Foibos, 2007. 
223 Vila nacházející se v ulici Na schodech 1601/1 O byla postavena 1897 až 1899 podle návrhu 
architekta Hanse Miksche. Hrubý: Památky města Ústí nad Labem, str. 13. 
224 Rohan: Ústecký šoulet, str. 18. 
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2.4.5 Přízviska hradu 
Skutečnost, že obyvatelé kraje vnímali hrad jako součást krajiny a měli k 

němu vazbu, dokazují také přezdívky, kterými se hrad pyšnil. Střekov je nazýván 

perlou Polabí (die Perle des Elbetals). Toto označení najdeme přímo v názvu 

monografií: v knize fotografií Rudolfa Jenatschkeho z roku 1914225 a v knize 

Alfreda Taubmann z roku 1926. Starší, z konce 19. století, je označení perla krajiny 

(Landschafts-Perle), které ve svém průvodci používá Franz Hantsche1.226 

Dalším přízviskem hradu je česká Loreley (die bohmische Loreley) nebo 

také Labská Lurlej. Pojmenování pochází z Řivnáčova průvodce po Království 

českém, vydaného roku 1882.227 Označení hrad získal díky podobnosti skalního 

výběžku a tohoto úseku labského údolí s částí údolí rýnského, nad kterým se vypíná 

skála Loreley. Loreley, nazývaná také Lurlei, se nalézá na pravém břehu Rýna mezi 

městy Koblenz a Mainz (konkrétněji mezi lokalitami Sankt Goarshausen a 

Oberwesel). Obě údolí se ve jmenovaných místech klikatí a výběžek skály je 

v říčním ohybu výrazný, v okolí jsou zalesněné vrchy a kopce porostlé vinnou 

révou. Rýnskou Lorelei proslavili básníci Clemens Brentano a Heinrich Heine. 

Skála je také opředena pověstmi: "Lorelei dává krásnou ozvěnu; z toho a ze záhuby 

četných plavců v nebezpečných peřejích pod ní vznikla asi legenda o víle Lorelei, 

jež vábí do lůna svého neopatrné jinochy. Podle středověkého básníka Konr. 

Marnera (XIJJ. st.) ukryt jest ve skále Lurle ohromný poklad Nibelungů. ,,228 

Kraj Českého středohoří připomínal ale i jiné krajiny než jen Porýní, jak 

uvádí příslušný svazek místopisného souboru Čechy a také dodává, proč tomu tak 

bylo: "Partie Střekovská rovná se slavným partiím z Porýní, Podunají a Pováží, 

bohatým na malebné staré hrady. ,,229 Němci bylo Polabí oblíbeno především proto, 

že jim připomínalo krajinu okolo Rýna. 

Za zmínku stojí rovněž pojmenování český ráj (bohmisches Paradies, 

Paradies von Bohmen), jímž se dočasně pyšnila oblast kolem labského údolí na 

225 Rudolf Jenatschke byl katecheta a amatérský fotograf. Kaiser: Dějiny města Ústí nad Labem, 
str. 143. 
m Hantschel: Nordbohmischer Touristen-Filhrer..., str. 507. 
227 Řivnáč: Řivnáčův průvodce po království českém, str. 153. 
228 Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl, str. 470. 
229 Borovský (ed.): Čechy. Díl VII. Středohoří, str. \09. Také: Hantschel: Nordbohmischer 
Touristen-Filhrer, str. 507. 

62 



severu Čech. Dnes je takto označována krajina na Turnovsku a Jičínsku, její 

původní umístění však bylo právě na Litoměřicku, v Českém středohoří kolem 

labského údolí a na Teplicku. To dokládá i turistická a místopisná literatura. Toto 

označení bychom našli nejen v německé230 , ale i v českl31 psané literatuře. Sborník 

Čechy například klade hrad přímo do centra vyhlášené oblasti a dělá z něj jeho 

dominantu. Čtenáře má okouzlit "krásně a romanticky uprostřed českého ráje 

položený zámek Střekovský". 232 Přitom to byli právě čeští vlastenci, kterým se 

nelíbilo umístění "českého" ráje v oblastech, kde žilo převážně německy mluvící 

obyvatelstvo a rozhodli se tímto pochvalným přízviskem označit krajinu, jež by 

odpovídala jejich vlasteneckým měřítkům. Ačkoliv jak je vidět z německé varianty 

přízviska, jednalo se o projev vlastenectví spjatého se zemí či krajem a nikoliv 

s jazykem. Od 2. poloviny 80. let 19. století byla však jako český ráj 

pojmenovávána českými autory krajina v severovýchodních Čechách. Oblast, která 

si toto pojmenování vysloužila dříve a které byl její název odňat, byla tak ale 

německy mluvícím obyvatelstvem označována až do 40. let 20. století.233 

2.4.6 Periodika, turistická a místopisná literatura 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.1, lze jednotlivé dobové tisky, které se 

věnují historii a popisu regionu, rozdělit do několika skupin. Jedná se především o 

místopisné popisy, turistické průvodce a vlastivědná periodika. 234 O hradu se navíc 

objevují články v časopisech zábavných i odborných, novinách a také hesla v 

kl d ·' h235 ency ope BC . 

230 MUnnich: Der Elbstrom, str. 121; Kennen Sie Schreckenstein?, str. 5; Heber: České hrady, zámky 
a tvrze. Díl druhý. Severní Čechy, str. 369. Označení se objevuje také v názvu publikací, např. 
EICHLER, KarI. Bohmens Paradies. Landschaftliche Schilderungen des Elbethales von Leitmeritz 
bis zur Landesgrenze im Wort und Bild. Aussig : Verlag von Ernst Rennert, 1896 nebo Das Elbetal. 
Bohmens Paradies. 
23\ Světozor č. 39,25.9. 1868, str. 369, Zlatá Praha č. 15, II. 4. 1884, str. 175. Řivnáč: Řivnáčův 
průvodce po Království českém, str. 400, Borovský: Čechy. Díl Vll. Středohoří, str. 116. 
m Borovský (ed.): Čechy. Díl VII. Středohoří, str. 116. 
233 Zilynskyj: Co je nám lilo jejich ráje. Stěhování Českého ráje od Litoměřic k Turnovu na konci 
19. století. In Dějiny a současnost 5 (2005), str. 14-18. 
234 Rozdělení podle: Smetana: Počátky severočeského regionálního dějepisectví. In J. V. Šimák a 
poslání regionální historiografie v dnešní době, str. 79-85.Tato stať podává také užitečné informace 
k vývoji vlastivědné literatury v severních Čechách. Další informace, soustředěné pouze na Ústecko, 
viz. Kaiser: Dějiny města Ústí nad Labem, str. 139-144 (Německá historická vlastivěda v Ústí n. L. 
do r. 1918; Franz Josef WUnsch a Franz Josef Umlauft) a 188 (Městské muzeum, Městský archiv). 
235 Heslo ke Střekovu lze najít už v Grosses vollstiindiges Universal-Lexikon Johanna Heinricha 
Zedlera vydaném roku 1743, str. 1115. Z českých encyklopedií viz. Ottův slovník naučný. Čtrnáctý 
díl, str. 225 a Rieger (red.): Slovník naučný. Díl. VIII. Část 2, str. 1061. 
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Popisy Sl všímají zázemí, jaké hrad návštěvníkům poskytoval. Cestou 

vyčerpaný výletník mohl v hradním hostinci dostat "střekovské víno,,236, které 

kvalitou "rovná se Žernoseckému ,,237. Řivnáč si ve svém průvodci z roku 1882 

všímá, že "v neděli a ve svátek jest návštěva, obzvláště z Ústí, dosti četná ".238 

Tomu se nelze divit, když Střekov "náleží mezi nejzajímavější hradní ssutiny 

vůbec".239 Autor zhodnotil také pohled, který se mu z hradu nabízel: "Vyhlídka 

z nejvyššího tohoto bodu hradského není sic obsáhlá, ana téměř jen Labská kotlina 

odtud se přehlédne, však velice příjemná, a zvláště pohled na řeku s loďmi a vory 

oživenou velmi je poutavý. Ve vinicích, na nižších částech svahů horských, roste 

výborné víno Střekovské, jež však ani do obchodu nepřichází. ,,240. Zmíněné víno se 

prodávalo pouze na hradě turistům. 

Turistické průvodce se věnují především historii a popisu hradu, méně se 

objevují pověsti nebo romantická líčení hradu. Přibývá také praktických užitečných 

informací o dopravě, ubytování, restauracích a časových možnostech výletů241 . 

Z českých průvodců vyšly Řivnáčův průvodce po Království Českém242 , pouze na 

oblast severních Čech byly specializované brožury Bursíka, Roudnického a 

Wachsmanna, což měl být první český průvodce takového typU.243 Kromě Řivnáče 

ale hradu nevěnují větší pozornost. Německy na území Čech vyšly Prag-Dresdner 

Panorama, který pochází z 50. let, Hantschelova a Fodischova brožura. Tyto 

průvodce se popisu hradu věnují podrobně. Třetí skupinou průvodců jsou ty, jež 

byly vydané v Sasku. Sem patří příručky Schlegela, Schafera, Woerla a Baedekera. 

Zatímco první tři průvodce se o hradu rozepisují, Baedeker, populární průvodce 

s typickou červenou vazbou244, jehož název se sám stal synonymem pro kvalitní 

turistickou příručku, se o Střekově jen stručně zmiňuje. Baedekery vycházely 

v opakovaných vydáních a o severních Čechách jich píše několik z těch, které se 

236 Řivnáčův průvodce po Království českém, str. 156. 
237 Rieger: Slovník naučný. Díl VIII. Část 2, str. 1061. 
238 Řivnáčův průvodce po Království českém, str. 156. Borovský (ed.): Čechy. Díl VII. Středohoří, 
str. 110. 
239 Borovský (ed.): Čechy. Díl VII. Středohoří, str. 109. 
240 Borovský (ed.): Čechy.Díl VII. Středohoří, str. 111. 
241 Schlegel: Erzgebirge, Vogtland und Nordbč5hmen a Hantschel: Nordbč5hmischer Touristen
Ftihrer. 
242 František Řivnáč (1807 - 1888) byl pražský knihkupec a nakladatel. Ottův slovník naučný. 
Dvacátýprvý díl, str. 837. 
243 Vyšel roku 1888, Wachsmann byl ústecký autor. SMETANA: Počátky severočeského 
regionálního dějepisectví. In J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době, str. 82. 
244 Baedeker je průvodce vydávaný knihkupcem Karlem Baedekerem (1801 - 1859). Příručky byly 
upraveny z anglického Murrayova průvodce. Na dílo nakladatele navázali jeho synové. 
Nakladatelství se roku 1872 přestěhovalo do Lipska. Ottův slovník naučný. Třetí díl, str. 61. 
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věnují různým oblastem Německa a habsburské monarchie. Infonnace podané ve 

výše zmíněných průvodcích se prolínají a nijak nevybočují. 

