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ÚVODEM
V polovinì roku 1990 dostala státní vìdecká knihovna (nynìjí Severoèeská vìdecká knihovna v Ústí nad Labem) od krajského národního výboru do majetku
dùm èp. 1974. Ústeckým ètenáøùm, kteøí se do té doby tísnili v bývalé vile Carla
Hermanna Wolfruma (mimochodem, majitel vily byl vnuk Georga Carla Wolfruma,
významného ústeckého podnikatele a politika, a na jména jeho pøíbuzných narazíte pøi ètení této publikace nìkolikrát) ve Velké Hradební 49, se naskytla monost pøi návtìvách dalí budovy knihovny detailnì se seznámit s vilou Hanse
Weinmanna.
Mnozí moji kolegové (jmenovitì Alenka Kysilková a Iva Opravilová) byli uchváceni architekturou vily a zaèali pátrat  podobnì jako já  po údajích o vile a jejích
pøedchozích majitelích. Øadu zajímavostí jsme se dozvìdìli díky návtìvám dcery a nejmladího syna Hanse Weinmanna, kteøí zde proili své dìtství. S poznatky
jsme seznamovali nejen ètenáøe pøi exkurzích po knihovnì, ale od roku 1998
také pøi Dnech evropského dìdictví, kdy jsme zpøístupnili místnosti slouící
pro potøeby zamìstnancù knihovny a kdy jsme pravidelnì instalovali malou výstavku fotografií majitelù vily a interiéru.
Protoe jsem pøi Dnech evropského dìdictví èasto dostával dotazy týkající
se sousedních domù v této ulici, zaèal jsem se pøed tøemi lety hloubìji zajímat
o historii ulice, ve které stojí Weinmannova vila. Získané poznatky jsem zveøejnil
na výstavce nazvané Od Alejní po Churchillovu ulici, která byla k vidìní ve vstupní
hale Weinmannovy vily od 29. srpna do 2. øíjna 2007, a na pøednáce konané
6. záøí 2007. Potìil mne zájem veøejnosti, mnozí návtìvníci dokonce vyslovili
pøání, aby získané poznatky byly soustøedìny do samostatné publikace.
K tomu nyní dolo, ale je nutno uvést, e by publikace nebyla vznikla nebýt
pochopení pracovníkù Archivu mìsta Ústí nad Labem (jmenovitì chci vyjádøit
vdìk PhDr. Vìøe Hladíkové, Ivì Koláøové a PhDr. Vladimíru Kaiserovi za peèlivé
lektorování a pomoc pøi pøekladu kurentem psaných dokumentù) a Národního
archivu v Praze, kteøí mi zpøístupnili sèítací archy z let 1890 a 1950. Díky tomu
je výèet osob ijících v domech v Churchillovì ulici do roku 1950 relativnì úplný. Zdrojem jmen obyvatel po roce 1950 byly jen telefonní seznamy, a proto
uvítám, pøihlásí-li se mi ti, jejich jména v publikaci chybìjí.
Podìkovat se sluí i Muzeu mìsta Ústí nad Labem, Státní energetické inspekci,
dr. Franzi Ledererovi, Carlhansi Wolfrumovi a dìtem Hanse Weinmanna za povolení
pøetisknout fotografie. Podìkování si zaslouí i má manelka Hana za toleranci
a kulturní komise magistrátu mìsta Ústí nad Labem za to, e doporuèila vedení
magistrátu, aby vydání publikace finanènì podpoøilo. Grant magistrátu zèásti
pokryl náklady na vydání publikace, dalí prostøedky pocházejí z rozpoètu Severoèeské vìdecké knihovny, jí rovnì dìkuji.
V Ústí nad Labem v záøí 2008

Ale Broek
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HISTORIE ULICE
Mnoho ústeckých ulic má své kouzlo nejen díky poloze, ale i díky domùm, které
zde byly postaveny, a osobám, které zde bydlely. Tato útlá kníka se vìnuje ulici,
která byla místem nejluxusnìjích vil ústeckých podnikatelù, velkoobchodníkù
a bankéøù. Proto se také mezi prostými obyvateli pro ni ujal za 1. republiky název
milionová ètvr.
Ke stavbì domù se nabízela výhodná jiní poloha v severozápadním sousedství
mìsta, kudy a do osmdesátých let 19. století vedl náhon Klíského potoka
a po jeho stranách byla pøevánì pole. Vinula se tudy cesta lemovaná stromy,
po které se vodily zamilované dvojice a které podle tvrzení archiváøe dr. Franze
Josefa Umlaufta øíkali Ústeèané Seufzerallee (Alej vzdechù).
Z velké èásti právì na místì zrueného náhonu tu vznikla v roce 1888 ulice,
která zpoèátku nesla název Aleestrasse èi Alleegasse (Alejní). V roce 1898 byla
pøejmenována na Bismarckstrasse (Bismarckova) na poèest nìmeckého politika
Otty von Bismarcka (18151898). Ten se zaslouil o sjednocení Nìmecka a jeho
jméno ulice nesla a do roku 1921 a poté znovu v letech 1938 a 1945. Za
1. republiky se jmenovala Baumgartenstrasse (Ve stromovce) na pøipomínku mìstské stromovky rozkládající se západnì od dnení Horovy ulice. Do roku 1933
se uíval pouze nìmecký název, poté soubìnì èeský i nìmecký název. Po skonèení
2. svìtové války se chvíli neoficiálnì pouíval název Stromovka, ale ji od podzimu 1945 a do roku 1973 mìla ulice v názvu jméno amerického prezidenta
Franklina Delano Roosevelta (18821945) a jmenovala se Rooseveltova. Dalích
21 let se nazývala Vladimirská podle ruského mìsta, s ním má Ústí nad Labem
drubu. Od roku 1994 se ulice oficiálnì jmenuje ulice Winstona Churchilla
a pøipomíná britského politika, který byl v letech 1940 a 1945 a 1951 a 1955
ministerským pøedsedou ve Velké Británii.

Kde vude v Churchillovì ulici stály domy, se dozvíme z pøipojeného plánu
z roku 1955 . Pro úplnost jsou do nìho zaneseny pozdìjí zmìny (stavba budovy
èp. 2698 a pøístavba u èp. 1368) a barevnì odlieny demolované objekty
od zachovalých (dosud stojící jsou tmavì vybarvené, zboøené jsou svìtle edé).
Bìhem 85 let tu bylo postaveno 21 domù, které dostaly své vlastní èíslo popisné.
Dalí mení objekty jako napø. zahradní domek na pozemku Antona Hübla, zahradní domek a domek pro správce na parcele Jakoba Weinmanna èi stáj
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na pozemku dr. Wilhelma Bornemanna èíslo popisné nemìly nebo uívaly èíslo
popisné hlavní budovy doplnìné písmenem a.
Nejstarím domem je budova s èp. 1328 na rohu Mengsovy ulièky (nyní èást
ul. Prokopa Divie, která novì ponese jméno Petschkova). Byla postavena patrnì
jetì pøed r. 1888, a proto se v adrese zpoèátku uvádìlo Mengsgasse 16. V adrese
pro dùm èp. 1736 postavený v r. 1914 pro Idu Wagnerovou a pro dùm èp. 1804
postavený v roce 1924 pro Antona Hübla, velkoobchodníka se suknem, se zpoèátku psala Bismarckstrasse, resp. Baumgartenstrasse, avak po vzniku Bornemannovy (nynìjí Rooseveltovy) ulice se adresa patøiènì zmìnila. Nejvíce se vak
mìnila èísla orientaèní. Napøíklad dùm èp. 1353 mìl zpoèátku na tabulce èíslo
15, kolem roku 1895 se toto èíslo zmìnilo na 13 a mezi roky 1901 a 1907 dolo
k dalí zmìnì na 7. Od konce roku 1947, kdy v ulici dolo k pøeèíslování devíti
domù, platilo pro tento dùm orientaèní èíslo 11.
A do roku 1980 docházelo v ulici jen ke stavbì nových domù a pøestavbì stávajících (výjimkou byl dùm èp. 1331, který nechal zbourat Ignaz Petschek v roce 1900,
aby mohl rozíøit svou vilu, a dùm èp. 1348, který byl zbourán v roce 1929 a na jeho
místì postavena v letech 1929 a 1931 vila Franze Petschka). Ulice pøeèkala i bombardování v dubnu 1945, pøi nìm sice byly ponièeny domy èp. 1344, 1722 a 1974,
ale jen do té míry, e mohly být opraveny a nemusely být demolovány jako v jiných
ústeckých ulicích. Dosud nezhojenou ránu vak ulice utrpìla v únoru 1980, kdy
kvùli stavbì hotelu Vladimír na Masarykovì ulici bylo zboøeno est domù!
Zajímavý byl i demografický vývoj ulice. Jestlie v roce 1890 zde stálo jen sedm
domù a v nich bydlelo 125 osob, v roce 1939 domù byl témìø trojnásobek (18),
ale poèet osob jen 131, jak ukazuje tabulka 1.
Rok
1890
1900
1910
1921
1930
1939
1950

Poèet
domù
7
11
12
14
15
18
18

Poèet
bytù
24
26
34
35
35
42
36

celkem
125
162
151
164
164
131
113

Poèet osob
z toho muù
60
69
61
63
61
61
61

en
65
93
90
101
103
70
52

Tabulka 1
V nìkterých bytech tvoøených na konci 19. století pouze pokojem a kuchyní
toti bydlelo i více ne 10 osob. ily tedy v podmínkách, které si dnes u tìko
dokáeme pøedstavit. Dalí zajímavé demografické údaje najdeme v tabulce 2.
Vydejme se nyní na virtuální prohlídku Churchillovy ulice. Kadému domu
a jeho obyvatelùm je vìnováno nìkolik odstavcù. Informace o domech jsou podány v poøadí, jako bychom kráèeli po levé stranì Churchillovy ulice ve smìru
od evangelického (èerveného) kostela apotola Pavla a k ji zbourané Praaèce. Poté pøejdeme vozovku a vrátíme se po pravé stranì nazpìt.
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Poèet osob podle
náboenského vyznání
Rok
1890
1900
1910
1921
1930
1939
1950

katolíci

evang.

idé

jiné nebo
bez
vyznání

101
110
109
114
116
106
66

18
27
31
11
17
18
16

6
25
11
31
24
0
1

0
0
0
8
7
7
30

Poèet osob podle
obcovací øeèi
nìm.

