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Bloky domů v okolí České besedy 
U České besedy, Ústí nad Labem - Město 

 

architekt: Erich Breindl, Franz Grossmann, Josef Tilcher a další 

 

stavebník: Soukromí stavebníci, Spolek pro chemickou a hutní 

výrobu 

 

datum výstavby:  2.pol. 19 stol. – 30.léta 20.stol. 

 

stavební sloh:  neogotika, historismus, expresionismus a další 
 

 

 

 

V průběhu 19.století prošlo město Ústí nad 

Labem výrazným rozvojem spojeným 

s výstavbu železnice a především 

rozmachem průmyslu. V těsném sousedství 

města vyrůstal areál Spolku pro chemickou 

a hutní výrobu, rostl počet obyvatel. Byly 

bourány městské hradby, město se 

rozrůstalo. Přičiněním tehdejšího starosty 

Antona Rőslera vznikl kolem roku 1860 

územní a regulační plán pro výstavbu tzv. 

„Nového města“ na území mezi dnešním 

Lidickým náměstím a areálem chemičky.  

Na pravoúhlém rastru ulic tak postupně 

vznikla část města s uzavřenou blokovou 

zástavbou se dvěma náměstími: Špitálským 

a tzv. Novým trhem, který se postupně 

přeměnil na park, dnes Sady Bedřicha 

Smetany. Domy v tomto území stavěli 

jednotlivý soukromí stavebníci, významným 

investorem byl také Spolek pro chemickou 

a hutní výrobu, který zde nechal postavit 

několik domů v negotickém slohu jako 

sociální a bytové zázemí zaměstnanců. 

Těmto domům jsme se věnovali 

v samostatném díle.  

Historicky asi nejcennějším místem je objekt 

České Besedy, postavený roku 1887 

stavitelem Franzem Grossmannem. Česká 

Beseda byla založena roku 1876 jako 

centrum kulturního a společenského života 
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české menšiny v tehdy jinak většinově 

německém Ústí. Jedná se tak o jedno 

z nejvýznamnějších míst moderní české 

historie města. Do nedávné doby v tomto 

nyní opuštěném domě stále fungovala 

restaurace s názvem Česká beseda. 

V meziválečném období, v roce 1928, se 

do zdejší zástavby výrazně zapsal ústecký 

architekt a vedoucí stavební sekce Spolku 

Erich Breindl, který v ulici U České besedy 

vystavěl pro chemické závody po 

architektonické stránce dva pozoruhodné 

bytové domy s prvky expresionismu a 

kubismu.  

V dobách socialismu byla celá čtvrť velmi 

výrazně narušena rozsáhlými demolicemi 

pro budování tzv. malého obchvatu města 

– Panské ulice. Tato dnes nesmyslně 

předimenzovaná silnice narušila kvalitní 

strukturu bloků, a odřízla celé území od 

centra města. Po revoluci místo postupně 

nabíralo nový dech. V roce 2006 však 

přišla iniciativa soukromého investora na 

vybudování velkého nákupního centra. 

Byla vykoupena většina domů, dokonce 

včetně celé ulice U České besedy 

z majetku města. K výstavbě však, i díky 

protestům veřejnosti, nikdy nedošlo. Domy 

však už zůstaly nevyužité a rychle chátrají. 

Osud tohoto historicky i architektonicky 

zajímavého místa tak zůstává značně 

nejistý.  
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http://www.usti-aussig.net/autori/karta/jmeno/86-erich-breindl
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fotomapa z poslední doby ve srovnání s fotomapu z 50. let 

 