Další kategorii popisů představuje místopisná literatura. Články tohoto 

druhu jsou obsáhlé a podrobné. Sem patří kapitola Mikovcových245 Památek a 

starožitností země české. Mikovec nejprve líčí okolí Střekova a poté se věnuje 

historii hradu do 18. století. O Střekovu si přitom posteskl: " ... chybí mu nimbus 

historie! Žádný velký čin našich předků, žádná důležitá událost, žádná vynikající 

osobnost není v paměti spojována s touto znamenitou zříceninou, ani se Střekovu 

nedostalo té cti, být dobyt a zničen nepřítelem, neboť byl opuštěn svými majiteli a 

vydán na pospas působení živlům, se zřítil. ,,246 Podobně Mikovec líčí hrad i ve 

svém dalším topografickém díle Malerisch-historische Skizzen aus Bohmen. Dalším 

zástupcem je soubor s názvem éechy.247 Autorem příspěvku o Střekovu byl Bedřich 

Bemau.248 

Bemau napsal také článek o Střekovu do odborného spolkového periodika 

Mitteilungen des Nordbohmischen Excursions-Clubs249. Zjeho článku je zajímavá 

pozměněná část výše zmíněné Kamerovy básně (kapitola 2.3.2.1), kterou Bemau 

cituje v úvodu statě. Bemau uvádí: "Měl jsem být postrachem Sasku,! proto mě 

pokřtili na Kámen hrůzy,! abych ochraňoval labské údolí. .. 250 V Kamerově 

originále je Sasko nahrazeno loupeživým rytířem a labské údolí zaměněno za 

obyvatele.25 I Tento jeho úryvek lze snad interpretovat jako poznámku namířenou 

245 Ferdinand Břetislav Mikovec (1826 - 1862) navštěvoval německé školy a až po svém příchodu 
do Prahy se začal učit česky. Přispíval do časopisů, roku 1851 založil časopis Lumír. Psal česky i 
německy, jeho časopisecké příspěvky byly věnovány historii a dějinám divadla, psal také divadelní 
hry. Jeho Starožitnosti a památky země české, jež vyšly souběžně česky i německy, po jeho smrti 
dokončil K. V. Zap. Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl, str. 296-297. 
246 Mikovec: AlterthUmer und DenkwUrdigkeiten Bohmens. Band 2, str. 205. 
247 Jedná se o 14dílný sborník, který vycházel v letech 1885 - 1908 v Ottově nakladatelství Celek 
redigoval František A. Borovský (narozen 1852), který se podílel také na redakci Řivnáčova 
průvodce po Království českém. Borovský pracoval jako kustod Uměleckoprůmyslového musea. 
Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl, str. 412-413. 
248 Bedřich (Friedrich) Bernau (1849 - 1906) psal v němčině i češtině. O Střekovu napsal na základě 
článku ve Zlaté Praze výše uvedený příspěvek do sborníku Čechy (některé pasáže přitom čerpal od 
Mikovce) a Mitteilungen des Nordbohmischen Excursions-Clubs. Je autorem dvoudílného díla 
Album der Burgen und ~chlosser im Konigreiche Bohmen. Bernau byl původně absolventem 
obchodnické školy a úředníkem v cukrovarech. Ottův slovník naučný. Třetí díl, str. 841. 
249 Bernau, Friedrich. Der Schreckenstein. In MNBEC, 1892, str. 113-145. Zde také: Jahnel, KarI. 
Die Popel von Lobkowitz auf Schreckenstein, ln MNBEC, 1909, roč. 32, str. 1- 10. MNBEC vydával 
od 1878 Anton Paudler v České Lípě. Kaiser: Dějiny města Ústí nad Labem, str. 141. 
250 "Dem Sachsenland solit' ich ein Schrecken sein,/ Drum tauften sie mich zum Schreckenstein,/ 
Dass ich Schutz dem Elbegau gewdhrte . .. Bernau: Der Schreckenstein, ln MNBEC, 1909, str. 113. 
251 "Dem Raubgrafen solit' ich ein Schrecken sein,/ Drum tauften sie mich zum Schreckenstein,/ 
Dass ich Schutz den Bewohnern gewdhrte . .. Wildenow (ed.): Theodor Korners slimtliche Werke, 
str. 65. 
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proti Němcům, i když toto tvrzení oslabuje fakt, že stať byla publikována 

v německém časopise a že Bernau vydával v obou jazycích. 

Odborná periodika se držela faktů a čerpala z pramenů. Kromě výše 

zmíněného spolkového orgánu existovaly jako hlavní orgán německých dějepisců z 

Čech Mitteilungen des Vereins Jur Gechichte der Deutschen in Bdhmen. 252 

Vedle toho se objevují články v zábavních listech. Tyto články měly různý 

charakter. Začněme jednou zahraniční zprávou. V létě roku 1888 navštívil Amvrosij 

Poljanskyj, gymnaziální učitel ze Lvova, severočeské lázeňské město Teplice. 

O své cestě z Haliče do Českého království zanechal svědectví v časopise Novyj 

Galičanin, který vycházel ve Lvově. Poljanskyj, jehož články o cestě do severních 

Čech vyšly na pokračování pod pseudonymem Nědolev, vydal již dva publicistické 

texty a věnoval se i poezii.253 Tak jako ostatní lázeňští hosté i on podnikal i výlety 

do okolí a nevynechal ani Střekov. 

Ruina na skále ho velmi zaujala a když se na ni díval z podhradí, kladl si 

otázku, "co donutilo lidi hledat obydlí nebo útočiště na tak nedostupném místě a 

postavit hrad na tak nebezpečné skále, hrozící každým okamžikem utrhnutím" .254 

Údiv a respekt, ale i strach a pokoru, cítil také, když vystoupal až na samotnou 

zříceninu: "Zdi trčí jako koruna na hlavě kamenného velikána a jako by visí ve 

vzduchu... Podíváš se dolů a hned začne nevyslovitelný strach mrazit nohy a 

najednou se ti zdá, že se skála kolébá a hýbe ... Ale nikoli, stojí nehybně jako ocelový 

kolos a bude stát ještě věky... Vítr, hrom, ani dunění železných vlaků, které 

projíždějí často dole u skály, ji nerozechvějí... ( .. ) Skutečně originálně pak vyhlíží 

světlý pavilónek na visícím kusu skály. Pod ním se rozkládá světlé zrcadlo Labe a 

ztrácejí se železniční koleje. Dlouho jsem setrval v tomto pavilónku a při pohledu do 

252 O hradu zde byly publikovány tyto příspěvky: Noch eine Urkunde zur Gechichte des 
Schreckensteins. In MVGDB, 1891, roč. XXIX, str. 387-388; Hallwich, Hermann. Die Glatz von 
Althof und ihr Stammhaus, ln MVGDB, 1900, roč. XXXVIII, str. 250-273; Jahnel, KarI. Der 
dreisigjahrige Krieg in Aussig und Umgebung, ln MVGDB, 1903, roč. XLI, str. 149-190, 387-414, 
606-626. Hallwich byl sekJietářem obchodní a živnostenské komory v Liberci. Jahnel (1853 - 1913), 
který studoval v Praze a Berlíně, byl od roku 1885 redaktorem Norddeutsche AlIgemeine Zeitung. 
Publikoval i v MNBEC. Kaiser: Dějiny města Ústí nad Labem, str. 139 a 141. VGDB byl založený 
roku 1862 a zastupoval liberální proud německé historiografie v českých zemích. K historii VGDB 
viz. např. OBERDORFFLER, Kurt. Der Verein tUr Geschichte der Deutschen in BClhmen 1862 -
1938. In Bohemia. Jahrbuch des Collegium Karolinum 3 (J 962), str. 9-29. 
253 Svým smýšlením se řadil k haličské inteligenci prosazující ruštinu jako literární jazyk. Zilynskyj: 
Teplice ajejich okolí v cestopisné reportáži z roku 1889 ("Zápisky z Čech" Amvrosije Polanského). 
ln Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích 22 (1998), str. 57-58. 
254 Novyj Galičanin č. 7-8,27.5. 1889, str. 91-93. Z ruského originálu přeložil Bohdan Zilynskyj. 
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propasti mimoděk zkoušel nohou pevnost půdy pod sebou. ,,255 Ve svém článku se 

Poljanskyj věnuje líčení toho, jak na něj hrad zapůsobil, ale téměř vůbec se 

nerozepisuje o historii hradu, neuvádí jeho popis nebo informace o národnostních 

poměrech v kraji či jeho zvláštnosti.256 Jeho zprávu, byt' by v tomto směru svým 

původem vzbuzovala větší očekávání, můžeme zařadit k četným romantickým 

popisům. 

Několik článků vyšlo rovněž v českých časopisech Květ/57 , Svělozor258 , 

Lumír, Zlatá Praha a deníku Posel z Prahy, tedy převážně periodik určených 

k rozptýlení i poučení především městských čtenářů. Články si všímají polohy 

hradu, jeho historie a popisu, objevuje se i jedna báseň, články jsou většinou 

doplněny ilustracemi. Popsané materiály jsou podrobné, delší než většina pasáží v 

turistických průvodcích, někdy vycházely i na pokračování. V Květech vychvalovali 

krásu hradu a jeho "osudovost": "Kdo Střekov jednou viděl, nemůže ho 

zapomenouti. Jako ballada, kterou nám vypravovali v mládí, obrazy svými provází 

nás po celý život, tak i tento směle zamyšlený hrad vtiskne se nám v paměť 

nevymazatelně. ( .. ) Poloha tohoto hradu jest tak zvláštní, tak" romanticky" smělá, 

tak odvážně vyzývavá, že věru málo který hrad může se honositi čímsi podobným. 

Labské pobřeží dostává tímto hradem jaksi originálního rázu . .. 259 V jiném článku je 

okolí hradu popisováno idylicky, až téměř snově a mysticky: "Kdo cestuje po dráze 

do Drážďan a za Lovosicemi povyhledne na pobřeží labské, zajisté více se neodvrátí 

od střídajících se půvabů nejpěknějšího krajinářství. ( .. ) Břehy jako krásný sen 

táhnou kolem nás, na nichž [leží] pahorkovité skály, na pahorcích krásné 

vinohrady, šumné lesy a zase zahrady, po skalách mladé křoví ( .. ) - při tom cesta 

po parníku nám ubíhá, voda šumí, den se na nás usmívá odevšad, nám jest 

molýlovitě lehko, mysl naše má křídla. A přec tu zase před oči nám vstupují místa 

šerá jakoby upomínky z nějaké pohádky, cosi tajemného dere se k nám a smíšený 

255 Novyj Galičanin č. 7-8, 27. 5. 1889, str. 91-93. 
256 Zilynskyj: Teplice a jejich okolí v cestopisné reportáži z roku 1889 ("Zápisky z Čech" Amvrosije 
Poljanského). In Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích 22 (1998), str. 62. 
257 Květy vycházely od roku 1834 ajako redaktoři zde působili J. K. Tyl nebo J. Malý. Zanikly 1848. 
V roce 1850 začaly vycházet znovu, ale jen na dva měsíce. Úspěšní byli až roku 1865 V. Hálek a J. 
Neruda, kterým se časopis podařilo obnovit s podtitulem Týdenník belletristický a lehce poučný. Oba 
Květy, které vycházely nákladem J. Grégra, redigovali. Od 1879, kdy časopis vycházel jako 
měsíčník, zde jako redaktor působil S. Čech. Ottův slovník naučný. Patnáctý díl, str. 471. 
258 Světozor byl ilustrovaný týdeník, byl založený roku 1867 F. Skrejšovským. Roku 1899 splynul se 
Zlatou Prahou vydávanou Ottovým nakladatelstvím. Ottův slovník naučný. Dvacátýčtvrtý díl, 
str. 434. 
259 Květy č. 4, 28. I. 1869, str 30. 
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ten pocit zvýšuje nám požitek. Však tu najednou oko naše utkví v pravo a jest nám 

jakoby zkamenělá pověst ovanula nás živou perutí. Mezi těmi okadeřenými pahorky 

zvedá se s příkrou smělostí skála a na té skále se smělostí ještě větší rozkládají se 

zříceniny hradu. Poloha jeho jest tak děsně krásná, že nevíme na první pohled, 

hrozí-li ten hrad více nám aneb-li jest hroznější jeho položení na tomto místě. 