èeská

jiná

125
154
138
140
142
130
1

0
6
0
23
23
1
111

0
2
0
1
1
0
1

Tabulka 2

Èp. 1722/1
Tento jednopatrový dùm byl postaven kolem roku 1920. Pøesný údaj neznáme,
protoe se vekerá stavební dokumentace ztratila. Lze pøedpokládat, e si jej nechal
postavit øeditel filiálky Anglo-rakouské banky Sigmund Popper, který se do domu
pøestìhoval z èp. 1574 stojícího na opaèném konci této ulice. V r. 1921 zde bydlel
s manelkou Louisou, synem Karlem, který obchodoval se døevem, a se slukou.
(Syn se pozdìji odstìhoval do Berlína, ale poté se v záøí 1925 vrátil do bytu
s manelkou a synem Peterem a pobýval zde do srpna 1928.) Druhý byt obýval bednáø Franz Hoek s manelkou a na ivobytí si vydìlával v Schichtových závodech.
V bøeznu 1928 si dùm koupila Ústecká montánní spoleènost a ubytování v nìm
poskytla svému øediteli Pavlu Robertovi, který se do Ústí nad Labem pøistìhoval
v listopadu 1930 z Mostu spoleènì s manelkou Evou, dcerou Hannou a synem
Petrem. V bytì s nimi bydlely nìmecká vychovatelka, kuchaøka a sluka. Druhý byt
v roce 1930 uíval obuvník Karl Goldmann s manelkou Elsou. Pavel Robert nechal dùm pøestavìt v roce 1932. Projekt vypracoval architekt Hugo Höhne z Ústí
nad Labem a kanceláø Neidhardt & Weber z Karlových Varù. Vila dostala modernìjí podobu, vcházelo se do malé pøedsínì, která vedla do obývacího pokoje otevøeného spojovacími dveømi s jídelnou. Ta sousedila s kuchyní. Schoditì vedlo do prvního
patra, kde byly lonice a pokoj pro hosty. Na pùdì byl dalí pokoj a lonice.
Pavel Robert ve vile bydlel jen do 6. bøezna 1939. Z Terezínské pamìtní knihy
vyplývá, e byl 15. kvìtna 1942 deportován s manelkou, dcerou a synem do Terezína a dva dny nato do Lublinu, kde zøejmì vichni zahynuli.
Pøi sèítání obyvatel v kvìtnu 1939 byl zde uveden pouze obuvník Josef Bendel
(19061976) s manelkou, poté co se sem pøestìhoval ze Støekova v bøeznu 1937.
V telefonním seznamu z roku 1944 èteme na této adrese jméno Rudolfa Diehla,
éfa Sudetského uhelného syndikátu. Po válce se do bytu v nejvyím patøe nastìhovala Anna Vopièková, která pøila do Ústí nad Labem z koncentraèního tábora
v Ravensbrücku 25. èervence 1945. Pracovala jako referentka a ve vile bydlela
do konce srpna 1948.
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Pohled od Severoèeské vìdecké knihovny na dùm èp. 1722 (èervenec 2007)
V záøí 1945 se v Ústí objevily dalí osoby, které se nastìhovaly do vily: do prvního
patra politický úøedník Bedøich Berounský, který pøiel z Brandýsa nad Labem,
do suterénu Frantiek Penièka (19101970), zamìstnanec krajského sekretariátu
K. S. K. (Komise stranické kontroly?). S manelkou Boenou a synem Janem se pøistìhoval z Mostu a bydlel zde do února 1949. Posledním byl Zdenìk Koláø, student
z Rakovníka.
V pováleèném telefonním seznamu najdeme na této adrese i jméno národního
správce ing. Josefa Osvalda. Ten vak dùm nespravoval, protoe od prosince 1946
jej vlastnily Èeskoslovenské doly, národní podnik, v Praze. Od èervna 1945 do prosince 1953 bydlela v jednopokojovém bytì v suterénu Anna Brejchová, mzdová úèetní
v ústeckých chemických závodech. V roce 1949 se provdala a narodil se jí syn Josef.
Od dubna 1947 minimálnì do roku 1950 uíval dvoupokojový byt v prvním patøe
úøedník zemìdìlského referátu krajského národního výboru Josef Málek s manelkou
Rùenou. Od øíjna 1947 v podkrovním tøípokojovém bytì bydlel se svou manelkou Natalií úøedník MNV Stanislav Fink. Ne se v r. 1954 vystìhovali do Prèic,
narodila se jim v roce 1948 dcera Natalie a rok nato syn Stanislav. Kolem roku 1947
byli ve fondu Správa národního majetku Archivu mìsta Ústí nad Labem uvádìni
mezi obyvateli tohoto domu i Jiøí Abrahamoviè a Vladimír avel, ale více se o nich
nepodaøilo vypátrat.
Pøi sèítání obyvatel v roce 1950 vyplnil sèítací arch pro ètyøpokojový byt v pøízemí ing. Antonín Sedláèek (18891961), pøednosta dílen národního podniku
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Èeskoslovenské dráhy. Bydlel tu s manelkou Annou a doèasnì i synem Janem
od kvìtna 1948 a do své smrti.
Telefonní seznamy ze sedmdesátých let minulého století zmiòují Zdeòku Vosláøovou. V letech 1976 a 1984 tu pùsobil okresní a místní výbor Socialistického svazu
mládee, poté závod 01 Pozemních staveb, od poloviny 90. let do roku 2007 tu byla
prodejna Autocontu. Objekt nyní vlastní Vojenská zdravotní pojiovna.

Vila Hanse Weinmanna (80. léta 20. století)

Èp. 1974/1a (do konce r. 1947), 3 (od konce r. 1947)
Stavební dokumentace této dvoupatrové palácové vily chybí, take se mùeme jen
domnívat, e architektem byl Paul Brockardt (18821941). Pro sebe a svou rodinu si ji nechal postavit Hans Weinmann (18851960) v letech 1929 a 1930. Do vily
se nastìhoval s manelkou Stellou (18941951), syny Karlem (19141971), Heinrichem (19191995), Ralphem a dcerou Liselotte v prosinci 1930.
Liselottì v tu dobu bylo deset let a na dùm vzpomíná takto: Pokud jste vstoupili
do vily hlavními dveømi, ocitli jste se ve velkém foyer s kompletnì vybavenou atnou pro dámy napravo a pro pány nalevo. Kadá mìla toalety a umývadla se spoustou háèkù na stìnách na povìení kabátù hostù. Kdy jste míjeli sekci pro pány,
nemohli jste pøehlédnout telefonní budku, která byla prosklená, aby byla zajitìna
diskrétnost telefonujícímu, a osobní výtah pro starí návtìvníky. Nádherné vyøezávané schoditì s irokým døevìným zábradlím lákajícím ke sjídìní vedlo do prvního patra a do tzv. zeleného koutku. Bylo to vlastnì odpoèívadlo, na nìm stál stolek
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a ètyøi pohodlné idle se zeleným èalounìním, kde rodina usedala po veèerním
jídle. Koutek byl zdoben jeleními
a kamzièími parohy, pøipevnìnými
na zdi, které byly peèlivì oznaèeny tabulkou s datem a místem skolení zvíøete. Dveøe nalevo od zeleného koutku
vedly do místností tatínka. Vstupovalo
se do nich v místì, kde schoditì pokraèovalo do dalího patra. Kdy jste
proli dveømi, dostali jste se do atny
lemované po obou stranách zásuvkami,
do nich se ukládaly tatínkovy aty.
Nalevo byla koupelna, celá ve dvou odstínech zeleného italského mramoru,
kde kromì obvyklého umyvadla, toalety, vany a bidetu byl obdivuhodný sprchový kout, v nìm na vás tryskala voda
ze vech stran i od stropu. Napravo
od atny mìl tatínek velkou lonici
s velkou postelí, holandskou skøíní
a èalounìným lehátkem. Nenápadné
malé dveøe vedly do lonice maminky,
s ní sousedil její budoár s nábytkem
v orientálním stylu. Zde u malého stolku vyøizovala své pracovní záleitosti,
pøijímala své pøítelkynì, svého uèitele
filozofie, italtiny a francouztiny i své
zamìstnance, kteøí ji zde museli podávat hláení. Pokud jste pokraèovali
v cestì domem, míjeli jste maminèinu
koupelnu ve dvou odstínech rùového
mramoru a vcházeli jste do pokoje bratra Heinricha. Pokoj byl vybaven nábytkem tak, aby mu vyhovoval a aby z nìho
mohl vstupovat na balkon, z nìho byl
výhled do zahrady. Z pokoje Heinricha
se lo do koupelny, o kterou se dìlil
se svým bratrem Ralphem, a do pokoje
Ralpha. Kdy jste vyli z jeho pokoje jinými dveømi, ocitli jste se v chodbièce
se ètyømi dveømi. Nejblií vedly
do mého pokoje, z nich meními dveømi jste se dostali do dalí místnosti,
do koupelny a posledními dveømi

Hans Weinmann (1885  1960)