Člověku jest, jakoby tam tušil s jistotou nějakého toho ducha (..). .. 260 

Odlehčeného a zábavného rázu je báseň Na Střekově od F. V. Jeřábka 

v časopise Lumír. Autor popisuje výlet skupiny na hrad a návštěvu místního 

hostince, přičemž se věnuje třem námětům, totiž "ženy, víno, zpěv". Krátce zmiňuje 

i vlastenecké zaměření skupiny, to když si účastníci cestou zpívají vlastenecké 

písničky. Na druhou stranu autora nijak nepohoršuje německé označení zříceniny 

(které uvádí v českém překladu), když "lid ji "kámen hrůzy" zve . .. 261 Podobně 

v roce 1886 napsal KarI Eichler262 u příležitosti otevření opraveného rytířského sálu 

báseň Der Schreckensteiner J 88(;r· .263 Dílko o čtyřech slokách vždy po čtyřech 

verších oslavuje střekovské víno ze stejného roku. 

Z časopiseckých příspěvků je třeba ještě připomenout článek na pokračování 

o dějinách hradu od Jaroslava Zbírala, který v roce 1913 vyšel ve Stráži Severu, 

spolkovém listu Národní Jednoty Severočeské. Článek se věnuje především historii 

hradu, v úvodu ale autor vyzdvihuje jeho význam pro český národ. Nutno 

připomenout, že výše citovaný Mikovec Střekov v tomto ohledu zase shledal 

naprosto nezajímavým. Zbíralovo hodnocení Střekova je zde přehnané a pokouší se 

vidět hrad jako český nebo alespoň vzbudit ve čtenářích takový dojem. Příslušná 

ukázka byla citována v úvodu (kapitola 1.0), stejně jako protikladná ukázka 

německého autora, rovněž citovaného v úvodu, o němž bude podrobněji psáno 

v kapitole 2.4.8. Vzhledem k směřování Národní Jednoty Severočeské jako 

národně-obranného spolku lze autorovo nacionalistické hledisko pochopit. 

O autorovi se mi však nepodařilo zjistit další informace a nelze ho proto s jistotou 

zařadit do širších souvislostí. Ale ani Zbíral se přitom neubránil obdivu okolní 

krajiny: "Hrdě vypínqiící se stavení a trosky opevnění hradu Střekova náležejí mezi 

260 Květy č. 44, 29. 10. 1868, str. 350. 
261 Lumírč. 16,16.4. 1857,str.367. 
262 Kari Eichler byl ředitel měšťanské školy, stál v čele Učitelského ústavu v Ústí, byl předsedou 
Aussiger Mittel- und Erzgebirgs-Verein a jako takový se zasloužil o přestavbu výletní restaurace 
Větruše, redigoval Nordb5hmische Touristen-Zeitung. Kaiser: Dějiny města Ústí nad Labem, str. 88, 
141-142. 
263 Beitrage zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes 4 (1923), str. 174. 
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nejkrásnější a nejmalebnější zříceniny ve Středohoří. Půvabná a romantická poloha 

jeho poutá zraky a obdiv i těch turistů a milovníků starých památek, kteří na svých 

cestách doma i v cizině navštívili valný počet středověkých hradů a jich rozvalin. 

( . .) Zvláště z jara překrásný je odtud pohled na stráně s kvetoucím stromovím, na 

pestře zbarvené palouky, vinohrady a četné vsi a jednotlivé bílé dvorce ze syté 

zeleně stromoví prohlédající. ,,264 

2.4.7 Pohlednicový pozdrav ze Střekova 
Střekov byl nejen popisován, ale často také zobrazován. Po obrazech se stal 

námětem pro fotografie a také pohlednice, které byly na sklonku 19. století velmi 

oblíbeným artiklem. V Muzeu města Ústí nad Labem je v Technické sbírce uloženo 

asi 450 pohlednic z různých období, které se vztahují ke hradu Střekov. Většinou se 

jedná o "obyčejné" pohledy z různých světových stran na hrad a o pohlednice 

rozličných tiskařských technik.265 Mě zajímaly spíše pohlednice, které se tomu 

"obyčejnému" pojetí pohlednice svým námětem vymykají. 

Mezi pohlednicemi se několikrát vyskytují upomínky na umělce, kteří se 

hradem nechali inspirovat. V první řadě jde o připomínku návštěvy Richarda 

Wagnera. Toho se týkají dvě pohlednice: první s portrétem skladatele a pohledem 

na hrad a druhá rovněž s poprsím Wagnera, vedle něj však můžeme tentokrát vidět 

interiér vstupní věžové brány, tedy pokoj, který byl po skladateli pojmenován.266 

Další pohlednice připomínají malíře, respektive jejich díla. Ve sbírce 

můžeme nalézt reprodukci Přívozu přes Labe pod Střekovem od Ludwiga 

Richtera.267 Zastoupeni jsou však i čeští autoři Karel Liebscher v cyklu Dopisnice 

českých umělců - Pohledy z Čech, A. Brabenec, jehož obrázek byl roku 1930 použit 

na obálku knihy o hradu od Josefa Zbírala, a Antonín Puchema?68 Zajímavým 

pramenem je pohled do vnitřku rytířského sálu, neboť tu lze získat představu, jak 

vypada1.269 Pohlednice interiérů jsou výjimečné - ze starších ještě výše zmíněný 

264 Stráž Severu. Věstník Národní Jednoty Severočeské, č. 3, str. 1-2 ač. 7, str. I. 
265 O pohlednicích podrobně KARPAŠ, Roman. Pohlednice. Historie lístků, které zmenšily svět. 
Liberec: RK, 2005. ISBN 80-903033-5-8 
266 Signatury pohlednic P3271 a P467, Technická sbírka, Muzeum města Ústí nad Labem. 
267 Signatura pohlednice P43, Technická sbírka, Muzeum města Ústí nad Labem. 
268 Signatury pohlednic Liebscher - P41, Brabenec - P42, Puchema - P288, Technická sbírka, 
Muzeum města Ústí nad Labem. 
269 Signatura pohlednice P469, Technická sbírka, Muzeum města Ústí nad Labem. Zde východ ze 
sálu po pravé straně. Srov. s fotografií v Umlauft: Der Schreckenstein, str. 21. Pohlednice není 
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salónek, z novějších - poválečných - několik fotografií do velkého stavení a 

věžového paláce do tehdejší expozice. 

Zajímavostí je pohlednice Eine Sage vom Schreckenstein.270 V její horní 

části se nachází hrad, viděný z protějšího břehu, v dolní části vlevo veršovaná 

pověst od Eduarda Dietricha, vpravo ilustrace k pověsti "vysvětlující" důvody 

vzniku vinic na svahu pod hradem. Rytíř si svému pážeti stěžuje na špatné víno, 

které jeho lidé získali při vyloupení lodě. Rytíř se rozhodne, že bude pěstovat své 

vlastní, samozřejmě lepší, víno. 

Nejzajímavější "kousek" z ústeckých muzejních sbírek je však pohled na 

hrad přes Labe, na kterém pluje parník, od levého břehu, na němž pod stromem, 

pravděpodobně dubem, stojí Germán oděný kůžemi, na hlavě má přilbu. Levou 

rukou se opírá o svůj meč a pravou o štít s německými národními barvami. 

V pravém horním rohu pohlednice je nápis Treudeutschen Gruss aus Aussig.271 

Podle historika Rudolfa Jaworského ukazují pohlednice, jak se obě národnosti 

prezentovaly, neboť právě pohlednice, oblíbené od konce 19. století, jsou 

prostředkem identifikace a byly rozšířené právě v době národnostních bojů. Obě 

národnosti používají symbolů k posílení identity a pospolitosti, vně se zase odlišují. 

Germán je zde typově zobrazen jako válečník s hrubými rysy, který střeží 

německou hranici na Rýnu, Dunaji, nebo - jako na této pohlednici - na Labi. 

Národnosti bývají spojovány také se stromy: u Němců se jedná o dub, který je 

zobrazen jako statný strom s tvrdými listy rostoucí v kamenité půdě a tento jeho 

nesnadný růst odkazuje na německý charakter.272 Parník upřesňuje, v jakém čase se 

tento obrázek odehrává, což na první pohled není zřejmé. Pohlednice tak 

představuje spojnici minulosti (Germán) se současností (parník). Případný pisatel i 

adresát tak určitě neměli pochyby, že hrad je německou pevností. Srovnáme-li tuto 

pohlednici s textem Javorského a s jím otištěnými pohlednicemi273
, je vidět, že tento 

směr ikonografie byl pro svou dobu běžný a ústecká pohlednice není výjimkou. 

datovaná, je bez textu, bylo však na ni otisknuto razítko hostinského a prodejce suvenýrů Theodora 
Holuba. 
270 Ve sbírkách dvakrát pod signaturami P47 a P589, Technická sbírka, Muzeum města Ústí nad 
Labem. Druhá pohlednice je s razítkem restauratéra J. Zekerta. 
271 V českém překladu "Věrně německý pozdrav z Ústí nad Labem". Signatura pohlednice P 152, 
Technická sbírka, Muzeum města Ústí nad Labem. Pohlednice je nepopsaná, neprošla poštou a je 
bez datace. 
272 Jaworski: Značkování pozic. In Dějiny a současnost 6 (2004), str. 3-4. 
273 Jaworski: Značkování pozic. In Dějiny a současnost 6 (2004), str. 3-6 a Jaworski: Deutsche und 
tschechische Ansichten. Kollektive Identifikationsangebote auf Bildpostkarten in der spliten 
Habsburgermonarchie. 
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K textům odesílatelů na pohlednicích, které zatím nebyly zmíněné, je třeba 

dodat, že ne všechny pohledy byly adresované. Pokud ano, pak většinou odesílatelé 

psali o každodenních záležitostech. V tomto ohledu může upoutat pohlednice274 

datovaná k 9. říjnu 1922, odesílatelem byl jakýsi Franz Sturm, adresátkou slečna, 

jeho známá. Pomineme-li osobní motivy, které autora přiměly napsat a odeslat tuto 

pohlednici, jedná se o příklad toho, že pohraničí nebylo bud' jen české nebo jen 

německé, ale oba elementy se tu prolínaly. Zde se může jednat o bilingvního 

Němce, soudě podle jména a podle pravopisných i stylistických chyb v českém 

písemném projevu (podle přípisu na pohlednici je autor schopen dorozumět se i 

německy). Citace je podána bez gramatické opravy textu: ,,'Kde domov můj?' 

myslel jsem na ten hezkej zpev, když jsem tam stál, tam nahoře na střekově v neděli. 

To je domov můj, všecko to, co vidím od tady. " 

Obr. č. 6: Pohlednice "Treudeutschen Gruss aus Aussig" 
(P /52, Technická sbírka, Muzeum města Ústí nad Labem) 

2.4.8 Národnostní boj ,,0 Střekov" 
Národnostní třenice se promítly i do krásné literatury věnující se hradu. 

Roku 1901 vyšlo ve Frísku veršované drama Um den Schreckenstein (O Střekov), 

jehož autorem byl Bruno Schonfelder. Odehrává se v době husitských válek, většina 

děje je zasazena do roku 1426 do okolí Ústí a Střekova. Autor vychází ze 

274 Signatura pohlednice P36, Technická sbírka, Muzeum města Ústí nad Labem. 
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skutečných historických událostí tohoto roku, kdy se u Ústí, na pláni nazvané 

později Na Běháni, střetlo husitské vojsko pod vedením Prokopa Holého se saským 

vojskem. Sasové bitvu prohráli, město Ústí bylo zničeno. O dobytí hradu Střekova 

v této době zprávy nejsou.275 

Dílo je zaměřené ostře protičesky. Především úvod, po kterém následuje 

"pověst" o kolonizaci české země Němci, dále autor kombinuje reálné historické 

události se svým vymyšleným příběhem a postavami. V General-Anzeiger Jur das 

Elbe- und Bielatal vyšla recenze, jejíž autor drama označil za "zdařilou 

prvotinu ".276 Na základě dramatu označuje husitství jako první vlnu národnostních 

konfliktů. Zároveň se domnívá, že dílo - ač je jeho děj zasazen na Ústecko - není 

určeno jen pro čtenáře v severních Čechách: "Kdo navštívil Sasko-české Švýcarsko, 

kdo má otevřené srdce pro současné boje mezi Němci a Čechy a kdo nachází zálibu 

v dobré, opravdové poesii, ten si knihu přečte s velikým uspokojením. ,,277 

V první kapitole autor popisuje příchod Němců do necivilizovaných Čech. 

Vedoucí skupiny, Otto z Vartenberka, touží mít své sídlo na skále, což se mu splní, 

když zjedné stnné skály vyžene medvěda, který německým kolonistům škodil. Na 

té skále, která díky předchozímu "obyvateli" získala jméno "Schreckenstein" si 

vystaví svůj hrad. Jak Schonfelder hrad popisuje, bylo citováno v úvodu mé práce. 

Uplyne mnoho let a za vlády Václava IV. se v Čechách začíná rozmáhat husitství, 

podle autora proti německy zaměřené. V příhraničních oblastech jen německá města 

" věrně bránila své němectví,/ jejich předsádkou bylo město Ústí/ a jejich opěrným 

bodem Střekov. ,<278 Na Střekově mezitím očekávají příjezd Heinricha, kmotřence 

hradního pána, který přináší zprávy z říše o vojenské pomoci. Heinrich se na hradě 

znovu setkává s Hedwig, dcerou hradního pána Johanna von Wartenberg, se kterou 

na Střekově trávil dětství a nyní se do ní zamiluje. Štěstí obou však zkazí husité, 

kteří oblehnou město Ústí. Později se rozhodnou odtáhnout, na pláni Na Běháni se 

husité střetnou se saským vojskem. Sasové bitvu prohrají, husité se nyní zmocní i 

275 Kaiser: Dějiny města Úití nad Labem, str. 26. 
276 General-Anzeiger fůr das Elbe- und Bielatal, 16. červenec 1901, str. 5. Kromě této zprávy se mi 
nepodařilo dohledat další zmínky o autorovi, nelze tak spolehlivě odkrýt okolnosti a souvislosti 
vzniku díla. Spisovatel téhož jména je autorem Kain: eine Erzahlung aus dem groJ3en Bauernkrieg 
(Stuttgart: Strecker und SchrOder, 1920) a Hansel - ein Vogelleben : Eine Erzahlung Jur alle, die 
Vogel Iiebhaben (Stuttgart : Franckh, 1923). Všechny tři knihy lze snad považovat za dílo téhož 
Schonfeldera. 
277 General-Anzeiger fůr das Elbe- und Bielatal č. 82, 16. 7. 190 I, str. 5. 
278 .. Treu ihr Deutschtum sich bewahrend:l Ihre Vorburg war Stadt Aussig/ Und der Schreckenstein 
ihr Stiitzpunkt. " Schonfelder: Um den Schreckenstein, str. 36. 
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Ústí - rabují, vraždí a město zapálí. Odtud táhnou ke hradu a začne vlastní boj "o 

Střekov", avšak husité nejsou úspěšní. Po dvou letech se k němu vrátí a znovu ho 

oblehnou. Při obraně hradu je smrtelně zraněn hrabě Johann, stačí ještě požehnat 

Hedwig a Heinzovi. Protože se Jakoubek ze Stříbra rozhodl odtáhnout, aniž by hrad 

dobyl, může nyní v kraji zavládnout mír. 

Schonfelder nemá pochybnosti, komu hrad - alespoň v duchovní rovině -

přísluší. Odvozuje to od většiny obyvatel německé národnosti zde žijící. Zároveň 

čtenář nemusí váhat s typovým rozlišením postav: dobří jsou samozřejmě Němci ze 

Střekova a Ústí, "ti zlí" jsou poté Češi, tedy husité. 

Obr. č. 7: Přední obálka knihy "Um den Schreckenstein": 
v pozadí hrad Střekov, v popředí udatný saský rytíř, obrázek 
lemují motivy dubového listí a žaludů, symbolu němectví. 
(Ilustrace: Rudolf Muller, Knihovna Muzea města Ústí nad 
Labem) 
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Z německého pohledu nebylo toto stanovisko k husitské revoluci ničím 

neobvyklým. Německá historiografie na ni nahlížela negativně, zejména když se 

k Husovým reformačním snahám přidala pražská chudina, která byla radikální. Pak 

převážilo hledisko nacionální a sociální. Za této situace byl oslaben obchod, takže 

upadalo (německé) měšťanstvo, ale také zemědělství a venkov, který doufal, že by 

se revolucí osvobodil. Naopak rostla moc šlechty. Jediný úspěch revoluce tak měla 

mít část nacionální, kdy se zášť obracela proti všemu německému, královskému a 

katolickému. Husitská revoluce byla viděna jako náboženský fanatismus spojený 

s národnostní záští279 
- stejně jako ve "střekovském" dramatu. 

2.4.9 Shrnutí 
V tomto období stále trvá romantická tradice, jež byla zachycována v 

některých citovaných popisech hradu a okolí. Právě na romantickou tradici také 

navazuje a z ní vychází dále toto období. Z turistických průvodců i konkrétních 

vzpomínek lze vidět, že Střekov byl pro návštěvníky stále přitažlivým místem. 

Hrad se objevuje ve výpovědích místních obyvatel i turistů, které jsou 

nejčastěji reprezentovány průvodci. Místními může být na jednu stranu jako součást 

jejich každodenního života opomíjen, na druhou stranu se stává prostředím jejich 

oslav, cílem jejich toulek, sloužil jim k odpočinku - byl přijímán místními jako 

součást jejich života. 

Pokud bychom přihlédli k slavným návštěvníkům hradu a jejich tradici, lze 

ji považovat za německou. Německá tradice se zdá víc opodstatněná, může se opřít 

o vzpomínku na Wagnera, Richtera, Kornera (Richter z těchto významných 

návštěvníků nemá na hradě desku). V souvislosti s pamětními deskami je třeba 

upozornit na fakt, že na hradě se nenacházely žádné pamětní desky nebo jiné 

připomínky věnované českým slavným návštěvníkům hradu, zde by se nabízela 

osobnost K. H. Máchy. Zdůvodnit to lze tím, že Češi neměli v té době na správě 

hradu žádný podíl. O úpravy na hradě se staral německý ústecký turistický spolek, 

který by jistě neupřednostňoval vzpomínku na českého básníka. Ale anI ve 

20. letech 20. století, kdy hrad byl ve správě Klubu československých turistů, 

nepadl návrh na umístění desky nějakého českého umělce na hradě. Snad se tak 

279 Neumiiller: Zur deutschliberalen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts in Bohmen. 
ln Zeitschrift fůr Ostforschung (1971), str. 456-463. 
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stalo z toho důvodu, že pro žádného z nich, včetně Máchy, nebyl hrad inspirující. 

Že se Češi "projevovali" v souvislosti s hradem později a méně, respektive o tom 

máme méně písemných záznamů, lze vysvětlit tím, že jich jednak bylo v regionu 

početně méně a navíc pocházeli většinou z nižších sociálních vrstev, které sem 

přicházely za prací. 

V pramenech konce 19. století se začínají odrážet národnostní rozmíšky. Ty 

odpovídají třenicím této doby, stejně jako slovní výpady autorů a předkládaná 

podoba vlastní či druhé národnosti. Většina pramenů a literatury k tomuto období je 

německá. Němci hrad vnímají jako "svůj" - s "pozitivními" důsledky lokálního 

patriotismu a hrdosti, s negativními - vymezením se proti Čechům. Z hlediska 

národnostního vyrovnávání se s druhou stranou je možné toto období považovat za 

"vrchol", v dalších letech se názory týkající se hradu a jeho duchovního vlastnictví 

projevovaly méně výrazně. Je také třeba poznamenat, že tyto národnostní spory 

ohledně Střekova zůstávaly vždy jen "na papíře" knižních průvodců nebo 

spolkových periodik. Tyto půtky neměly svého vítěze, pomyslné řešení sporu, 

můžeme-li to tak říci, přinesly v budoucnu ony "velké" dějiny, které se tvoří na poli 

politickém. 
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2.5 Střekov v éře "první republiky" (1918 - 1938) 

2.5.1 Vlastnické poměry a stavební a organizační záležitosti 
Střekov byl v majetku Ferdinanda Zdeňka Lobkowicze, který však roku 

1920 postoupil užívaCÍ práva k majetku svému synovi Maxmiliánovi. Max 

Lobkowicz byl právníkem a od roku 1919 působil v diplomatických službách ČSR 

v Londýně.280 Roku 1926 pronajal Střekov na 25 let Klubu československých 

turistů (s právem předkupním).281 Hrad byl stále oblíbeným cílem nedělních výletů 

Ústečanů i obyvatel z okolí. Kromě prohlídky hradu (velké stavení, věžový palác, 

strážní věž, citadela) mohli návštěvníci posedět v restauraci a vinárně. Restauraci 

KČST pronajímal, záznamy uvádí jména nájemníků Josefa Zekerta, který na hradě 

pracoval v letech 1910 - 1931 282
, poté podnik převzal Theodor Holub, který 

prodával i upomínkové předměty, například pohlednice.283 Nájemce se staral nejen 

o restauraci, ale také zajišťoval provoz hradu, například prodával vstupenk/84
, stále 

bylo také možné na hradě přespat v hostinských pokojích. 