Stella Weinmann (1894  1951)
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Jihozápadní roh haly (30. léta 20. století)
do pokoje mého nejstarího bratra Karla. Velkými dvojitými dveømi se dalo jít z mého
pokoje na velkou terasu s pohledem na zahradu. V ní rodina veèeøela za letních
veèerù. Z chodbièky jste se dostali sklenìnými dveømi na dalí odpoèívadlo, které
bylo mnohem skromnìjí ne prvnì zmínìné a bylo uívané jedinì dìtmi. Schoditì
vedlo do dalího patra tak jako dolù do pøízemí, kde jsme si nechávali kabáty a èepice
v dìtském foyer, kdy jsme se vraceli z ulice a procházeli vrátky urèenými jen pro nás
a sluebnictvo. Dlouhá chodba uprostøed domu, v patøe, kde byly lonice, vedla
kolem nich a spojovala obì schoditì. Tato chodba byla vybavena vestavìnými skøínìmi, v nich bylo dìtské atstvo i potøeby na hraní tenisu, jedìní na koních
a na lyování. Z této chodby jste také vstupovali do rodinné jídelny s výhledem
do ulice. V jídelnì se podávala jídla v pøesnì stanovenou dobu, která se musela
dodrovat. Vedle jídelny byla komora, kde se skladovalo nádobí, pøíbory a sklenice
pro kadodenní pouívání rodinou. Jídlo bylo dováeno kuchyòským výtahem
z kuchynì v suterénu. V komoøe byla také telefonní linka, kterou jsme uívali pøedevím, kdy jsme dìlali domácí úkoly s kamarády. Telefonní èíslo staré vily
v Humboldtovì (dnení Èajkovské) ulici bylo 12, a kdy se rodina pøestìhovala
do nové vily, bylo èíslo rozíøeno na 2012. Aèkoliv bylo více linek, uívalo se jen
jedno èíslo. Telefonování se stalo pozdìji bìné, avak mezimìstské telefonování,
i kdy do Prahy to bylo jen 100 km, bylo stále zdrojem povyraení. V pøízemí vily
se nacházely slavnostní místnosti, do nich jsme jako dìti málokdy mohli vstoupit.
Na jednom konci byla malá knihovna v døevì s kniními regály po tøech stranách.
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Jiní strana haly s pultem pùjèovny beletrie a populárnì nauèné literatury
(øíjen 2008)
Aèkoliv regály byly knihami nacpány, vìtinou se jednalo o tituly, do nich se jen
nahlédlo, ale které nebyly pøíli ke ètení. Bylo toti zvykem mít v domì klasiku,
zatímco knihy urèené ke ètení se spíe naly v lonicích. Z knihovny, její ètvrtá
strana byla otevøena do dalího pokoje, se sestupovalo po schùdkách do hudebního
pokoje, v nìm dominovalo velké piano. Stìny hudebního pokoje byly obloeny
pozlaceným døevem, které bylo vyøezávané a do nìho byla zaputìna zrcadla. Pocházela z jednoho francouzského zámku a byla koupena v aukci. Dalí pokoj
se jmenoval pánský, byla to otcova pracovna a byla vybavena pohodlnými velkými
idlemi a gauèem. Taky tu byl pracovní stùl a stolek v rohu na brid. Vedle pánského
pokoje, oddìleného od nìho posuvnými døevìnými dveømi s intarziemi, byla obrovská hala, její délka odpovídala takøka íøce celého domu. Stìny byly pokryty
èerveným sametem a velkými obrazy. Podél stìn byl renesanèní nábytek (buï pravý,
nebo kvalitní napodobenina), co dodávalo místnosti pocit, e jste v renomovaném
muzeu. Velká stará skøíò mìla zabudovaný gramofon a byla v ní kolekce desek.
Tento pokoj se uíval, jen kdy rodièe poøádali velké veèírky. Tehdy se srolovaly
perské koberce, aby se mohlo tanèit, a snad se i otvíraly sklenìné dveøe na terasu,
z ní se dalo jít po kamenném schoditi do zahrady. Z haly se vstupovalo prùchodem ve tvaru oblouku do kuøáckého pokoje. V nìm se pøijímaly návtìvy, pokud
k tomu nedocházelo v budoáru v prvním patøe. Kuøácký pokoj mìl otevøené ohnitì, co bylo v Ústí raritou. Kolem ohnitì byly seskupeny idle s velkými opìradly
a pokoj byl ozdoben goblény. V jednom rohu byl malý zabudovaný bar. Vedle kuøáckého pokoje byla jídelna pro slavnostní úèely. Mìla dlouhý stùl z tmavého døeva,
k nìmu mohlo zasednout a 24 osob, a idle s velkými opìradly. Aèkoliv na stìnách
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bylo osvìtlení, svíèky byly nezbytností pøi slavnostních pøíleitostech. Velká komora
sousedící s jídelnou skladovala porcelánové a sklenìné nádobí. Na konci jídelny
byla zdobená kovová møí, kterou se vstupovalo do zimní zahrady. Tím se rozumìla
místnost obloená bílým mramorem a s mramorovou sochou Ruth, biblické sbìraèky klasù. Místnost byla dost zaplnìna kvìtinami a udrovala se v ní nií teplota
ne v jiných místnostech. Pokud bylo moc lidí v budovì, mohlo se v ní i sedìt. Kromì zimní zahrady mìly vechny slavnostní pokoje na podlaze parkety s krásným
vzorkem hvìzd tvoøených svìtlým a tmavým døevem. Parkety byly zèásti pøekryty
orientálními koberci. Vechny pokoje mìly velká okna smìøující do zahrady,
aby z ulice nebylo narueno soukromí. Do druhého patra (kromì pùdy, kde si dìti
rády hrály na schovávanou) vedla jak dvì schoditì, tak i výtah. V tomto patøe
byly dva hostinské pokoje, kadý se dvìma postelemi a vlastní koupelnou. Dále tu
byla místnost, tzv. Studierzimmer, kde se dìti uèily, øada místností pro sluky
a francouzskou vychovatelku (tou byla v letech 1932 a 1936 Violette De Valone,
pozdìji zde bydlela Anglièanka Diana Whitley), místnost se stolem na stolní tenis,
kde bratøi svádìli urputné souboje konèící èasto pranicí, velká místnost na praní
prádla a dalí na jeho zaívání. Ve Studierzimmer bylo hudební køídlo a cvièily
se zde hudební lekce. Také tu byly elektrické vláèky, stolní hry a hraèky a místnost
byla urèena k zábavì dìtí. My jsme ale dávali pøednost zùstávání v lonicích. Byli
jsme toti pøíli líní, ne abychom se vydali o patro výe do vzdálenìjího konce
domu.
To, e nedávno sepsané vzpomínky jsou pøesné, potvrzují fotografie interiéru
i soupis vybavení vily, zpracovaný v roce 1932, kdy se vila pojiovala proti poáru.
Soupis uvádìl 52 kobercù, vèetnì nejdraího (stál 60 tisíc Kè) a nejvìtího (7x5 m)
v jídelnì. Obrazù bylo zmínìno 31 vèetnì nejdraího (96 tisíc Kè) od severonìmeckého renesanèního malíøe Barthela Bruyna (14931555). Antický kamenný krb,
o nìm se nìkteøí odborníci domnívají, e pocházel z Pompejí, mìl hodnotu 40 tisíc
Kè. Cena postelí se pohybovala od 300 Kè (lùko v místnosti kuchaøky) a po 7 700
Kè (v dámské lonici). Pro srovnání litr piva stál v té dobì 3 koruny a kilogram
hovìzího masa 12 korun.
Celková hodnota vybavení domu byla odhadnuta na 6,8 milionu Kè. Z nìho se vak
rodina Hanse Weinmanna dlouho netìila. Koncem roku 1938 emigrovala pøes Londýn, resp. Curych do USA. Prùmyslový majetek odkoupila pod cenou ivnostenská
banka. Umìlecké sbírky Weinmannù zùstaly uloeny v Ústí nad Labem ve vilách
a bankovních sejfech a byly k nim poøízeny seznamy. V roce 1940 byly tyto pøedmìty z Ústí odvezeny do Berlína, kde se prodaly v aukci. Mìsto Ústí nad Labem v ní
v srpnu 1941 zakoupilo nìkolik obrazù. Na základì konfiskaèního zákona z roku
1945 byl Weinmannùv majetek po válce zkonfiskován bez náhrady jako majetek
nìmeckých obèanù.
Hans Weinmann v emigraci zmìnil své pøíjmení na Wyman a v USA koupil spoleènost Pantasote na výrobu umìlé kùe. Bìhem let rozíøil její výrobní program
na produkci vech typù plastových a gumových výrobkù. Nejvìtí úspìch zaznamenal s tìsnìním dveøí lednièek, které bylo øeeno tak, aby malé dìti nemohly samy
otvírat lednièku. Ze Spojených státù expandoval i do Evropy a v Nìmecku, Francii,
Dánsku a Itálii vybudoval poboèné závody.
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Pøi sèítání obyvatel v bøeznu 1939 byl ve vile uveden øidiè auta u firmy
E. J. Weinmann Josef Wirkner a Amalie Schenk, která pracovala pro Hanse
Weinmanna ji minimálnì od roku 1934. Kvùli sympatizování s idy byla urèitou dobu
vìznìna nacisty a po válce se odstìhovala do USA k Wymanùm. Ve sèítacích operátech
byla zaznamenána rovnì pokojská Irma Eichler, kuchaøka Mathilde Köck a domovník
Julius Markowetz s manelkou Emmou a synem Gottfriedem. Bydleli v suterénu, o nìm
se Liselotte ve svých vzpomínkách nezmiòovala a v nìm kromì bytu pro domovníka byla
i kuchyò, kotelna a gará. Podle vzpomínek B. Rohana uíval Hans Weinmann
pro reprezentaèní úèely velký Cadillac a starí mení Buick. Rodina J. Markowetze suterén
obývala od èervna 1937 do ledna 1940 a otec byl také u Weinmannù zahradníkem.
Za 2. svìtové války se ve vile konala zasedání vládního prezidenta, od bøezna
1942 do konce záøí 1945 tu bydlel i øidiè vládního prezidenta Adolf Ratka (1892
1968) a v bytì mìl dokonce telefon, co v té dobì nebylo tak obvyklé. Majitelem
vily byla zpoèátku nìmecká tajná státní policie, poté Nìmecká øíe a od bøezna 1943
øíský ministr vnitra. Po roce 1945 se z vily stal posádkový dùm Èeskoslovenské
armády a od 16. dubna 1946 zde byl ustanoven národním správcem nadporuèík
Jaroslav Jelínek a po nìm kapitán Miloslav Khier, kteøí zde i bydleli.
V listopadu 1947 byla vila pøedána posádkou Masarykovì nemocnici, ale ji
pøi sèítání v roce 1950 tu pùsobila politická kola krajského výboru Komunistické
strany Èeskoslovenska. V prvním patøe vyuíval dvì místnosti jako byt nìkolik mìsícù hospodáø koly Josef Balihar s manelkou Emou, která tu vaøila pro studující.
V suterénu ve dvou místnostech bydlel bratr Josefa Jindøich Balihar s manelkou
Miroslavou a dcerou Marií. Ve vile byl zamìstnán jako údrbáø. Od dubna 1951 byl
majitelem vily Sdruený komunální podnik, respektive Bytový komunální podnik
Jednotného národního výboru v Ústí nad Labem, od dubna 1958 mìstský národní
výbor a od prosince 1961 okresní národní výbor. V letech 1964 a 1968 budova
slouila jako veèerní univerzita marxismu-leninismu a v letech 1966 a 1971 jako
kolní jídelna. Od r. 1974 tu byla krajská politická kola, od r. 1984 dùm èeskoslovensko-sovìtského pøátelství, kanceláøe okresního a krajského výboru Svazu èeskoslovensko-sovìtského pøátelství a konzulát SSSR.
Od podzimu 1990 budovu vyuívají Ústeèané k pùjèování knih a jiných dokumentù a k návtìvám besed a výstav, protoe zde sídlí Severoèeská vìdecká knihovna.
Ta v suterénu vybudovala oddìlení pro dìti a mláde, v pøízemí pak pùjèovnu beletrie a populárnì nauèné literatury, kde nabízí témìø 100 tisíc svazkù. V prvním patøe
ètenáøùm slouí hudební oddìlení nejen s nabídkou více ne 8 tisíc hudebních CD
a 9,5 tisíce hudebnin, ale i stovek jazykových kurzù na MC a èeských filmù na DVD.
Bìhem let knihovna nahradila zastaralé rozvody vody, tepla a elektrické energie
novými a budova dostala novou fasádu. Velkými zmìnami prola pùda, na ni
Ralph Weinmann vzpomínal jako na místo, kde si hrával na schovávanou. Knihovna v ní nechala v roce 2001 vybudovat velký a malý pøednákový sál a mení depozitáø. Koncem roku 2001 byl malý pøednákový sál upraven pro potøeby Britského
centra, které se v roce 2005 pøetransformovalo v oddìlení anglické literatury. Zde
mohou uivatelé knihovny sloit cambridgeské zkouky a pùjèit si vedle beletrie
v anglickém jazyce i uèebnice a metodické materiály k výuce anglického jazyka.
Majitelem budovy je v souèasné dobì Ústecký kraj.
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Ulièní prùèelí Vojenské zdravotní pojiovny (èervenec 2007)

Èp. 1367/ 9 (ca do r. 1900), 3 (po r. 1900), 7 (od konce r. 1947)
Jednopatrová budova byla postavena podle plánù ze záøí 1889 pùvodnì pro stavebníka Franze Grossmanna, avak fasáda byla upravena ji podle pøedstav nové majitelky Franzisky Köhlerové a budova zkolaudována 15. 9. 1890.
Na konci roku 1890 v domì bydlel Adolf Merckle, majitel drogistického velkoobchodu v ulici Na nivách, s manelkou a slukou. Známìjí ne on je vak jeho
vnuk Adolf, který kráèel ve lépìjích dìdeèka a otce, rozmnooval jejich majetek
a v souèasné dobì patøí mezi nejbohatí mue v Nìmecku (podle americké spoleènosti Forbes, která pravidelnì zveøejòuje seznamy boháèù, byl v roce 2007 dokonce
44. na svìtì). Dalí byt vyuíval provozní inenýr Jakob Christman a tøetí byt topiè
Josef Wagner s manelkou.
V r. 1893 si dùm koupil bankéø Louis Landesmann a v tomto roce si nechal pøistavìt balkon. Po jeho smrti v roce 1900 vyuívala celý dùm (sedm pokojù, dvì
pøedsínì a jednu kuchyò) vdova Rosa s dcerou Luisou, syny Maxem a Felixem,
kuchaøkou Therese Lederer a slukami Boenou Horákovou a Herminou Stranskou.
Kdy její dìti dospìly a odstìhovaly se, uskrovnila se, take pøi sèítání v r. 1921
existovaly v domì tøi byty. V prvním bydlela i v roce 1930 s malíøkou Gertrud
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Návrh východní fasády èp. 1367 (1889)
Sandmann, která se do Ústí nad Labem pøistìhovala z Dráïan. V roce 1921 dále
v jejím bytì pøebývala Olga Klein, úèetní v Ústecké montánní spoleènosti, zatímco
v roce 1930 úøedník u Èeské obchodní spoleènosti Jaroslav Kadlec, chemik Peter
Schleisner a kuchaøka Amalie Dicker. Ve druhém bytì je uvádìn ve sèítacích operátech k roku 1921 a 1930 Bartholomäus Ritz s manelkou Josefinou a dcerou Margarete. Zpoèátku pracoval u Aussiger Werke a poté v chemické továrnì, manelka
s dcerou pozdìji uklízely u Rosy Landesmann. Ve tøetím bytì v roce 1921 pøebýval
Friedrich Petzold, zamìstnanec Schichtových závodù, s manelkou.
Po smrti Rosy Landesmann byl zapsán v bøeznu 1935 do katastrálního rejstøíku
jako majitel domu její syn Felix a bydlel zde asi do bøezna 1937, kdy dùm prodal
Franzi Petschkovi. V kvìtnu 1939 vyplnily sèítací archy tøi rodiny: tramvajový
prùvodèí Josef Hofmann s manelkou Annou a tøemi podnájemníky (mj. profesorem na obchodní akademii Rudolfem Friedrichem), Josef Winter s manelkou a malíø
a lakýrník Wenzel Pokorny (18911964) s manelkou Paulou, synem a dcerou. Ji
o pìt mìsícù pozdìji ale jedna z rodin uvolnila byt pro potovního inspektora
Johanna Scharfa, který tu s manelkou Evelyne pøeèkal celou válku.
V roce 1942 se majiteli domu stali Anton a Marie Finkel, ale nadále bydleli v nynìjí
Konìvovì ulici. Po skonèení války v domì krátce bydlel Wenzel Pokorny a od èervna
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Levá strana Churchillovy ulice s domy èp. 1367, 1328 a 1353
(pohlednice z doby kolem roku 1910)
1946 do února 1952 rodina Jana Tùmy. Ten byl ustanoven 31. èervence 1946 národním správcem. Dalími nájemníky byl obchodní vedoucí Vojtìch Dvorecký, který tu il s manelkou Annou, synem a dcerou od øíjna 1947 do øíjna 1948.
V lednu 1950 byl dùm zapsán jako konfiskát a majitelem se stala obec. Od roku
1951 byl vlastníkem Sdruený komunální podnik Jednotného národního výboru
v Ústí nad Labem, poté Bytový komunální podnik Jednotného národního výboru
v Ústí nad Labem a od r. 1955 domovní správa è. 4. V roce 1950 zde byl uvádìn
jako nájemník tøípokojového pøízemního bytu Jan Tùma, úøedník jednotného národního výboru, s manelkou. V prvním patøe, rovnì v tøípokojovém bytì, bydlel
Oldøich Rejhon, skladník v Technomatu, s manelkou Marií, dcerou Marií, jejím
manelem a zubním technikem Karlem Bartákem a vnukem. V telefonních seznamech z let 1969 a 1977 najdeme na této adrese jméno Jana Tomáková. Poté zde
úøadoval odbor výstavby mìstského národního výboru a organizace Zvelebení mìsta (1978 a 1986), údajnì zde mìl v letech 1974 a 1988 kanceláø útvar hlavního
architekta podobnì jako v sousedním èp. 1328. Od poloviny devadesátých let minulého století tu je Vojenská zdravotní pojiovna, která budovu i vlastní.
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Èp. 1328/11 (ca do r. 1900), 5 (po r. 1900), 9 (od konce r. 1947)
Tento rohový dùm byl postaven asi v r. 1887, pøesné datum není známo, protoe
se stavební dokumentace nedochovala kompletní. V adresáøi z roku 1895 se uvádìla
jeho adresa jetì jako Mengsgasse è. 16. Pøi sèítání v roce 1900 jako Bismarckstrasse
11, v adresáøi z r. 1907 se psalo o Bismarckstrasse 5 + Mengsgasse 16.
V letech 1890 a 1900 byl majitelem domu Oskar Thomas, respektive po jeho
smrti jeho manelka Marie. S trochou nadsázky mùeme o domì øíci, e zpoèátku
slouil jako ubytovna. Pøi sèítání v roce 1890 zde toti bydlelo 52 osob v deseti
bytech, v roce 1900 31 osob v sedmi bytech. Vìtinou se jednalo o dìlnické nebo
øemeslnické rodiny mladího vìku. V roce 1890 byla vak mezi nimi uvedena i 97letá
Anna Ritschel s dcerou.
Pøed rokem 1900 se sníil poèet bytù, protoe majitelka domu Marie Thomas
obsadila v pøízemí a prvním patøe pìt místností a kuchyò. Spoleènì s èínicí a uklizeèkou provozovala v nìkolika z nich hospodu. V této èinnosti pokraèoval i nový
majitel Auguste Böhm a hospoda nesla v r. 1907 název Zum Bismarckheim. Dalí
byty v roce 1900 byly jednopokojové (výjimkou byl byt peditéra Hermanna Böhma
v prvním patøe, kde il s manelkou a dcerou a k dispozici mìl dva pokoje a kuchyò), suterén s pokojem a kuchyní obývala vdova Pauline Baume s tøemi syny a tøemi
dcerami a na ivobytí si vydìlávala praním a ehlením. V pøízemí bydlel Ferdinand
Buck s manelkou a dvìma dcerami. Zamìstnávala ho peditérská firma Georga
Monglowského, který bydlel v sousedním domì. V podkroví v roce 1900 byly tøi
byty, kadý tvoøený jednou místností s výjimkou jednoho vybaveného kuchyní, v nìm
pøebýval Franz Josef Bruch s manelkou a tøemi hosty.
V r. 1909 se majitelem domu stal Johann Eder a po sedmi letech Ernst Kraus (1871
1942). S bratrem Ottou vlastnil parní mlýn na bývalém Bìlském ostrovì a továrnu
Adler na výrobu suenek, pikotù, vaflí a perníkù. V domì realizoval mení stavební
úpravy, take vznikly byty pro dvì rodiny. V jednom bydlel s manelkou Olgou, dvìma syny, Willym a Walterem, a dvìma sluebnými dìvèaty (resp. od r. 1923 s kuchaøkou
a pokojskou) a do r. 1938. Za války zahynul v koncentraèním táboøe v Majdanku,
jeho synové se vak zachránili, protoe vèas emigrovali do Anglie.
Druhý byt obýval pøed rokem 1939 Josef John se svou matkou, manelkou, synem Josefem a dcerou Marií. Ne odeel do penze, zamìstnávala ho Ústeckoteplická dráha jako topièe v lokomotivách. Syn se ivil jako øidiè, dcera pracovala jako
oetøovatelka v ústecké firmì Laufer. Pøi sèítání v roce 1939 zde byla uvedena pouze
jedna rodina: Eduard Jelinek s manelkou. Jako dìlník pracoval v chemické továrnì a ubytovával v podnájmu Rudolfa Schmidta.
V roce 1942 dùm zabavila Nìmecká øíe jako majetek osob nepøátelských øíi
a sídlila tu SAMarinestandarte. V následujícím roce se dùm stal majetkem øíské
finanèní správy a bydlel tu vrchní potovní inspektor Heinrich Ottilige. V bøeznu
1946 poádal sbor Jednoty èeskobratrské o pøidìlení domu, aby zde mohl zøídit
modlitebnu a spolkovou místnost mládee. V tu dobu zde bydlel major generálního
tábu Antonín Pøíhoda a Karel Maøik. Od záøí 1948 do kvìtna 1951 uíval pøízemní
tøípokojový byt vedoucí tajemník okresní odborové rady Karel Patera s manelkou
Boenou a syny Ludvíkem a Jiøím. Tøípokojový byt v prvním patøe slouil od r. 1950
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Pohled do Mengsovy ulice s èp. 1328 a 1353 (kolem r. 1908)

Návrh boèní fasády èp. 1328 (prosinec 1916)
do r. 1952 autodopravci Josefu Hovorkovi, jeho manelce Jiøinì a synùm Josefovi,
Miroslavovi a Jiøímu. Do Ústí n. L. se pøistìhovali z Mìlníka ji 1. srpna 1945.
V roce 1959 mìla ze suterénu, který byl od roku 1945 neobýván, vytvoøit klubovnu tìlovýchovná jednota Lokomotiva. V letech 1959 a 1965 byl v telefonních seznamech uvádìn Jiøí íma. V letech 1974 a 1988 zde byl útvar hlavního architekta
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mìsta Ústí n. L. , v polovinì devadesátých let minulého století ivnostenská pojiovna a od r. 2000 tu nala pùsobitì firma Zepter International. Vlastníkem budovy je RVTS, s. r. o.

Návrh ulièního prùèelí domu èp. 1353 (1890)

Èp. 1353/15 (ca do r. 1895), 13 (od r. 1895), 7 (po r. 1900),
11 (od konce r. 1947)
Dùm si nechal postavit v roce 1890 jako podsklepený a jednopatrový Moritz Nitsche.
Sám bydlel v domì v Teplické (dnení Revoluèní) ulici è. 27, take nový dùm byl
urèen k vybírání nájmu. V pøízemí byly dvì kuchynì a tøi pokoje, v prvním patøe
kuchyò a pìt pokojù, co umoòovalo, aby zde bylo est bytù. Na konci r. 1890 byl
jeden byt neobýván, dalí uíval dìlník Anton Dammel s rodinou, tøetí pak úèetní
v mydlárnì Julius Hauenschild. S ním bydlela kromì manelky a dvou dcer i sluka.
Koncem r. 1891 dùm koupil Philipp Aletter, obchodník a pokladník v evangelické
obci. Se svou rodinou (manelka, dcera a sluky) vyuíval pìt pokojù a kuchyò
v prvním patøe. V pøízemí, kde byla rovnì kuchyò a pìt místností, si z jedné zøídil
ordinaci MUDr. Otto Trinks, enský a dìtský lékaø, který pøiel do Ústí nad Labem
v roce 1899. V dalích místnostech bydlel s manelkou, sestrou, ovdovìlou tchýní
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a posluhovaèkou. Suterén, kde byl z jedné místnosti vytvoøen
pokoj a z druhé kuchyò, obýval tesaø Franz Josef Nietze
s manelkou Annou, synem a dcerou. Philipp Aletter v r. 1911
nechal zruit zadní schoditì, pøistavìt boèní schoditì a støecha
dostala charakteristickou vìièku.
Od r. 1918 vlastnil dùm peditér Georg Monglowski (1873
1931), který se do Ústí nad Labem pøestìhoval z Hamburku
v roce 1896 a byl dlouholetým funkcionáøem ústeckého Kupeckého spolku. V r. 1919 pøistavìl v pøízemí verandu. V domì
bydlel s manelkou Melanií (18811962), dcerou mìstského
Melanie
lékaøe Franze Reichela, a posluhovaèkou. Pøíleitostnì v bytì
Monglowski
ubytovával podnájemníky. V roce 1921 to byl napø. Josef
(1881  1962)
Sachs, inenýr stavebního úøadu, v roce 1930 Karl Pöschel,
úøedník zamìstnaný v mìstské elektrárnì, a Karl Schöppl
(19011954), profesor na obchodní akademii. Druhý byt obýval jak v roce 1921,
tak i v roce 1930 úøední sluha Franz Kreisel s manelkou, dcerou Emilií, a synem
Wilhelmem. Bìhem doby Franz Kreisel ovdovìl, dcera se odstìhovala a uvolnila
v bytì místo pro vagra Eduarda Horna, jeho manelku Marii a dceru Christiane.
Nadále tu bydlel syn Wilhelm, který zaèal podnikat v papíøe a potravinách.
Po smrti Georga Monglowského dùm obývala do èervence 1936 jeho manelka a nadále v nìm organizovala setkávání básníkù, hudebníkù èi cestovatelù.
V bytì paní Melly, jak ji nazývali její blízcí pøátelé, èetl Karl Hans Strobl
(18771946) ze svých románù a Karl Blodig (18591956) líèil výstupy na alpské
velehory.
V r. 1936 dùm pøipadl advokátovi dr. Waltheru K. Mareschovi (18861965),
druhému synovi podnikatele a poslance zemského snìmu Ferdinanda Maresche.
V tom roce byly vybudovány na kadém patøe i v podkroví pokoje pro sluku. Od
1. 12. 1936 zde krátce sídlil rakouský konzulát s konzulem Carlem Hüblem (1870
1952), jen byl bratrem Antona bydlícím v èp. 1804.
Pøi sèítání v roce 1939 il v jednom bytì dr. W. K. Maresch s manelkou Irmgard,
je pocházela z rodiny dvorního rady dr. Gawalowského. S nimi bydlela jejich dcera
Inge (19221965), která po svatbì nesla pøíjmení Komenda, a posluhovaèka. Dalí
byt uívala vdova Maria Schöppe (18881939), její manel dr. Karl Schöppe (1880
1939) od listopadu 1918 a do chvíle, kdy zemøel na infarkt, sdílel advokátní kanceláø spoleènì s dr. Waltherem Mareschem v ulici U trati 2. Dr. Karl Schöppe bydlel
v dìtství s rodièi v sousedním domì èp. 1556 a v letech 1923 a 1931 byl starostou
mìsta. Suterén obýval antifaista  dìlník Franz Hamersky s manelkou a dvìma
dcerami. Mladí dcera Gertrude a její matka se mohly proto v èervnu 1946 vystìhovat do ruského pásma i s nábytkem z bytu. V r. 1944 byl vybudován nouzový východ ze sklepa, který slouil jako kryt pøed leteckými nálety.
V letech 1945 a 1955 zde mìl bydlitì Bohuslav imùnek s manelkou Miladou
a synem Bohuslavem (syn se v roce 1953 pøestìhoval do Trmic). imùnek byl také
v kvìtnu 1946 ustanoven národním správcem domu díky tomu, e byl bývalým
politickým vìznìm. Od bøezna 1947 do ledna 1948 tu bydlel i Ladislav Skoupa,
vedoucí Masny, n. p., závod Jasa, ne se odstìhoval o dva domy dále do èp. 1557.
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Pøi sèítání v roce 1950 vyplnil sèítací arch pro pøízemní tøípokojový byt dùstojník èeskoslovenské armády Jan Rýdl
(18881951), jen tu bydlel s manelkou Marií a poskytoval
podnájem chemikovi ing. Theodoru Keyzlarovi. V kvìtnu
1951 se Jan Rýdl odstìhoval s manelkou na Náchodsko,
ale pøi návtìvì Ústí v èervenci 1951 ukonèil ivot
na západním nádraí skokem pod vlak. Podstøení jednopokojový byt vyuíval v roce 1950 konstruktér Severotuku
Stanislav Èerník. Od konce roku 1952 do listopadu 1966
tu mìl bydlitì i krajský hygienik MUDr. Miloslav DvoøáWalther
èek (19111966).
K. Maresch
Z dalích obyvatel lze uvést Radoslava Tollara a Alenu
(1886  1965)
Pavlíkovou, kteøí se zdrovali na této adrese minimálnì
v letech 1956 a 1979, respektive 1974 a 1979. Z pováleèných stavebních úprav lze uvést odstranìní charakteristické kupole v r. 1948
a upravení podkroví pro kvalitnìjí bydlení v r. 1956 a 1959. Poslední stavební akce
vak u nezajioval národní správce, ale domovní správa è. 4, která dùm pøevzala
od Sdrueného komunálního podniku Jednotného národního výboru v Ústí
nad Labem, respektive Bytového komunálního podniku Jednotného národního výboru v Ústí nad Labem. V únoru 1980 byl dùm zboøen.