2.5.2 Hnutí české země 
Po vyhlášení Československé republiky 28. října 1918 byla situace v Ústí 

zpočátku klidná. Zástupci ústeckých Němců 29. října 1918 však souhlasili s 

připojením k provincii Deutschbohrnen. Město se muselo v poválečných měsících 

potýkat s problémy: vyhladovělé obyvatelstvo rabovalo sklady potravin (2. - 3. 

listopad 1918), 9. prosince v Krásném Březně propukly nepokoje a 10. prosince 

byly rabovány obchody živnostníků. V důsledku toho bylo do města povoláno další 

den československé vojsko. Starosta žádal, aby tento zásah neměl politické 

důsledky, do obecního zastupitelstva však zanedlouho byli kooptováni Češi a začali 

se podílet na jeho správě.285 

280 Kasík: Lobkowiczové, str. 169 . 
281 Zpráva o činnosti KČS! za rok 1926, str. 3, 6. V důsledku pozemkové reformy šlechta zříceniny 
hradů ve svém majetku z důvodu finanční náročnosti péče o ně prodávala nebo najímala různým 
spolkům, KČST takto získal 24 zřícenin hradů. Flegl: Z dějin stavebních úprav hradu Střekova. In 
Památky a příroda, str. 605. 
282 Umlauft: Der Schreckenstein, str. 69. 

283 Soupis inventáře. Národní archiv. Fond Klub československých turistů, č. 742. Technická 
komise - a) hrady a památky - Střekov (hrad, plány, katastrální plány, fotodokumentace, provozní 
záležitosti, stavební úpravy, korespondence 1926-49), karton 132. 
284 Flegl: Z dějin stavebních úprav hradu Střekova. In Památky a příroda 6 (1982), str. 605. 
285 Kaiser: Dějiny města Ústí nad Labem, str. 157-160. 
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Do této doby spadá počátek činnosti jednoho z německých uskupeních. 

V roce 1919, 16. ledna, se na Střekově v rytířském sále sešli členové německého 

spolku Hnutí české země (Bohmerlandbewegung), který byl založen v srpnu 1918 

v Českém Krumlově. Tvořil součást nacionálního hnutí, v němž v této době 

doznívaly romantické ideje (znakem byl příklon k přírodě a turismu), aktivně se zde 

ale podíleli i lidé, kteří později stáli u zrodu henleinovského hnutí jako Walter Hergl 

a Heinrich Rutha.286 Ke členům dále patřili KarI Metzner, profesor litoměřické 

reálky, který byl v roce 1919 předsedou hnutí287, Johannes Stauda, profesor na 

chebském gymnáziu, a historik umění Otto Kletzl. Členové zde uznali 

tzv. Střekovské zásady (Schreckensteiner Leitsdtze) jako program spolku, který se 

soustředil na kulturní činnost. Zásady formuloval asi Hans Rutha, mimo jiné se 

v nich pravilo: "Chceme obnovu němectví. (..) Chceme věnovat všechny síly, 

mravní i duchovní, službě němectví. ,,288 Za svého protivníka považovali nově 

vzniklou republiku. Informací o tomto uskupení není mnoh0289 a lze těžko 

identifikovat jejich pohnutky k volbě Střekova pro jejich shromáždění. Zde by bylo 

možné snad uvažovat o roli Karla Metznera, který jako obyvatel Litoměřic, 

bezpochyby znal okolní kraj a Střekov mohl považovat za vyhovující zázemím, 

které nabízel, i svou tradicí, jak ji místní Němci chápali. Jinak by si účastníci možná 

zvolili pro svůj sněm kulisy jiné, snad více odpovídající jejich požadavkům. 

2.5.3 Stavba zdymadel a mostu 
V době první republiky bylo na Střekově provedeno několik významných 

staveb. V letech 1923 - 36290 byla pod hradem stavěna Masarykova zdymadla podle 

plánů architekta Františka Vahaly pro usnadnění labské plavby?91 Součástí 

286Hergl a Rutha roku 1928 založili Kamaradschaftsbund (Svaz kamarádů), ze kterého ve 30. let 
vychází henleinovské hnutí. Hruška: Pohoří divočáků, str. 35-36. 
287 Kari Metzner (1880 - 1947) se narodil v Jilemnici. Byl činný v mládežnickém hnutí: roku 1907 
založil Wandervogel, nacionalistickou organizaci pro mládež. V letech 1919 až 1938 byl ředitelem 
výchovného ústavu v Litoměřicích, který vznikl jako pokus o refonnovanou střední školu. Zemřel 
v bavorském městě Erlangen. Biographisches Lexikon zur Geschichte der bt\hmischen Ul.nder. Band 
ll, str. 651-652. 
288 Cit. dle Hruška: Pohoří divočáků, str. 36. 
289 Vedle výše citované publikace E. Hrušky viz. Fischer: Ihr Kampf, str. 65-66 a Pfitzner: 
Sudetendeutsche Einheitsbewegung, str. 35. 
290 Kaiser: Dějiny města Ústí nad Labem, str. 132. 
291 Podrobněji o stavbě zdymadel: Jakl, Eduard Ing.: Die Elbestaustufe bei Schreckenstein. In 
Jahrbuch und Kalender flir Schreckenstein, str. 92-93, Jakl, Ed. Ing.: Die Masaryk-Gro/3staustufe bei 
Schreckenstein. In Beitrage zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes (1937), str. 35-39. 
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zdymadel byla i elektrárna a rybí přechod u levého břehu.292 Stavba byla jednou 

z největších v Československé republice?93 Proti jejímu uskutečnění se ozývaly 

námitky, především z obavy, že mohutná zdymadla zničí kouzlo labského údolí a 

jedinečnost hradní zříceniny.294 F. J. Umlauft ke stavbě zdymadel smutně podotýká: 

" Není pochyb, že starý obrázek krajiny stavbou zdymadel přímo u paty hradní skály 

ztratil na půvabu. Před započetím stavby bylo také z povolaných míst protestováno 

proti znetvoření Střekova, z technických důvodů však zdymadla nemohou být 

přesunuta na žádné jiné místo nad nebo pod hradní skálou. " Pak však optimističtěji 

dodává: " Nyní je mohutné stavební dílo dokončeno a tvoří svým způsobem působivý 

protiklad středověkému hradu, váženému stavebnímu dílu minulosti. Z hradu lze 

pozorovat život a provoz u zdymadel, zvláště vjezd a výjezd parníků a nákladních 

lodí do komor zdymadla. ,,295 

Stavba navíc probíhala v době, kdy byl na Střekově objeven termální 

pramen v roce 1930 a o rok později zřízeno koupaliště. Proti tomu, že nález byl 

uznán jako termální pramen se ohradilo lázeňské město Teplice, avšak neuspělo?96 

Pramen byl také jako minerální voda" vyvážen" do Zálezel. 297 

Další významnou stavbou 30. let byl nový most přes Labe. Ve městě stál od 

roku 1872 dvoupatrový most určený železnici, silniční dopravě i pěším. Ten sloužil 

až do poloviny 50. let (roku 1945 byl poškozen bombardováním), kdy byl vedle něj 

postaven most nový a starý byl roku 1958 odstraněn. Ale už roku 1908 se 

uvažovalo o stavbě druhého mostu. Ten byl nakonec postaven až v letech 1934 -

36. Nový ocelový most nesl jméno dr. E. Beneše. Do roku 1938 se zde vybíralo 

mýto. 298 Byl určen pěším a silniční dopravě - až do roku 1968 tudy z Ústí na 

Střekov jezdily tramvaje.299 Stavba mostu, zdá se, Střekovským tolik nevadila. Jim 

prakticky nenarušila provoz, protože starý most fungoval bez omezení dál. 

292 Roku 1936 byly do provozu uvedeny turbíny. Richter: Aus der Chronik der Gemeinde 
Schreckenstein. In Beitrlige zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes (1937), str. 108. 
V květnu 1938 byl otevfen můstek pro pěší. Richter: Aus der Chronik der Stadt Schreckenstein. In 
Beitrlige zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes (1939), str. 112. 
293 Jakl: Die Elbestastufe bi:i Schreckenstein. In Jahrbuch und Kalender fůr Schreckenstein, str. 92. 
294 Beitrlige zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes 4 (1922), str. 182. 
295 Umlauft: Der Schreckenstein, str. 10. 
296 Zemský úfad v Praze potvrdil výrok okresního úřadu v Ústí nad Labem, který zamítl protest 
Teplic ohledně uznání stfekovského pramene jako termálního pramene. Richter: Aus der Chronik der 
Stadt Schreckenstein. In Beitrlige zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes (1939), str. 112. 
297 Richter: Aus der Chronik der Stadt Schreckenstein. In Beitrlige zur Heimatkunde des Aussig
Karbitzer Bezirkes (1939), str. 113. 
298 Kaiser: Dějiny města Ústí nad Labem, str. 168-169. 
299 Kaiser: Dějiny města Ústí nad Labem, str. 284. 
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2.5.4 Povýšení Střekova na město 
Povýšení na město oslavil Střekov 3. května 1936.300 Slavnosti, při kterých 

nechyběly proslovy a hudební vystoupení, byl přítomen i zástupce rodiny 

Lobkowiczů. Vychvalovány byly zejména tři "klenoty města", vyobrazené na 

novém znaku města, tedy hrad Střekov, Schichtova továrna a nedávno objevený 

termální pramen. 30 I 

Hrad Střekov byl vnímán především jako symbol města Ústí nad Labem, jak 

píše ve své monografii i F. J. Umlauft: "Střekov lze označit za symbol města Ústí. 

Už z dřívějších časů je na obrázcích města v pozadí, často posunutý po vážlivě 

vpředu, vidět starý hrad a také v novějších časech užívají naši umělci rádi tento 

starý motiv ke znázornění města. ,,302 Přesto obec Střekov byla samostatná a až do 

roku 1939 nebyla součástí levobřežního Ústí. 

2.5.5 Lokální patriotismus 
Pro meziválečnou dobu se mi nepodařilo nalézt reflexi hradu v uměleckých 

dílech literárních a - s jednou výjimkou - ani výtvarných. Tou výjimkou je obraz 

ústeckého rodáka Ernesta Neuschula303 Stará romantika a nová technika z roku 

1934. Střekov, který zde lze vidět od severu, nebyl Neuschulovým častým 

námětem, na obraze představuje prostředek k vyjádření Neuschulova oblíbeného 

sociálního tématu. Na jeho obrazech lze často vidět dělníky a průmyslové objekty 

(na tomto obraze se asi jedná o Schichtovu továrnu).304 Hrad představoval jakousi 

spojnici minulosti s přítomností, odkazoval k romantické tradici. 