Èp. 1556/ 15 (pøed r. 1900), 9 (po r. 1900),
13 (od konce r. 1947)
Jednopatrový dùm se zahradou byl postaven v r. 1896 pro Carla Schöppeho (1846
1904), ústeckého obchodníka, éfa firmy Rössner & Schöppe, poslance zemského
snìmu a zakladatele ústecké obchodní akademie. K dispozici mìl sedm pokojù, tøi
komory a kuchyò. V domì bydlel a do své smrti s manelkou Herminou a v roce
1900 i se ètyømi syny (pátý syn Walther v té dobì il v Antverpách). Z jeho synù
se nejvíce proslavil Karl (18801939), jen vystudoval práva na praské nìmecké
univerzitì a v letech 1923 a 1931 vykonával úøad ústeckého starosty.
V r. 1910 byt obývala vdova po Carlu Schöppeovi ji jen s nejmladím synem
Heinrichem (18851967), studentem lékaøství na psychiatrické klinice v Mnichovì.
S ním tu bydlel jeho pøítel, univerzitní asistent geologického institutu vídeòské univerzity Phil. Dr. Friedrich Seeman (18841914), jen pozdìji vyuèoval na zemìdìlské akademii v Dìèínì-Libverdì a padl v Srbsku, a sluka. Nejstarí syn se pozdìji
vrátil do domu s rodinou z Antverp a v r. 1911 si nechal pøistavìt v pøízemí dìtský
pokoj a v prvním patøe lonici.
V èervenci 1916 si dùm koupili od bratrù Schöppeových Paul Edlen von Schönfeld s manelkou Else a nastìhovali se do nìho. Bydleli zde vak krátce, protoe
Paul zemøel v èervenci 1920, a tak se vdova Elsa nastìhovala s dcerou Ilkou ke své
matce Rose Weigl do vily èp. 1612 na protìjí stranì ulice.
Pøi sèítání v r. 1921 byl v bytì uveden Franz Tschöp, øeditel uhelné spoleènosti,
spoleènì s manelkou, tøemi dcerami, dvìma slukami a podnájemnicí. Zøejmì byl
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v suterénu v té dobì vytvoøen dalí byt, protoe ve sèítacích
arích je zaznamenáno jméno Maria Melzer s manelem Josefem, dvìma syny a dvìma dcerami. Starala se o celý dùm,
zatímco manel pracoval na dráze, starí syn byl malíøem
a lakýrníkem, mladí syn cukráøem a starí dcera písaøkou.
Else Schönfeld nechala roku 1923 udìlat novou fasádu a v r.
1936 pøistavìla gará. V té dobì u tu bydlel místo F. Tschöpa
øeditel prùmyslové a zemìdìlské banky Artur Beck. Do Ústí
nad Labem se pøistìhoval z Varnsdorfu v roce 1920 spoleènì s manelkou Melittou, synem Walterem a dcerou Ilsou.
V
roce 1930 byla v bytì s nimi uvádìna i kuchaøka, sluka
Carl Schöppe
a
jako
podnájemník Adolf Boresch, který byl zamìstnán
(1846  1904)
v Schichtových závodech. Ve druhém bytì stále bydlela rodina Melzerových, ale ji bez nejstarího syna a dcery. V r. 1933 mìla v domì sídlo
terstská Assicurazioni Generali, Moldavia-Generali a Sekuritas, které zastupoval
a do r. 1935 zmínìný Beck.
Koncem tøicátých let zøejmì probìhla dalí pøestavba domu, protoe pøi sèítání
v roce 1939 byly uvedeny ètyøi byty. První obýval architekt Ernst Rücker, jen vlastnil obchod s nábytkem v Zámeènické ulici, projektoval dùm vodárenské spoleènosti na Masarykovì ulici, který nyní uívá Policie Èeské republiky, i jednu z vil
v Konìvovì ulici. S ním zde ila manelka, dva synové, pomocnice a dva podnájemníci. V dalích bytech bydleli Alois Schaffhauser, který v Ústí zastupoval vídeòskou
firmu vyrábìjící váhy, ing. Alexander Hlauschek (18981954), strojní inenýr
v Schichtových závodech, a rodina antifaisty Wilhelma Hamerského.
V listopadu 1940 dùm koupil od Elsy Schönfeld Wilhelm Peterek (18961982)
s manelkou Josefinou. Po skonèení války z pùvodních obyvatel v domì nejdéle
vydrel Ernst Rücker s manelkou, ne se v èervnu 1946 vystìhovali do americké
okupaèní zóny Nìmecka. Ji v èervenci 1946 se do dvoupokojového bytu v prvním
patøe nastìhoval voják zahranièní armády Vilém Heller (19001963) s manelkou
Zdeòkou. Pracoval jako úøedník uhelného syndikátu, v prosinci 1946 podal ádost
o ustavení národním správcem domu a uspìl. V dubnu 1947 se do domu pøistìhoval z Paøíské ulice MUDr. Vladimír Sklenaøík s manelkou Libuí a dcerou Evou.
Byl vedoucím lékaøem plicního ambulatoria pøi Ústavu sociální péèe v Ústí nad Labem. Vyuíval byt v pøízemí a nìkolik místností v prvním patøe. V roce 1956
se odstìhoval do Chomutova.
O dalích obyvatelích domu v padesátých a edesátých letech 20. století s výjimkou
V. Hellera, který tu bydlel do smrti, informace nemáme. V té dobì u byl majitelem
domu Sdruený komunální podnik, respektive Bytový komunální podnik Jednotného
národního výboru v Ústí nad Labem a od r. 1955 domovní správa. Z obyvatelù domu
v sedmdesátých letech 20. století je v telefonních seznamech z let 1971 a 1979 zmiòována pouze Zdeòka Hellerová a Nina Tesaøíková. V únoru 1980 byl dùm zboøen.
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Èp. 1557/17 (pøed r. 1900), 11 (po r. 1900),
15 (od konce r. 1947)
Rovnì jednopatrový dùm si nechala postavit v r. 1896 vdova Agnes Baumann,
která bydlela v prvním patøe se svou pøítelkyní Emilií Ollischek jetì v r. 1910.
K dispozici mìla ètyøi pokoje, komoru a kuchyò, pozdìji i pøedsíò a koupelnu. V bytì
v pøízemí tvoøeném rovnì ètyømi pokoji a kuchyní bydlela v roce 1900 Helene
Brune (18671959), rozená Klepsch, s dcerou Marií a dvìma slukami. Ve sklepì
byl tøetí byt s jedním pokojem a kuchyní. V roce 1900 jej uíval Hugo Vogel
s manelkou a dcerou Hedwigou. Pracoval na Ústeckoteplické dráze a v bytì poskytoval podnájem Wenzelovi Suskemu, který si vydìlával na ivobytí v chemické
továrnì. V roce 1910 bydlel v suterénním bytì Josef Stolle s matkou a manelkou.
Zamìstnán byl rovnì v ústecké chemièce. Místo Helene Brune byt v pøízemí obýval berní správce Constantin Fleissner s manelkou.
V roce 1915 se hlavním vlastníkem domu stala Marie Klepsch, dalími majiteli
byla Friederika Schwank a R. a H. Baumannovi. Pøi sèítání obyvatel v únoru 1921
obývala sklepní byt Antonie Jícha, Èeka, která v tomto bytì zùstala i po pøipojení
Ústí k Nìmecku a pøi sèítání v roce 1939 se pøihlásila k nìmecké národnosti. S ní tu
bydlel v roce 1921 i 1930 invalidní syn Josef. Mìl neohebnou levou ruku a vlastnil
trafiku v Hrnèíøské ulici. V pøízemním bytì il Heinrich Fleischner, pokladní ve firmì
I. Petschek, s manelkou Pauline, slukou, synem Josefem, jen byl lékaøským asistentem na praské klinice, a dcerou Judith. Ta pracovala v lékárnì Adler
na Masarykovì ulici 44. Poslední byt uívala vdova Filomena Martin se dvìma syny,
Rudolfem a Erhardtem.
Koncem listopadu 1921 si dùm koupil notáø Gustav Grimeisen, který do Ústí
nad Labem pøiel z Litomìøic s dcerou Rosou a manelkou Rosou. Ta ho pøeila
a v roce 1939, kdy jí u bylo 72 let, v bytì ubytovávala pomocnici Annu Matusch.
V roce 1927 si její dcera Rosa (19041945) vzala lékaøe dr. Friedricha Taubera
(19011945). Manel se k ní nastìhoval a zøídil v domì ve tøech místnostech ordinaci. Dennì zde léèil od 8 do 10 a od 14 do 16 hodin. Po skonèení 2. svìtové války
byl ubit v internaèním táboøe ve Veboøicích k smrti. Mìla to být odplata za to,
e jako lékaø posílal do práce nedoléèené zamìstnance chemických závodù
a e upozornil zástupce Èerveného køíe na nelidské podmínky v internaèním táboøe. Kdy se o jeho smrti dozvìdìla jeho ena, otrávila plynem sebe a dceru Gudrun
(19431945). Synovi Helmutovi (19282007) se podaøilo dostat do Ameriky, kde
vystudoval lékaøství a kde i zemøel.
Ponìkud pøíznivìjího osudu se doèkal lakýrník Ernst Borde (18951956), který
se do domu nastìhoval s èeskou manelkou Margarete a dcerou Helene v èervnu
1944. V lednu 1947 byl odsouzen k jednomu roku tìkého aláøe. Po odpykání
trestu mu bylo pøiznáno èeskoslovenské státní obèanství a v Ústí nad Labem il
do své smrti.
Ordinaci po MUDr. Friedrichu Tauberovi po válce pøevzal MUDr. Igor Josoviè.
Ordinoval ve ètyøech místnostech v prvním patøe dennì od 9 do 12 a od 15 do 17
hodin, bydlel vak v sousední vile èp. 1150, kde vykonával i národní správu. Národním správcem v tomto domì byl ustanoven 17. kvìtna 1946 bývalý báòský úøedník
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Levá strana Churchillovy ulice s domy èp. 1556, 1557 a 1150
(ca 30. léta 20. stol.)
Josef tancl, jen bydlel ve druhém patøe s manelkou Rùenou jetì v roce 1950.
Pøi sèítání v tom roce vyplnil sèítací arch pro suterénní jednopokojový byt Ladislav
Skoupa s manelkou Marií a pro pøízemní dvoupokojový byt skladník Frantiek
Svoboda s manelkou Grétou. Frantiek Svoboda il v Ústí nad Labem od roku 1926
a v roce 1965 dostal povolení k vystìhování do tehdejí Nìmecké spolkové republiky.
V lednu 1951 pøemístil MUDr. I. Josoviè ordinaci do Herbenovy ulice. Majitelem domu se stal v tomto roce Sdruený komunální podnik, respektive Bytový
komunální podnik Jednotného národního výboru v Ústí nad Labem a v r. 1955
domovní správa è. 4. V letech 1962 a 1966 zde byla ordinace závodního lékaøe
Dopravního podniku, v letech 1968 a 1979 závodní zdravotní støedisko Podniku
bytového hospodáøství. V únoru 1980 byl dùm zboøen, stavební dokumentace
se nedochovala a podobu domu máme zachycenou asi jen na jedné fotografii, kde
jde o druhý dùm zleva.

Èp. 1150/17 (do konce r. 1947), 21 (od konce r. 1947)
Asi v r. 1911 (stavební dokumentace se nedochovala) si nechal postavit vilu prokurista Weinmannovy firmy Richard Lederer (18691936). Narodil se nedaleko západoèeského Støíbra a po studiu na plzeòském gymnáziu a na nìmecké obchodní
akademii v Praze pracoval od roku 1887 v ústecké firmì Rössler & Benda, která
prodávala uhlí. Kdy v r. 1892 koupil tuto firmu Jakob Weinmann, zaèal R. Lederer
pracovat pro nìho. V té dobì sluebnì navtívil mnoho míst v rakouské monarchii
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Vila Richarda Lederera (kolem r. 1930)
a v Nìmecku a osobnì poznal øadu budoucích obchodních partnerù. V roce 1909
se stal kolektivním prokuristou a o deset let pozdìji jediným prokuristou Weinmannovy firmy. Byl to právì on, kdo pøesvìdèil Jakoba Weinmanna, aby financoval
výstavbu plicního sanatoria Na kabátì a nìmecké veøejné knihovny na nynìjím
Lidickém námìstí, v dubnu 1945 pokozené pøi spojeneckém bombardování Ústí
nad Labem. V roce 1900 se R. Lederer oenil s Josefinou Klepsch (18741967),
její otec Vinzenz (18331883) byl významným ústeckým velkoobchodníkem
s ovocem a matka Marie (18411917) dcerou textilního podnikatele Georga Carla
Wolfruma.
V jednopatrové vile bydlel se svou manelkou, synem Wilhelmem (19011971),
který pozdìji odeel na studia na nìmeckou techniku do Prahy, a dcerou Elisabeth
(19022005), která se v roce 1927 provdala za Dr. Friedricha Pollatscheka (1896
1967), s kuchaøkou a pomocnicí a do své smrti.
V dalím bytì pøebýval Wenzel Günther (18731947), který jednu dobu pracoval
jako pomocný dìlník v pøedlické firmì Merckle a bìhem 2. svìtové války jako domovník, se svou manelkou Theresií (18761948). Krátkou dobu i se svým synovcem Hugem Hauptkranzem, který se tehdy uèil na holièe u Franze Kottela.
Ve dvacátých letech byl ve vile vytvoøen jetì tøetí byt, který obýval Hermann Brich
s manelkou. Byl øidièem u firmy E. J. Weinmann, a kdy se rodiny Weinmannù vystìhovaly v roce 1938 z Ústí nad Labem, øídil auto dr. ing. Wilhelmu Ledererovi. Ten mìl
malou tatrovku, zatímco jeho otec jezdil autem znaèky Walter.
Po smrti Richarda Lederera byl v podkroví vybudován byt pro vdovu Josefinu
a do uprázdnìného bytu se po ní nastìhoval v záøí 1936 její syn dr. ing. Wilhelm
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Lederer s manelkou Elisabeth (1910
2004), rozenou Schaffner, syny Franzem
a Richardem a dvìma pomocnicemi. Po pøipojení Ústí nad Labem
k Nìmecké øíi byl Wilhelm Lederer zatèen gestapem a po proputìní pøiel
o zamìstnání u firmy Schicht. Se svou
rodinou se odstìhoval v kvìtnu 1941
do Zhoøelce ve Slezsku. Do volného
bytu se nastìhoval v èervnu 1939 jeho
tchán Max Schaffner (18591951), synovec øeditele Spolku pro chemickou
a hutní výrobu Maxe Schaffnera
(18301907), s manelkou Friederikou
(18771964). Dolo k tomu poté, co
byli pøinuceni prodat svou vilu ve Velké
Hradební, aby v ní mohl být zøízen
mìstský úøad.
Krátce pøed koncem války se do
vily èp. 1150 vrátila rodina Wilhelma
Lederera a spoleènì se Schaffnerovými
Richard Lederer (1869-1936)
dobrovolnì opustila v létì 1946 Èeskoslovensko. Jak vzpomínal jejich starí syn Franz, vilu zanechali s otevøenými dveømi.
Nastìhoval se do ní MUDr. Igor Josoviè, jen do Ústí pøijel z Prahy v záøí 1945 a u
tu zùstal. V kvìtnu 1946 byl I. Josoviè ustanoven národním správcem vily a ve stejnou
dobu se k nìmu nastìhovala jeho manelka Helena. O pìt mìsícù pozdìji se jim
narodil syn Milan. S nimi v pøízemním bytì bydlela v r. 1950 i tchýnì dr. Josovièe
a od záøí 1949 pomocnice v domácnosti Margit Abrahámová. Byt v prvním patøe
v té dobì uíval Frantiek imánek (18931969), úøedník v Ústeckých sklárnách,
s manelkou Rùenou a synem Luboem. V domì bydleli od záøí 1946 do dubna
1950 a poté ve Støekovì. V lednu 1950 se stal majitelem vily Sdruený komunální
podnik Jednotného národního výboru v Ústí nad Labem a v záøí 1951 Bytový komunální podnik Jednotného národního výboru v Ústí nad Labem. V letech 1957
a 1979 se vila vyuívala jako mateøská kola a jejím majitelem byl kolský odbor
mìstského národního výboru. V únoru 1980 byl dùm zboøen.

Èp. 1911/19 (do konce r. 1947), 23 (od konce r. 1947)
Na parcele 318/6 byla v roce 1928 postavena jednopatrová vila (ve sklepì byla
prádelna, pokoj a kuchyò, v pøízemí kuchyò, jídelna, pokoj a veranda, v horním
patøe i v podkroví po tøech pokojích) pro podnikatele Otto Krause. Ten spolu
s bratrem Ernstem bydlícím o pìt domù blíe k èervenému kostelu vlastnil mlýn
a firmu Aussiger Adlerwerke na výrobu suenek, pikotù, vaflí a perníkù. Ve vile
bydlel do záøí 1938 s manelkou, dcerou Mariane, slukou a kuchaøkou a tìsnì pøed
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Návrh ulièního prùèelí vily èp. 1911 (1928)
záborem pohranièí odeel do Roudnice. Koncentraènímu táboru pøesto neunikl
a pravdìpodobnì zemøel v Osvìtimi. Sklepní byt v roce 1930 vyuíval strojní zámeèník v Schichtových závodech Leopold Nirsch s manelkou Marií a dcerou Edeltraud.
V øíjnu 1938 zabral vilu starosta mìsta dr. Richard Tauche (19051981)
s manelkou Elfriedou, synem Peterem (19351993) a dcerou Birgit. Pocházel
z rodiny hospodského Aloise Becka (narodil se v hostinci nedaleko zøíceniny hradu
Blansko a pøíjmení Tauche pouíval po matce). Po studiu na ústecké reálce a nìmecké
univerzitì v Praze získal v r. 1928 doktorát chemie. Zpoèátku pracoval ve velkobøezenském pivovaru, ale pak se dal na politickou dráhu. V roce 1933 vstoupil do Sudetonìmecké vlastenecké fronty a o dva roky pozdìji se stal okresním vedoucím
Henleinovy Sudetonìmecké strany. Po vítìzství této strany v komunálních volbách
v roce 1938 byl zvolen starostou a v kvìtnu 1939 jmenován vrchním starostou mìsta.
Údajnì kvùli homosexuálním sklonùm byl z funkce odvolán v bøeznu 1940. S rodinou
se odstìhoval v dubnu 1940 do Hamburku, avak od kvìtna 1942 opìt bydlel v èp.
1911 patrnì a do konce 2. svìtové války. V èervenci 1946 byl odsouzen k deseti
letùm tìkého aláøi, po odpykání celého trestu byl vystìhován v roce
1955 do Nìmecka, kde pozdìji zemøel.
Suterénní byt obýval v roce 1939 Rudolf Schulze s manelkou Annou a dcerou
Kristinou. Zamìstnán byl u Øíských drah. Od kvìtna 1941 byla vila majetkem
Nìmecké øíe, v èervnu 1944 pak pøevedena na mìsto. V telefonním seznamu z roku
1944 byl na této adrese uvádìn kromì dr. Richarda Taucheho, Hans Schmidt,
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podplukovník Oskar Karl Dymke
a jakýsi policejní vrchní inspektor.
V kvìtnu 1945 se do vily nastìhoval
se svým oférem lékaø dr. Karel Èíek
(18931948), významný mecená ústeckého sportu, a bydlel tu a do své smrti. Dr. Franz Lederer na nìho vzpomíná
jako na velice milou osobu, která mu
oetøovala drobná zranìní, ke kterým
jako chlapec èasto pøiel. Do Ústí
nad Labem se K. Èíek pøistìhoval
v listopadu 1920 a zpoèátku pracoval
jako drání lékaø, pozdìji si otevøel soukromou ordinaci na námìstí. S pomocí
roudnických veslaøù zaloil v únoru
1923 Èeský veslaøský klub Ústí
nad Labem. Ve Vaòovì nechal postavit
lodìnici, v Brné na bøehu Labe tenisové kurty. V roce 1936 koupil pozemek
ve Vaòovì a vybudoval na nìm tøi dalí
tenisové kurty. tìdøe té podporoval
Karel Èíek (1893-1948)
netìmický sportovní klub Lev
a ochotnickou scénu Jirásek. Jako sportovec, funkcionáø nebo divák se zúèastnil
vech olympiád od roku 1912 do roku 1936.
V roce 1946 se do jednopokojového suterénního bytu ve vile pøistìhoval bratr
Karla Èíka Bøetislav (18891959), ústecký starousedlík, jen 2. svìtovou válku
pøeèkal v Praze, v Ústí nad Labem pracoval jako úøedník likvidaèní správy a bydlel
zde do smrti. Podkrovní dvoupokojový byt obýval od kvìtna 1946 jetì v roce 1950
Frantiek Krbec s podnájemníkem. Zpoèátku s ním bydlela i manelka Milada,
ne se s ním rozvedla a ne se v kvìtnu 1947 pøistìhovala k Bohuslavu imùnkovi
do èp. 1353 v této ulici.
Pøi sèítání v roce 1950 sèítací arch vyplnil pro pìtipokojový byt v prvním patøe
JUDr. Frantiek Friè, vrchní øeditel okresní spoøitelny a zálony. Spolu s ním tu ila
minimálnì do roku 1961 jeho manelka Olga a po urèitou dobu i synové Milan, Jan
a Petr.
Od února 1951 dùm spravoval Sdruený komunální podnik Jednotného národního výboru v Ústí nad Labem a od záøí 1951 Bytový komunální podnik Jednotného národního výboru v Ústí nad Labem. Od prosince 1955 vilu vlastnila
domovní správa mìstského národního výboru a v dubnu 1961 byla vila pøevedena na Podnik bytového hospodáøství mìsta Ústí nad Labem. Kdo v té dobì ve vile
bydlel, není známo. Telefonní seznamy uvádìjí pouze Jiøího Kroupu, který v domì
il v letech 19711974. V únoru 1980 byla budova zboøena.
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Èp. 1574/ 31 (do konce r. 1947), 25 (od konce r. 1947)
Dùm s neobvyklým pùdorysem a na tu dobu i neobvyklou výkou, mìl toti dvì
patra, si nechal v roce 1898 postavit Franz Josef Arlt. Umístil jej na roh tehdejí
Alejní a Bukovské (dnení Masarykovy) ulice a nechal v nìm vybudovat pìt bytù,
které pronajímal. V suterénu byly dva byty, kadý tvoøený jedním pokojem a kuchyní. V prvním bytì v roce 1900 bydlel i pracoval (byt toti souèasnì slouil jako
dílna) Josef Bricha s manelkou, tøemi syny a dvìma uèni. Druhý byt obýval poák
Josef Böhm s manelkou Theresií, dcerou, dvìma syny a tchýní. Zbývající byty ji
byly vìtí. Do zvýeného pøízemí byl situován tøípokojový byt s jednou pøedsíní,
komorou a kuchyní pro úèetního Roberta Schmuzera. V bytì il s manelkou
Gabrielou, synem Robertem Marianem, tchánem, slukou a dìtskou peèovatelkou.
Tøípokojový byt s kuchyní a koupelnou byl i v prvním patøe a mìl dokonce komory
dvì. Obýval jej úøedník Leopold Kreiter s manelkou Mathildou, syny Adolfem
a Johannesem, dcerou Elsou a se slukou. Pracoval na radnici stejnì jako jeho starí
syn, ten tam vak byl zamìstnán jako praktikant. Nejvìtí byt byl ve druhém patøe.
Mìl dokonce ètyøi pokoje a bydlel v nìm Sigmund Popper, vedoucí banky v Nádraní
ulici, s manelkou Louisou, synem Karlem, vagrem Rudolfem Hirschem a slukou.
Na jeho jméno jsme ji narazili ve výètu obyvatel v domì èp. 1722, kam se pozdìji
pøestìhoval.
V roce 1900 pøeel dùm do vlastnictví Kathariny Habel, ale jen nakrátko. V únoru
1906 jej toti koupil vrchní odborný uèitel Hugo Hahmann
(18661952). Narodil se v Arnultovi-cích, ale své mládí proil ve Støíbrníkách. Po absolvování uèitelského ústavu
v Litomìøicích zaèal od roku 1885 uèit v Ústí nad Labem
a jeho rukama prolo podle jeho výpoètù 8100 mladých muù. Ve kolním roce vyuèoval na mìance
a na ivnostenské pokraèovací kole ruèní práce,
o prázdninách organizoval tábory pro neduivé dìti. Deset
let byl tajemníkem ivnostenského spolku, v roce 1903 zastával funkci pokladníka ivnostenskoprùmyslové výstavy
v Ústí nad Labem. Díky svému pøíjemnému tenorovému hlasu zpíval v ústeckém pìveckém spolku jako sólista a v letech Hugo Hahmann
(1866 1 952)
1894 a 1899 jej dokonce vedl.
Ze sèítání obyvatel z roku 1910 se dozvídáme, e v prvním suterénním bytì bydlel dùchodce Anton Reinisch s manelkou, tøemi dìtmi a podnájemníkem, ve druhém pak Fritz Ernst s manelkou Bertou a tøemi dìtmi. Manelé Ernstovi byli
operními zpìváky a angamá mìli v mìstském divadle. Pøed rokem 1909 se do bytu
ve zvýeném pøízemí nastìhoval Robert Gierschick s manelkou a dcerou a dva
pokoje pøemìnil na lokál. S poskytováním pohostinských slueb mìl u zkuenost. Do té
doby mìl toti pronajatou hospodu Sankt Gallen (Svatý Havel) na Bukovské 44.
Dne 4. prosince 1909 získal koncesi na hospodu Zum schiefen Eck (U ikmého
rohu), kterou provozoval v èp. 1574 a do r. 1936. V roce 1910 zamìstnával èíníci
Theresii Gebhardt, o jedenáct let pozdìji Artura Tragnera. V r. 1937 koncesi po nìm
pøevzal svobodný hospodský Robert Lanz. Tøetí byt obýval do své smrti profesor
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Roh Churchillovy a Masarykovy ulice s domem èp. 1574 (kolem roku 1914)
na ústecké reálce Heinrich Wagner. Rád maloval, a proto si z jednoho pokoje vytvoøil
ateliér. V bytì il s manelkou a matkou a poskytoval v nìm pøíleitostnì podnájem
studentùm. Do bytu v nejvyím patøe se po bankéøi Popperovi nastìhoval advokát
dr. Rudolf Langstein s manelkou, dcerou a slukou. Pøi sèítání v roce 1921 vak byl
v bytì uveden místo dr. Langsteina Artur Beck s manelkou, synem a dcerou. Spoleènì s nimi bydlely kuchaøka, a protoe syn byl sedmiletý a dcera dokonce jen
dvouletá, i jejich peèovatelka. Suterénní byt obsadila rodina Franze Jahnera, cukráøe, který mìl provozovnu na Dráïanské (dnení Masarykovì) ulici 42.
V r. 1924 byl vybudován vchod do hostinského pokoje ze suterénu a v bøeznu
1925 se do domu nastìhoval jeho majitel H.Hahmann s manelkou. S ní (a zpoèátku i se svou dcerou) v nìm bydlel a do øíjna 1945. Vysídlen byl 18. záøí 1946
transportem do ruského okupaèní zóny Nìmecka, zatímco manelka Marie o est
týdnù pozdìji do americké okupaèní zóny Nìmecka. O svùj dùm H. Hahmann
øádnì peèoval. V r. 1926 i v r. 1938 nechal renovovat fasádu.
Výjimeènou polohu budovy na konci ulice vyuívali podnikatelé na umístìní reklamních tabulí (v r. 1920 cukráø Franz Jahner, o ètyøi roky pozdìji prodavaè knih
a not Anton Gruhs, který mìl prodejnu sice na Dráïanské 42, ale v roce 1930
vyuíval jeden z bytù v domì jako sklad, v r. 1932 Ernst Wawra, ètyøi roky nato
esperantská skupina Progresso aj.).
Za 2. svìtové války zde kromì Roberta Lanze a manelù Hahmannových bydlel
i prokurista petrovické továrny na kovové zboí Oskar Schweickhard. V øíjnu 1945
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se do domu nastìhoval Bedøich Pleinger (19141946) s manelkou Marií, vídeòskou Èekou. Protoe byl povoláním kuchaø, pøevzal provoz hospody pod názvem
Na Praaèce. Po jeho úmrtí v srpnu 1946 se jeho manelka odstìhovala do Londýnské ulice a dekret na provozování restaurace získal v øíjnu 1946 legionáø
1. a 2. odboje Karel Vedral. V èervnu 1947 byl navíc ustanoven národním správcem
domu. V kvìtnu 1948 se vak odstìhoval do Moravského Krumlova, take restauraci následnì provozoval Ferdinand Pospíil. Tento volyòský Èech a zahranièní voják se pøistìhoval do Ústí nad Labem ze atce na konci roku 1947. V restauraci,
která pozdìji nesla název Praaèka a patøila k oblíbeným místùm Ústeèanù, pracoval s manelkou Anastazií patrnì a do roku 1962.
Z prvních pováleèných obyvatel domu lze jmenovat té Josefa Linharta, Josefa
Richtera a Jiøího Volka. Josef Linhart bydlel krátce v bytì po H. Hahmannovi a byl
inspektorem Èeskoslovenských státních drah. Josef Richter (19001968) byl referentem øeditelství Èeskoslovenských státních drah, do Ústí nad Labem se pøistìhoval z Hradce Králové s manelkou Boenou a synem Josefem a v domì bydlel
od prosince 1945 do prosince 1951. Jiøí Volek byl potovním úøedníkem
a s manelkou obýval byt v domì od kvìtna do srpna 1947.
O dùm peèoval od srpna 1951 Sdruený komunální podnik Jednotného národního výboru v Ústí nad Labem a od prosince 1955 domovní správa è. 4. V únoru
1980 byl dùm zboøen.