300 Povýšení bylo oficiálně oznámeno již 14. dubna 1936. O několik dní později, 26. dubna, byla 
před radnicí odhalena socha T. G. Masaryka, který se v květnu stal čestným občanem města. Nebyl 
však prvním čestným občanem, tím se stal Heinrich Schicht. 
301 Richter: Schreckensteins Weg zur Stadtgemeinde. In Beitrlige zur Heimatkunde des Aussig
Karbitzer Bezirkes (I 937),.str. 52 a 58. 
302 Umlauft: Der Schreckenstein, str. 7. 
303 Ernest Neuschul (1895 - 1968) byl německý malíř židovského původu, představitel nové 
věcnosti. Kromě malování ve 20. letech vystupoval se svou manželkou jako javánský tanečník (pod 
pseudonymem Yoga-Taro). Do roku 1933 žil v Berlíně, poté do 1938 v Ústí nad Labem, odkud 
odešel do Anglie. Zde zůstal do své smrti. Ernest Neuschul 1895 - 1968. 
304 Neuschul byl levicově zaměřený, sympatizoval se sociální demokracií. Ve 30. letech byla jeho 
díla ničena nacisty v Německu a henleinovci v ČSR, mnoho zjeho obrazů je proto dnes 
nezvěstných, což je i případem tohoto. Podle katalogu k Neuschulově výstavě v Brně v roce 2001 je 
tento obraz jediný, na kterém je motiv Střekova. Ernest Neuschul 1895 - 1968, str. 178. 
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Obr. Č. 8: "Střekovský tennální pramen. Velmi chutný žaludeční likér" 
hlásala reklama na žaludeční likér ze 30. let, který vyráběla likérka Josefa 
Richtera v Kramolech (Kennen Sie Schreckenstein?, str. 50) 

Ta však, zdá se, přece jen ustoupila do pozadí a hrad byl využíván více 

"pragmaticky". Střekov se totiž v tomto období častěji objevoval na reklamách nebo 

na obalech výrobků, které měl propagovat. Můžeme ho nalézt na černobílé reklamě 

na likér Josefa Richtera. Modrá silueta hradu Střekova a nápis Schreckensleiner 

.Junghrunnen (Střekovský pramen) se nachází na etiketě lahve od minerální vody 

(Schreckensteiner Mineralwasser), jež měla více druhů (citronová, alkalicko

salinická).305 Silueta hradu je zobrazena také na etiketě piva Alhis a na pivním tácku 

A ussiger Biirgerbrdu.306 

Obrázek hradu byl umístěn též na obálce sborníku Bei/rdge zur 

Heimatkunde des Elhetals a Beitrdge zur Heimatkunde des Aussig-Karhitzer 

Bezirkes. Drobný reliéf hradu lze nalézt i na fasádách střekovských domů, například 

střekovské pokračovací školy. Při ústeckých slavnostech školní mládeže okresu 

(3.6. 1934) byl součástí průvodu alegorický vůz s obrazem hradu a tennálního 

pramene.307 

305 Lahve jsou datované do 30.-40. let 20. st. Jednalo se o podnik dr. K. Federera ze Zálezel. Nachází 
se v Muzeu města Ústí nad Labem ve sbírce Nové dějiny, podsbírka Technika s evidenčním číslem T 
3639 a T 3934. V současné době jsou však sbírky kvůli probíhající rekonstrukci budovy muzea 
nepřístupné. 

:;06 Etiketa a tácek jsou součástí technické sbírky Muzea města Ústí nad Labem s evidenčními čísly 
T I 196 a T 2469. 
]07 Richter: Aus der Chronik der Gemeinde Schreckenstein. In Beitrage zur Heimatkunde des 
Aussig-Karbitzer Bezirkes (1935), str. I 15. 
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Obr. č. 9: Reliéf s motivem hradu (fasáda domu Děčínská J 7, 
nad Labem, stav: únor 2009, foto: archiv autorky) 

Obr. č. 10: Reliéf na budově někdejší pokračovací 
živnostenské školy, text nad reliéfem "Erbaut 1927" (dnes 
Obchodní akademie v ulici Národního odboje 766/17, stav: květen 
2008, foto: archiv autorky) 

Motiv hradu byl použit i při pořádání krajského sletu Sokola v Ústí nad 

Labem ve dnech 23. ~ až 8. 7. 1934.308 Podobu Střekova ukazuje pamětní známka 

vydaná k této příležitosti. Námět je podobný tématu Neuschulova obrazu: jako 

symbol průmyslového města Ústí tu kromě hradu vystupují tovární komíny. 

308 Věstník sokolský. List československé obce sokolské, č. 8,21. 2. 1934, str. 58; č. 17,25.4. 1934, 
str. 136; č. 23, 6. 6. 1934, str. 182; č. 29, II. 7.1934, str. 230. 
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Ve všech uvedených případech můžeme vidět různé využití motivů siluety 

hradu pro reprezentaci obce navenek i pro připomínku společných hodnot jejich 

obyvatel. Na příkladech užití siluety hradu na obálce sborníku, pivní etiketě a tácku 

je také vidět, že motiv zříceniny hradu si Ústečané rádi od sousední obce vypůjčili. 

Obr. Č. ll: Pamětní známka vydaná u příležitosti 
krajského sletu Sokola 1934 (na pohlednici. sbírka 
Bohdana Zilynského) 

2.5.6 Místopisná literatura 
O Střekově v letech 1918 až 1938 vyšly tři monografie, z nichž dvě byly 

psány německy - Taubmannova Burgruine Schreckenstein. Die Perle des 

Elbetales309 a Umlauftova Der Schreckenstein. Eine Beschreibung und Geschichte 

der Burg310
. V úvodu Umlauft píše, že v době ČSR a pronájmu hradu KČST ho 

Němci nenavštěvovali hrad tak rádi jako dříve - těžko však říci, jak dalece jde o 

frázi nebo skutečný stav, neboť toto vydání pochází z roku 1939. Zatímco Umlauft 

se věnuje pouze popisu a historii hradu, Taubmann do své práce zahrnul také popis 

života středověké šlechty i poddaných, pověsti z Ústecka a kapitoly z historie 

Vartenberků a Lobkowiczů. 

309 Josef Alfred Taubmann byl učitelem v Lovosicích a inspektorem menšinových škol. Linhartovi, 
Jan a Tomáš. Báje a pověsti ze severních a západních Čech. Český Těšín: Agave, 200 I. ISBN 80-
86160-53-X, str. 5-6. 
310 Franz Josef Umlauft (1883 - 1960) byl v letech 1913 až 1945 profesorem na německém 
gymnáziu v Ústí, v letech 1920 až 1934 městským archivářem a od roku 1921 se svými 
spolupracovníky vydával sborník Beitriige zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes k ústecké 
vlastivědě. Kaiser: Dějiny města Ústí nad Labem, str. 144. Jeho monografie Der Schreckenstein 
vyšla v prvním vydání roku 1926. Umlauft: Der Schreckenstein, str. 3. 
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Českou monografii Hrad Střekov napsal Jaroslav Zbíra1.311 Styl, jakým je 

jeho dílo napsáno, se podobá tomu Umlauftovu. Zatímco Umlauft a Taubmann 

vyjadřují sympatie německému národu, Zbíral soustředí svou chválu na Čechy. 

Podobně jako ve svém článku z roku 1913, z něhož bylo citováno v úvodu, se 

Zbíral rozepisuje i ke konci knihy: "Končíce skrovné vypravování své o zdejším 

hradu, přejeme si, aby každý Čech, navšlÍvivší tento památník české slavné 

minulosti, připomenul si: že utěšený kraj zdejší od pravěku osídlen byl lidem 

českým, lidem slovanským, že ruka česká hrad tento zbudovala a že náš milý jazyk 

až do války třicetileté na hradě i v okolí líbezně hlaholil. ,,312 V tomto případě se 

jedná o obrat, stejně jako Tlamichově průvodci, kde se píše ve vlasteneckém duchu: 

"Pro malebnost svou [byl Střekov] bezpočtukráte zobrazován, jest to jeden 

z nejtypičtějších českých hradů. ,,313 V obou případech autoři neuvádějí, čím je pro 

Čechy tak památný nebo typický. 

Rozsáhlou kapitolu Střekovu věnoval August Sedláček v jednom svazku 

svých Hradů, zámků a tvrzí Království českého. První díly začaly vycházet už 

koncem 19. století, na díl o Litoměřicku se dostalo ale až roku 1923. I Sedláček 

nejprve podrobně popisuje jednotlivé části hradu a poté jeho historii. 

Hrad je v tomto období zmiňován také v Kobližkově Průvodci po severních 

Čechách, stále také vychází nová vydání Baedekerů. 

Ve sborníku se objevila básnička Schreckensteiner Wein od Josefa 

Bergmana, děkana kostela sv. Bartoloměje v Chebu, kde je tématem již dříve 

oslavované střekovské víno.314 

2.5.7 Pověsti 
V práci byly již několikrát zmíněny pověsti týkající se hradu. Ty byly 

otiskovány už od začátku 19. století. Zastavme se proto nyní i u tohoto žánru. 

Pověsti jsou součástí turistických průvodců315 , monografie 16, kde JSou 

někdy prezentovány jako historické skutečnosti, ale vycházely i v samostatných 

publikacích317
. Jedna veršovaná pověst se dokonce objevila na pohlednici.318 

311 O hradu Střekově publikoval články na pokračování ve Stráži Severu. Věstníku NJS z roku 19\3. 
V?,dání této jeho knihy z roku 1930 je jej ím již třetím vydáním. 
31 Zbíral: Hrad Střekov, str. 60. 
313 Tlamich: Stručný turistický průvodce po Čechách, str. 75. 
314 Beitrlige zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes I (1923), str. 40. 
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K pověstem, které se v souvislosti s hradem nejčastěji objevovaly, patří ta o 

jeho založení, která byla autory převzata od kronikáře Hájka z Libočan. Dále se 

nejčastěji, s drobnými obměnami, objevuje pověst o rytíři Hugovi, jenž se rozhodne 

dát svou dceru tomu rytíři, který mu nepozorovaně odvede z hradu jeho oblíbeného 

koně. Druhá častá pověst vypráví zase o loupeživém rytíři, který na hradě sídlil a 

vzal si za manželku dceru pána na Vrabinci. Tato pověst však na rozdíl od první 

končí špatně a vedle motivu loupeživých rytířů se v ní objevuje téma skoku, nebo 

podle druhé varianty svržení, z hradní skály. Takovou smrtí totiž měla skonat 

manželka střekovského pána. Její dobrý duch, kterému autoři říkají labská královna 

potom má bloudit krajem a pomáhat lidem. Varianta této pověsti někdy vysvětluje, 

proč na hradní skále roste na jaře žlutě kvetoucí tařice: manželka svržená ze skály 

prý měla zlaté vlasy, které se při jejím pádu o skálu zachytily a proměnily se 

v květinu. Třetím motivem je zazdění nevěrného pážete a jeho milé hradní paní 

Idou ze Střekova, která se pak sama vrhla ze skály.319 

Ohledně původu pověstí píše I. Bukačová v úvodu nového vydání Heberova 

díla k pověstem ze severních Čech, které byly populární v 19. století: "Byly to však 

vůbec pověsti české? U některých" českost" spočívala pouze v zasazení příběhu na 

hrad v Čechách, ač by se mohl odehrávat kdekoliv jinde. Často šlo o příběhy 

převzaté z německé literatury, pronikající skrze četbu opět do lidového nebo 

zlidovělého vyprávění a uměle zakotvené v známé zřícenině, jíž dosud chyběl 

zajímavý příběh, pověst či alespoň poutavá historka. ,,320 Jaké byly kořeny pověstí 

střekovských a severočeských, by mohlo být tématem odborné studie. 321 

3\5 Dietrich: Der treue Fíihrer in der B5hmisch-Slichsischen Schweiz, Heber: České hrady, zámky a 
tvrze. Díl druhý. Severní Čechy. 
3\6 Taubmann: Burgruine Schreckenstein, die Perle des Elbetales. 
3\7Cajthaml: Staré pověsti ze Stfedohofí a Podkrušnohofí, Pavel: Pověsti českých hradů a zámků, 
Sonnewend: Sagen von der Elbe, Die Burgruine Schreckenstein und ihre Sagen, Kirschner: Ein 
Sagenschatz aus dem Elbetal zwischen Leitmeritz und der Landesgrenze. Josef Pavel (1889 - 1948) 
byl spisovatel, sběratel pověstí a učitel. Jeho výše zmíněná sbírka pověstí vyšla poprvé roku 1935. 
Pověsti českých hradů a zámků, str. 347. Adolf Kirschner (\849 - 1918) byl 1881 kustod Verein fůr 
Geschichte der Deutschen in B5hmen, od 1894 kustod ústeckého muzea. Kaiser: Dějiny města Ústí 
nad Labem, str. 140 a 143. 
3\8 Již zmíněná pohlednice..P47 (P589). Tuto Dietrichovu veršovanou pověst zmiňuje i Poljanskyj. 
3\9 Prag-Dresdner Panorama ... , str. 28. Novyj Galičanin č. 7-8, 27. 5. 1889, str. 91-93. 
320 Heber: České hrady, zámky a tvrze. Díl druhý. Severní Čechy, str. 31 (úvodní část). 
32\ Tématu původu pověstí se dotýká i Cajthaml, který je pfesvědčen o českém původu pověstí. 
V úvodu si stěžuje, že "průběhem necelých tří století byly poněmčeny severní kraje země České. " 
Cajthaml: Straré pověsti ze Stfedohofí a Podkrušnohofí, str. 3. František Cajthaml publikoval také 
pod pseudonymem V. L. Liberté nebo Fr. Borecký. Zajímal se o dělnickou tematiku a českou 
národnostní menšinu. Je autorem dalších děl k této tematice, napfíklad Český sever v hnutí 
dělnickém. Ottův slovník naučný nové doby. Dílu prvého svazek druhý, str. 832. Na vydání 
Cajthamlových pověstí jsou zajímavé jejich pfebaly. Je na nich zobrazen hrad Stfekov. U Starých 
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2.5.8 Shrnutí 
V tomto období se při zobrazování Střekova nově objevuje jeho využití na 

reklamách, naopak ubyly příklady jeho zobrazení ve výtvarném umění. U výše 

zmíněných příkladů propagace výrobků, kromě ústeckého piva, u kterého je 

zmínka, že bylo exportováno, se jedná o místní záležitosti nepřesahující hranici 

regionu, jde tedy spíše o výraz lokálního patriotismu. 

Jmenovaná zobrazení hradu se dají označit za iniciativu německé části 

obyvatel - podnikatelů a představitelů města. Německy vyšly o hradu dvě 

monografie. Z českých pramenů jsou k dispozici pohlednice KČST, Zbíralovo a 

Sedláčkovo pojednání o hradu a články ve dvou turistických průvodcích. Zde nelze 

hovořit o snaze využít hrad k propagaci. Snahy Čechů jsou tedy spíše "papírové". 

Z hlediska národnostních střetů je situace klidnější než v předcházejícím období. 

V českých titulech se sice tyto obraty objevují, ale nejsou nijak útočné. Na základě 

těchto pramenů je složité určit možné příčiny této změny. Pokud bychom se 

podívali na literaturu, která se zabývá vztahem Čechů a Němců za první republiky, 

mohli bychom vyjít z teze, že vznik samostatného demokratického 

československého státu nabízel vynikající příležitost, jak oslabit stereotypy, které o 

Němcích panovaly, a zfonnovat postoje nové, nezatížené a vyhovující novým 

podmínkám. Takovým je obraz Němce - spoluobčana, který se zapojuje do života 

republiky i v chodu státní správy.322 I když ani v minulém období nebyly zjištěné 

české prameny názorově radikální. Ke zmírnění postojů došlo u Němců, což může 

být vysvětleno jejich rezignací nebo loajalitou. Na druhou stranu nelze 

nevzpomenout na činnosti Hnutí české země. 

Ohledně literatury obecně se samozřejmě - i ze starší doby - vyskytuje jev, 

že jednotliví autoři od sebe údaje "opisují" - ať už svůj vzor přiznají nebo ne. Jako 

oblíbená předloha tak ze starších autorů sloužil například SchaUer, z mladších 

pověstí je barvotiskový obrázek i signován "ABr" - jedná se o A. Brabence. Ten je také autorem 
obrázku hradu, který je rovněž signován, na titulní straně Zbíralovy knihy. Tyto tři obrázky však 
v porovnání s obálkou dramatu Um den Schreckenstein však nenesou výpověď vztahující se 
k národnostním konfliktům. 
322 I když E. Broklová se ve své stati soustředila pouze na české politiky, působení a uvědomování si 
nových podmínek by se mohlo uplatnit na celou společnost a tedy i na české Němce. Je jasné, že 
národnostní situace v této době v ČSR je otázkou složitou a tento pohled je jedním z pomyslné škály. 
Broklová: Historický obraz Němce, Rakouska a Německa v politických kruzích české společnosti 
první československé republiky. In Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 
20. století, str. 101 a 153. 
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Mikovec. Autoři samozřejmě také přepracovávají a znovu vydávají svá vlastní 

starší díla. 
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2.6 Období 1938 - 1945 
V roce 1938 po zabrání Sudet byl hrad pronajat městu Střekov, došlo 

ke stavebním úpravám v hostinci a ten také od roku 1939 získal nového nájemce 

Ernsta Honiga.323 Hrad byl Lobkowiczům brzy zabaven jako majetek nepřátel ve 

prospěch Německé říše. Max Lobkowicz odešel do exilu do Velké Británie. 

Prameny pro toto období nejsou téměř žádné, což lze vysvětlit jednak 

krátkým časovým obdobím necelých sedmi let (oproti ostatním kapitolám, které 

tvoří rozmezí 20, 50 a téměř 70 let), a dále důležitějšími starostmi politickými, 

s čímž například souvisí zastavení vydávání regionálních sborníků. 

Dostupné prameny jsou pochopitelně pouze německé. Jedná se o druhé 

vydání Umlauftovy monografie Der Schreckenstein a báseň z regionálního sborníku 

Elbetal-Heimatlied, kde je hrad spojován s oblastí severních Čech jako s českým 

rájem. Vidění hradu v tomto období navazuje na starší, především romantickou a 

tím i nekonfliktní a do určité míry idealizovanou, tradici a také čerpá z lokálního 

patriotismu. 

323 Umlauft: Der Schreckensatein, str. 69. 
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2.7 Epilog - období po 2. světové válce 

2.7.1 Stavební vývoj v 2. polovině 20. století 
Střekov byl po válce roku 1945 navrácen Lobkowiczům, o čtyři roky později 

jim opět zabaven. Max Lobkowicz v roce 1947 opět odešel do exilu.324 Mezitím, 

tedy v letech 1945 a 1949 byl "Střekov, dosud v majetku Lobkoviců, přidělen 

ministerstvem zemědělství Československé obci sokolské (Klubu českých turistů) 

v Praze, aby přešel pak v roce 1953 do vlastnictví československého státu, do 

správy krajského národního výboru v Ústí nad Labem . .. 325 Vrácen byl původním 

majitelům v roce 1992. 

V roce 1946 došlo k prvním stavebním opravám v tomto období. V roce 

1956 vyhořel hospodářský dvůr v předhradí a na jeho místě bylo vybudováno 

parkoviště.326 V 80. letech proběhla větší rekonstrukce (byla položena dlažba, 

doplněn lomený oblouk arkýře, zastřešena kaple, doplněna křížová klenba ve 

v v, I") 327 vezovem pa aCl . 

2.7.2 Hrad mezi rokem 1945 a současností 
Toto období je ze začátku poznamenáno odchodem Němců a příchodem 

nového, českého obyvatelstva. Hrad se stal součástí jejich života. I v tomto období 

se o hradu píše v monografiích, respektive turistických brožurách328
. Jednou 

z brožur je i Popis a dějiny českého hradu Střekova u Ústí n. Lab. od Franty 

Dvořáčka. Dílko muselo vyjít brzy po roce 1945. Jak napovídá název, je plné frází, 

za které by se nemuseli stydět přívrženci nacionálních stanovisek z konce 

19. století, přičemž ze začátku vychází z frází Zbírala. Dvořáčkovy postoje jsou po 

prožitých válečných událostech pochopitelné, avšak dochází u něj k překrucování 

historie a u Němců nachází ty nejhorší vlastnosti jako hrabivost, rozpínavost a 

touhu zničit vše slovanské - odpovídající staršímu stereotypu vidění Němců - a 

odvolává se na husitskou tradici: "Zřícenina českého hradu Střekova bude hostiti 

denně velký počet českých turistů a hostů, by tím dokázali, že si ho váží jako ryze 

české bašty! Vzorem jim budou husité, kteří se r. J 425 až 1426 sem hrnuli ze všech 

324 Kasík: Lobkowiczové, str. 161. 
325 Hobzek, Šamánková: Střekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 14. 
326 Hobzek, Šamánková: Střekov. Státní hrad a památky v okolí, str. 14-15. 
327 Sylabus Správy hradu Střekov. 
328 Hobzek-Šamánková: Stfekov. Státní hrad a památky v okolí. Dvořáček: Dějiny českého hradu 
Střekova u Ústí n. Lab. Suchevič: Střekov. 
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koutů Čech a Moravy chrániti vlast proti zuřivosti loupeživých Němců (..). ,,329 Toto 

stanovisko je v literatuře ojedinělé. 

Ve vzpomínkových knihách Ústečanů330 se zmínky o Střekovu objevují 

výjimečně, což je pochopitelné, když tvořil součást jejich každodennosti, a to u 

obyvatel německé národnosti, kteří se do Ústí po roce 1945 přijeli podívat na 

návštěvu. Gerda Eckelt, která bydlela s rodiči v Dlouhé ulici, svůj příjezd do Ústí 

v roce 1975 popisuje takto: "Známé zdi bývalého, nyní prázdného, cukrovaru, 

potom už přišla zdymadla s elektrárnou, jejíž stavbu zažila naše generace ve 

třicátých letech. Nedotčen všemi událostmi za tím hrad Střekov. Příkré znělcové 

skály a na nich trůnící hradní zdi a věž byly teď zality teplým odpoledním 

světlem . .. 331 Baronka Johanna von Herzogenberg (narozena 1921) bydlela do konce 

války s rodiči ve vile nazývané "zámeček" v Brné nad Labem, pak žila v Mnichově. 

V 60. letech přijela na návštěvu do Ústí, zde ji však zajímala místa, která se jí 

osobně dotýkala a Střekov zmiňuje jen letmo.332 Hrad se vyskytuje jako pevná, 

neměnná a stálá hodnota. Ani jedna z autorek ho však tehdy nenavštívila. 

Zajímavostí je užití siluety hradu na emblému filmařské soutěže, která se 

pořádá každoročně od 1967. Tato přehlídka amatérských filmů, nazvaná Střekovská 

kamera nebo hovorově Střekajzna, byla původně určena pro autory ze severních 

Čech, postupně získala mezinárodní účast. Znakem soutěže je půlkruh, shora 

zakončený zjednodušenou siluetou hradu Střekova, uvnitř půlkruhu je filmařská 

kamera.333 

V 60. a 70. letech hrad zažil dvě neobvyklé návštěvy. V roce 1961 to byla 

návštěva L. I. Brežněva, tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu. Z Ústí z 

Mírového náměstí odjel na Střekov, kde byla připravena hostina v rytířském sále334
. 