Èp. 1804/12 (ca do r. 1926), 2 (jako Bornemannova,
resp. Rooseveltova ulice)
Tato dvoupodlaní vila by vlastnì nemìla být v publikaci
zmiòována, protoe adresu Baumgartenstrasse 12 ji pøiøadilo snad jen kolaudaèní rozhodnutí z roku 1924 a záznamy
v ústeckém adresáøi z roku 1926 a 1934, kde je vak zároveò udána i Bornemannstrasse 2. V jiných adresáøích, telefonních seznamech a pøi sèítání domù a obyvatel od roku
1930 je její adresa uvádìna pouze jako Bornemannstrasse 2,
resp. Rooseveltova ulice è. 2. Pøi procházce po Churchillovì
ulici je vak na ni nejhezèí pohled. Nelze se divit, navrhl ji
pro Antona Hübla (18691943), ústeckého velkoobchodníka se suknem, jeden z nejvýznamnìjích architektù první
poloviny 20. století Otto Prutscher (18801949).
Anton Hübl
Na nepodepsaném (proto nìkteøí historici pøisuzovali pro(1869  1943)
jekt Ernstu Richterovi, èlenu umìleckého spolku Metznerbund) projektu z listopadu 1923 je nakreslena nejen vila, ale i zahradní domek
s autogaráí v bezprostøední blízkosti Baumgartenstrasse.
Stavìt zaèala firma Alwin Köhler 6. prosince 1923, kolaudace probìhla 27. prosince 1924. V prùèelí byla vybudována pùlkruhová veranda a èelní tít vyzdobila
socha pøadleny od známého vídeòského sochaøe Michaela Powolnyho (18711954).
Z nynìjí Rooseveltovy ulice se vstupovalo pøes zastøeenou chodbu a malou pøedsíò do schodiové haly s faleným krbem. V pøízemí byla jídelna, salon, pánský
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Vily èp. 1804 a 1612 (kolem roku 1925)
pokoj a atna. Do patra, v nìm byl budoár, lonice rodièù, lonice dcer a obývací
pokoj, se vystupovalo po toèitém schoditi. Podkroví poskytovalo místnosti
pro sluebnictvo a úloné prostory. Ve sklepì, do nìho se sestupovalo vedlejím
schoditìm, byla ehlírna, prádelna, vinný sklep a kotelna.
Anton Hübl zde bydlel s manelkou Bertou (18791962), svobodnou dcerou Mariannou, druhou dcerou Liselotte provdanou Richter, resp. s vnuèkou Elisabeth Richter, s kuchaøkou a slukou, èi spíe chùvou (vnuèka se narodila v roce 1939) asi
do konce 2. svìtové války. Jeho firma byla nejstarím a nejvìtím zasilatelským obchodem se suknem v Rakousku-Uhersku. V Ústí nad Labem vlastnila obchodní dùm
na rohu dnení Revoluèní a Vaníèkovy ulice, kde i rodina bydlela, ne si postavila
vilu. Zahradní domek zpoèátku obýval Emil Pohl s manelkou Annou a dìtmi Aloisem a Bertou, byl ji v penzi a staral se i o vilu. Po nìm tuto èinnost vykonával v roce
1939 Josef Nachtmann s manelkou Annou.
V listopadu 1945 se vila dostala pod národní správu a od r. 1949 patøila národnímu podniku Textilia. Od konce roku 1945 minimálnì po dobu osmi let vyuíval
osm pokojù, kuchyò a komoru MUDr. Vratislav Rus, praktický lékaø, s manelkou
Marií (19001953) a synem Janem. Dva pokoje a kuchyò obýval v roce 1950
Frantiek Janeèek, zapisovaè vozù u Èeskoslovenských státních drah, s manelkou
Marií a synem Josefem. Od r. 1954 byl majitelem vily krajský ústav národního zdraví
a od r. 1960 okresní ústav národního zdraví, který zde provozoval ca do r. 1992
zdravotní pohotovost. V letech 1996 a 2002 tu sídlilo ÈIKO, od r. 2005 budovu
vlastní stavební firma SKD Prùmstav.
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Vila Adolfa Weigla (kolem roku 1902)

Èp. 1612/14
V letech 1901 a 1902 si nechal postavit majitel obchodu s uhlím Adolf Weigl (1855
1920) podle plánu architekta Friedricha Wehleho podsklepenou jednopatrovou vilu
s deseti pokoji. V pøízemí a prvním patøe bydlel s manelkou Rosou, mladí dcerou
Gertrud, synem Franzem, kuchaøkou, vychovatelkou dìtí a sluebnou. Suterén obýval èeský domovník Václav Hájek s manelkou a tøemi syny. Po smrti A. Weigla zde
bydlela vdova Rosa se svou starí rovnì ovdovìlou dcerou Else Schönfeld a vnuèkou
Ilkou Schönfeld a do února 1939, kdy se odstìhovala do Prahy. O mìsíc døíve
ne R. Weigl se do Mìlníka odstìhovala rodina V. Hájka.
V záøí 1938 si vilu sice koupilo tìaøství v Chodovì, ale podle výsledkù sèítání
domù a obyvatel v kvìtnu 1939 tu bydlel pouze Erhard Veit, který pracoval u firmy
A. E. Weigl jako øidiè, a jeho manelka. V dubnu 1940 vilu získala firma Aussiger
Kohlenvertriebsgesellschaft W. Peterek, která tu mìla i kanceláøe. Po válce zde sídlila
a do r. 1947 Ústecká uhelná obchodní spoleènost V. Peterek a spol. v likvidaci
a ve sklepních prostorách bydlel Arnot Urban. Do r. 1948 tu mìla kanceláøe okresní plánovací komise, do r. 1950 katastrální mìøièský úøad a celní úøad. V letech
1950 a 1952 budovu vyuíval referát pro kolství, osvìtu a tìlesnou výchovu jednotného národního výboru. V letech 1957 a 1958 tu mìl sídlo okresní výbor Komunistické strany Èeskoslovenska a po nìm a do r. 1997 okresní vojenská správa,
kterou vystøídala územní vojenská správa. V roce 2007 budovu opravil pro své úèely Úøad práce v Ústí nad Labem, který je i jejím novým majitelem.
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Pohled od rozestavìného èp. 2698 na èp. 1150 a 1911 (1972)

Èp. 2698/12
Tímto èíslem popisným jsou oznaèeny dva typizované rodinné domky od národního podniku SKLO UNION Teplice, které vyprojektoval ing. Vojtìch Gebr. Dolní
objekt je navíc podsklepen a doplnìn garáí pro dva osobní automobily. Stavební
práce provedl Okresní stavební podnik v Ústí nad Labem a montá výrobce. Stavba
byla zahájena v srpnu 1972 (jedna z fotografií zachycuje i ji neexistující domy
na druhé stranì ulice), dokonèena v listopadu 1973 v tehdejí hodnotì 1,5 mil. Kès.
Od doby výstavby proly objekty a jejich okolí nìkolika vìtími rekonstrukcemi
jako napø. zateplením fasády domù apod. Pozdìji byl horní dùm zajitìn zemní
pilotáí a nad ním byla postavena opìrná zeï. Od poèátku, tedy od 16. ledna 1974,
zde nepøetritì sídlí Státní energetická inspekce, inspektorát pro Ústecký kraj.