Druhým prominentním návštěvníkem byl Vladimír Remek, který do Ústí 

přijel 26. září 1978. Po svém letu do vesmíru v březnu 1978 objížděl města 

v republice. Byl přivítán v Sebuzíně, po zastávkách u pomníku Gottwalda ve 

Smetanových sadech, pomníku Rudoarmějce v sadech Sovětské armády, ve škole 

na Severní Terase a ústecké sportovní hale odjel na hostinu na Střekov, která se 

329 Dvořáček: Dějiny českého hradu Střekova u Ústí n. Lab., str. 22. 
330 Eckelt: Kde domov můj?, Rohan: Ústecký šou let, Herzogenberg: Z mého života, Šosvald: Jó, 
tenkrát v Ústí. 
331 Eckelt: Kde domov můj?, str. 193. 
331 Herzogenberg: Z mého života, str. 258. 
m Název soutěže vznikl až 1975. http://www.strekajzna.wz.czJMain.htm 
334 DVD Ústí nad Labem na starých kinematografických dokumentech, I. díl - kapitola L. I. 
Brežněv v Ústí nad Labem nebo Průboj č. 116, 16. 5. 1961, str. I. 
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konala v rytířském sále. Při tom Remka předseda okresního národního výboru 

Bohumil Zeman pasoval na rytíře, text pasování zněl: "My Bohumil Zeman, pán na 

hradu Střekově, pasujeme do stavu rytířského soudruha inženýra Vladimíra Remka, 

letce kosmonauta ČSSR .. ,,335 

Dnes hrad Střekov patří k nejnavštěvovanějším památkám regionu, v roce 

2006 ho navštívilo 33.000 hostů.336 Stále se vyskytuje na sbornících, logách firem, 

například místní cukrárny nebo pekařství a v letech 2002 až 2008 se tu každoročně 

konal hudební festival nazvaný Střekovská mumie. 

I když v posledních letech získal jako symbol města konkurenci. V letech 

1995 až 1998337 byl přes řeku Labe stavěn v Ústí v pořadí třetí most. Jeho dva 

pylony na pravém břehu řeky, z nichž vybíhají lana držící konstrukci mostu, tvoří 

protiváhu Mariánské skále na levém břehu. Po Panně Marii, patronce nejen skály, 

ale i gotického kostela a města, byl most pojmenován jako Mariánský. Jeho 

konstrukce není jen funkční: zástupci města žádali po architektu Romanu Kouckém 

nejen nový silniční most, ale také novou dominantu města. Stavba byla oceněna, 

když roku 1999 získala Cenu Evropské asociace ocelových konstrukcí. 338 Další, 

stávající dominanta města, výletní restaurace Větruše, byla v letech 2002 až 2005 

opravena a město tak "oživilo" další symbol. Jestli hrad Střekov svou pozici uhájí, 

uvidíme v dalších letech. 

335 DVD Ústí nad Labem na starých kinematografických dokumentech, 3. díl - kapitola Vladimír 
Remek v Ústí nad Labem. 
336 Mladá fronta Dnes. Sešit B: Severní Čechy, 21. 7. 2007, str. B2. 
337 Josef: Encyklopedie mostů, str. 378. 
338 http://www.koucky-arch.czJindex _ cIanek.php?cislo=19&katO=2&kat 1 =2 
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3.0 Závěr 
Pokud bychom se pokusili o krátké shrnutí, můžeme v zásadě říci, že existují 

čtyři roviny vnímání hradu: odkaz romantismu (od počátku 19. století v podstatě 

dodnes), národnostní konflikt (konec 19. století až 1938/45), komerční využívání 

(30. léta 20. století) a lokální patriotismus (2. pol. 19. století až 30. léta 20. století). 

Romantický Střekov 1. poloviny 19. století byl cílem uměleckých osobností. 

Obyčejní lidé ho jistě také navštěvovali, ale z té doby se zachovaly především 

zprávy o známých osobnostech. Součástí tohoto vnímání je duchovní odkaz, tradice 

literární (báseň, drama, pověsti), malířská i hudební; hrad je zkrátka inspirací. I 

další doba z tohoto dědictví čerpá. A jak bylo ukázáno ze začátku práce, není 

oslavování hradů a vytváření symbolů záležitostí výjimečnou 

V průběhu 19. století se prameny soustředí na "obyčejného" člověka, ať na 

Ústečana (noviny) nebo turistu (turistické průvodce). Tady se ukazuje jeden aspekt 

práce, který z počátku zkoumání nebyl patrný. Hrad se tu neprezentuje jen jako 

symbol, ale lze skrze jeho osudy nahlédnout i do každodennosti lidí a porovnat, jak 

žili ajaké byly jejich zvyky. 

Stále se tu projevuje také regionální aspekt. Téma příliš nepřesahuje hranice 

regionu a když tak za státní hranici směrem do Saska. Postupem 19. století se také 

začíná projevovat nejen lokální patriotismus, ale i nacionalismus. Otázka 

národnostní není jediným tématem v práci, ale Je pravděpodobně tím 

nejzajímavějším. Rozhodnutí, jestli hrad fakticky připadne ústeckým Čechům nebo 

Němcům, se tvořilo na "vyšších místech". V té pomyslné duchovní rovině k tomuto 

tématu proběhla výměna názorů. 

Předminulé století lze označit za nejslavnější éru hradu. Poté dochází 

k jistému útlumu. V roce 1945 pak byla přerušena trvající tradice, i když nemůžeme 

říci, že by to bylo přerušení úplné. Na tomto útlumu se jistě také podílí změna 

životního stylu, například se mění spolkovnictví oproti tomu, jak vypadalo 

v 19. století. Nelze také říci, že by po roce 1945 byla (německá) historie hradu 

přepisována, spíše tiš!; přecházena, s výjimkou Wagnerovy návštěvy. Střekov jako 

symbol však může navazovat na svou minulost, což je výhoda oproti "novému 

symbolu" Mariánskému mostu. 

Podle vzoru Les lieux de mémoire nebo Deutsche Erinnerungsorte, jak byly 

vydány ve Francii nebo Německu, by Střekov pravděpodobně nebyl jedním z 

"opravdových" celočeských míst paměti, vypovídá totiž pouze o "svém" regionu. 
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Pokud bychom se chtěli zeptat, jestli je hrad Střekov "český" nebo 

"německý", měli bychom pamatovat na jednu skutečnost: dnes skoro samozřejmě 

řekneme, že český, ale nesmíme od něho oddělit jeho německou součást - ať už jde 

o obyvatele města, významné návštěvníky nebo autory monografií a článků o hradu. 

To, co my dnes přirozeně považujeme za ryze českou krajinu a symboly, Němci 

kdysi považovali za cele německé. Hrad, nacházející se dnes na českém území, je 

více německý, než by se na první pohled mohlo zdát, a nemělo by se na to 

zapomínat. Dějiny Střekova jsou zároveň kouskem dějin dvou národností, proto by 

je měly jeho dějiny (i přes neshody) spojovat. 
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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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5.0 Německé resumé - Zusammenfassung 
Das Thema dieser Magisterarbeit ist die Wahmehmung der Burg 

Schreckenstein (Střekov) als Symbol der Stadt Aussig (Ústí nad Labem) und ihrer 

Umgebung des Elbetals im Bohmischen Mittelgebirge, und als Erinnerungsort der 

Region. Der Zeitraum beinhaltet das 19. und 20. Jahrhundert. Es geht um die Zeit, 

als die vor dem Jahre 1319 gegrUndete Burg, schon lange ihre ursprUngliche 

Funktion als Wachtburg, Zollstation und Sitz des Adels nicht erfůllte, wurde nicht 

mehr eine Wirtschaftseinheit und wurde langsam zum gesuchten Touristenziel und 

Inspiration fůr die Kunstler. Darum wurde als Quelle vor allem die zeitgenossische 

Literatur, wie Touristenfůhrer, Monographien uber die Burg, topographische 

Literatur und regionale Periodika, benutzt. Die Arbeit wird chronologisch nach den 

einzelnen Zeitabschnitten gegliedert. 

Die erste erforschte Periode ist die Zeit der Romantik in der 1. Halfte des 

19. Jahrhunderts. Auf der Burg, seit 1563 im Besitz des Adelsgeschlechts 

Lobkowicz, wurden die ersten Baureparaturen durchgefůhrt, die sie vor dem 

weiteren Verfall schutzen und auch dem wachsenden Touristenverkehr anpassen 

sollen. Schreckenstein wurde zur Inspiration fůr die - vor allem bildenden -

Kunstler, die seine romantische Lage in der Landschaft hervorheben. Von den 

berUhmten Besuchem sind fůr die Burg Komponist Richard Wagner, Maier Ludwig 

Richter und Dichter Theodor Komer die Wichtigsten, die die Schreckensteiner 

Motive auch in ihren Werken erfassten. Das Beschaftigen mit den mittelalterlichen 

Burgen gehorte in dieser Zeit zur modischen Angelegenheit, die Autoren legen aber 

keinen Wert auf die wahre Abbildung der Burg und historische Wirklichkeit, so 

dass sich begannen uber die Burgen allgemein Mythen zu verbreiten, was sowohl in 

der Kunst als auch in der Literatur fůr Touristen zu spuren ist. 

ln dieser Hinsicht verbessert sich die Situation in der 2. Halfte des 

19. Jahrhunderts, als die prasentierten Informationen praziser formuliert wurden. 

Gleichzeitig setzten sich in der Literatur nationalistische Parolen und Stereotypen 

durch, die die Konflikte der im Konigtum Bohmen lebenden Tschechen und 

Deutschen widerspiegeln. Das zeigt sich nicht nur in den Aufsatzen uber die Burg, 

deren Umgebung von der Mehrheit der deutschen BevOlkerung besiedelt wurde, 

sondem auch in Ratgebem fůr Touristen, auf Ansichtskarten und in der Belletristik. 

Diese AuBerungen und ihre Gestaltung pas sen in den gesamten Kontext der Zeit. 

95 



Die nachste Zeitperiode fálIt In die Zeit der selbstandigen 

Tschechoslowakischen Republik. In dieser Epoche war die Stadt Aussig schon 

langere Zeit eine entwickelte und prosperierende Industriestadt. Erfolgreich war die 

Selbstverwaltung der Gemeinde Schreckenstein, als diese im lahre 1936 zur Stadt 

erhoben wurde. Die Burg wurde an den Klub der tschechoslowakischen Touristen 

verpachtet. Die gedachten Streitigkeiten der Tschechen und Deutschen, wem die 

Burg gehort, abf1auen. Ein interessantes Element dieser Zeit ist die Abbildung der 

Burg aufverschiedenen Werbungen fůr Pro dukte aus der Region. 

lm lahre 1938 nach der Annektierung des Sudeten-Gebiets, wurde die Burg 

in den Besitz der Gemeinde Schreckenstein Uberwiesen. In dieser Zeit bis 1945 gibt 

es wenige Informationen Uber die Burg und es kann angenommen werden, dass ihre 

Wahmehmung an die altere, vor alIem romantische, Tradition, anknUpfte. 

Der Charakter der Region anderte sich nach 1945, als der zweite Weltkrieg 

endete und die deutsche BevOlkerung ausgesiedelt wurde. Trotzdem dauerte das 

lnteresse seitens der neuen Bewohner und Touristen fůr die Schreckensteiner Ruine 

aus. Es erschienen wieder Publikationen Uber die Burg, die immer ein Teil des 

geselIigen Lebens und Symbol der Region Aussig war, obwohl diese Form wahrend 

der Zeit, die in der Arbeit behandelt wurde, verwandelte, sowie die Intensitat des 

Interesses, die im 19. lahrhundert am starksten war. 
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