Èp. 2022/10
Dne 9. kvìtna 1932 vydal ústecký stavební úøad povolení ke stavbì jednopatrového podsklepeného domu pro hoteliéra Lamberta Zehetnera (18681933) a jeho
manelku Marii. Do nové vily s orientaèním èíslem 10 se vak nastìhovala v èervnu
1933 ji jen manelka, protoe jí mu krátce pøed tím zemøel. Do té doby oba
bydleli ve vile èp. 1736, kterou si koupili od Idy Wagner v roce 1922. Je tøeba
upozornit, e se do vily èp. 1736 zpoèátku vstupovalo z nynìjí Churchillovy
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ulice. Její adresa byla proto Bismarckstrasse 10 a zmìnila se na Bornemannstrasse
18 (respektive v souèasnosti Rooseveltova 8), a kdy Zehetnerovi nechali v roce
1923 vilu pøestavìt a vybudovat vchod z Bornemannovy ulice.
Dvoupodlaní dùm èp. 2022 mìl v suterénu byt pro domácího (dva pokoje
a kuchyò) a prádelnu. V pøízemí byly k dispozici dva pokoje, kuchyò a místnost
pro sluebnou, v prvním patøe tøi pokoje. Na pùdì byla vyprojektována obyvatelná místnost. Vilu stavìla firma Alwin Köhler od 11. dubna 1932 do 27. dubna
1933. V roce 1939 s Marií Zehetner bydlel synovec Josef Swoboda a Anselma
Patzelt, která v domì vypomáhala. Dalí byt vyuíval topiè u dráhy Anton
Prochaska s manelkou.
Po skonèení války se do vily v øíjnu 1945 nastìhoval z Nymburka státní zvìrolékaø MVDr. Jan Petrík s manelkou Pavlou, dcerou Pavlou a synem Pavlem.
V listopadu 1945 se Marie Zehetner odstìhovala a v suterénním bytì
se ubytoval v prosinci 1945 Václav Petrík (19051949) s manelkou Vlastou.
Bratrovi øídil auto a staral se o dùm. V kvìtnu 1946 byl Jan Petrík ustanoven
národním správcem a v èervenci 1954 se odstìhoval s manelkou i s ovdovìlou
vagrovou do Loun. Dcera v Ústí zùstala, protoe se v roce 1952 provdala
na Støekov.
Z telefonních seznamù se dozvídáme, e v letech 1959 a 1963 v domì pobýval ing. Frantiek Chadima, v letech 1971 a 1978 Jiøí vihla a v letech 1971
a 1988 Gertruda Holeková. Souèasným majitelem je Vladimír astný.

Èp. 1512/16 (ca do r. 1900), 8 (po r. 1900)
V letech 1894 a 1895 (kolaudace probìhla 5. srpna 1895) postavila firma Alwin
Köhler honosnou vilu s 18 pokoji, dvìma kabinety a dvìma kuchynìmi Jacobu
Weinmannovi (18521928). Malíøské práce ve vile provedl známý vídeòský dekoraèní malíø Adolf Falkenstein. Vila byla na svou dobu velmi reprezentativní
a J. Weinmann v ní pøijímal významné hosty. V roce 1905 to byl napøíklad rektor
nìmecké praské univerzity JUDr. Emil Pfersche.
Pøestoe vlastník vily J. Weinmann pocházel z chudé rodiny idovského obchodníka, vystudoval nií reálku a praskou obchodní akademii. V roce 1874 ho vyslala
Praská banka, aby v Ústí nad Labem øídil velkoobchod s uhlím. Jako obchodního
cestujícího v nìm zamìstnával o pìt let mladího Ignaze Petschka. Po krachu Praské banky odkoupil J. Weinmann její kanceláø v domì na rohu Nádraní ulice
a V jircháøích, zaloil si vlastní firmu a dále Petschka zamìstnával. I kdy se Ignaz
Petschek v roce 1880 osamostatnil a J. Weinmannovi konkuroval, získal J. Weinmann
díky kapitálové úèasti v dolech Lomské spoleènosti, dolu Eleonora v Ledvicích,
v Západoèeském báòském akciovém spolku, v Továrnì na drátìná lana v Mariánských
Radèicích a jinde obrovské bohatství. To si vak neponechával pro svou potøebu,
velmi støídmì il a podporoval øadu dobroèinných aktivit.
Koncem osmdesátých let 19. století zaloil sirotèinec, který byl otevøen
v r. 1889. Kdy se ukázalo, e prostory této budovy jsou nedostaèující, postavil
J. Weinmann na vlastní náklady jetì jednu budovu jako azyl pro dìti od tøí
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Jacob Weinmann (1852  1928)

Friedrich Weinmann (1883  1952)
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do 14 let. V roce 1904 nechal zøídit
nadaci na kolní úèely a kolám vìnoval 250 tisíc korun. V následujícím roce
nechal vybudovat v Krásném Bøeznì
Weinmannùv ústav pro chlapce
ve vìku 7 a 14 let, jejich rodièe byli
zamìstnáni. Spoleènì s I. Petschkem
financoval výstavbu koly pro slepé
na svahu Støíovického lesa. V roce
1908 daroval J. Weinmann 300 tisíc
rakouských korun na zøízení budovy
pro lidovou knihovnu. Celkovì dosáhly náklady na celou stavbu a do úplného dokonèení kolem pùl miliónu
korun a Weinmann je vechny uhradil. Místo na stavbu poskytla obecní
rada na Lidickém námìstí a stavba byla
dokonèena a slavnostnì otevøena
za úèasti místodritele kníete Thuna
6. øíjna 1912. Objekt knihovny byl
velkoryse pojat. Kromì místností
pro její provoz byl v nìm k dispozici
velký koncertní a pøednákový sál
s maximální kapacitou 600 posluchaèù. (Knihovna byla vánì pokozena
pøi náletech na mìsto v dubnu 1945
a trosky knihovny byly streny v roce
1947).
Od roku 1916 do roku 1920 financoval J. Weinmann ústecké sanatorium
pro pacienty s plicním onemocnìním
v bezprostøední blízkosti Petschkova
ústavu. Tento ústav byl pùvodnì zamýlen jako sanatorium pro mue, kteøí
se vraceli z války a mìli nemocné plíce.
Protoe bylo tøeba starat se i o nemocné
eny, pøistavìl pro nì v roce 1924 druhé patro.
Jeho manelka Louise (18591936)
podporovala penìzi i topivem lidovou
jídelnu, která byla otevøena v r. 1888
v pùvodní budovì obchodní akademie
(v dnení Paøíské ulici). Po válce zaloila domov pro estinedìlky v nynìjí
tefánikovì ulici a v r. 1924 pøispìla

Návrh jihovýchodní fasády vily èp. 1512 (èervenec 1894)
na jeho rozíøení. U pøíleitosti 75. narozenin vìnoval Jakob Weinmann dar ve výi
100 tisíc korun pro jím zøízený sirotèinec, dále 50 tisíc korun pro plicní ústav
a 25 tisíc korun na kolu pro slepé. V této dobì ji trpìl arteriosklerózou. Svùj
poslední rok ivota proil Weinmann v ústraní, postupnì se pøestal stýkat
s pøísluníky své vlastní rodiny a 6. øíjna 1928 zemøel. Dva dny nato byl pohøben
na ústeckém høbitovì za pøítomnosti mnoha smuteèních hostù.
Ve stejnou dobu, kdy se stavìla vila, si J. Weinmann nechal vybudovat na pozemku stáj a skleník a v r. 1901 zeï, aby oddìlil parcelu konkurenta I. Petschka. Na místì
stáje pak vystavìla roku 1908 firma Erlebach & Lichtenecker domek pro správce
domu, zkolaudovaný 23. èervence 1908.
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Jacob Weinmann vilu obýval se svou manelkou Louisou (18591936), syny
Edmundem (18811937), Friedrichem (18831952), Hansem (18851960)
a dcerami Gertrud a Herminou (18881962), ne synové odeli na studia nebo
ne se dcery provdaly. Vnuèka J. Weinmanna Ruth Russell (dcera Hanse) na nìj
vzpomíná takto: Weinmann byl bohatý mu, ale co se týèe jeho vlastní osoby,
byl velmi nenároèný a spoøivý. Oproti zvykùm tehdejí doby velmi málo jedl a pil
a byl pomìrnì hodnì tíhlý. Kouøil levné cigarety, nosil jednoduché obleèení. Kdy
cestoval vlakem, jezdil vdy druhou tøídou, i kdy mìl dost penìz na první. Pøi nákupu
ovoce a dalích vìcí vyuíval vdy pøíznivìjích cen. Své dìti vedl také ke spoøivosti,
take kdy napø. opoutìly pokoj, musely okamitì zhasnout, nebo kdy ztratily
tuku èi gumu, byl to hned dùvod pro otce, aby jim kázal o umìní váit si vìcí
a o spoøivosti. Na druhou stranu byl schopen dávat miliony na dobroèinné úèely.
V domì s Weinmannovými bydlela v roce 1900 sleèna Schilli, Francouzka ze enevy, dále kuchaøka a sluebné. O vilu se zpoèátku staral Wenzel Medenost, který tu
mìl manelku a dva syny, od roku 1907 pak Wenzel Kratzmann a po nìm Franz
Biegel. Auto Jacobu Weinmannovi øídil více jak deset let Karel orel.
Po smrti Jacoba Weinmanna se do vily nastìhoval v èervenci 1930 jeho syn Friedrich
Weinmann. Ten ji pøestavìl v letech 1929 a 1930 (kolaudace probìhla 23. kvìtna
1930) podle plánù architekta Paula Brockardta z února 1928. V r. 1933 nechal
postavit nový skleník (ke kolaudaci dolo 17. øíjna 1933). Nechybìl tu vak
ani tenisový kurt. Friedrichùv synovec Ralph vzpomíná, jak na nìm hrál tenis poté,
co si nacvièil základní údery na zdi vily èp. 1974.
Ve vile bydlel Friedrich Weinmann s manelkou Ellou, syny Peterem (19201937),
Franzem, Gertem a Heinzem (19301943), francouzskou vychovatelkou Marií Longet,
èeskou kuchaøkou Marií rámkovou, kojnou, ètyømi posluhovaèkami a jedním sluebným  Wenzelem Sokolou. Domovnické práce zastával Franz Hoffmann, který
tu bydlel s manelkou Elfridou a dcerou Ilse, auto øídil Karl Wachert (podle vzpomínek B. Rohana uíval Fritz Weinmann americký Auburn). O budovu se staral
Franz Liebald, s ním ila manelka Marie a dcery Alice a Silva.
V èervnu 1938 se Fritz Weinmann odstìhoval do Anglie s celou rodinou kromì
syna Petera. Nejstarí syn toti rok pøed tím zemøel pøi autohavárii, kdy ho vezl
jeho spoluák Erich Kranz v novém mercedesu a ve stokilometrové rychlosti narazili u Chlumce do stromu. Nadále zde bydlel jak Karl Wachert s rodinou, tak i Franz
Hoffmann s rodinou a Wenzel Sokola, jen se zaèal psát Soschkola a pøihlásil
se k nìmecké národnosti. Spolu s Franzem Hoffmannem se stali zamìstnanci policejního prezidia.
V roce 1940 se vila stala majetkem tajné státní policie a sídlem policejního prezidenta. Po válce tu chvíli pøebývalo ruské komando, v roce 1946 byl ustanoven národním správcem Jan Patejdl (19161957). Ten zde vak nebydlel a budova slouila
Sboru národní bezpeènosti. V prosinci 1950 se vlastníkem vily stala justièní správa
a a do roku 1970 ji vyuíval krajský soud. (V zahradním domku byl od února 1949
do konce roku 1953 ubytován soudní podúøedník z Litomìøic Josef Novák
s manelkou Marií.) V letech 1976 a 1984 tu byla krajská politická kola a poté
do roku 1991 okresní dùm pionýrù a mládee. Od toho roku a dosud je zde dùm
dìtí a mládee. Majitelem budovy je Statutární mìsto Ústí nad Labem.
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Návrh boèní fasády domku pro vrátného èp. 1975 (kvìten 1929)

Èp. 1975/8
Dne 23. bøezna 1929 poádal Friedrich Weinmann stavební úøad o povolení postavit domek pro vrátného u vchodu do areálu, kde ji stála jeho vila a domek pro správce
vily. Stavební povolení bylo vydáno 8. dubna 1929 a stavbu realizovala firma Alwin
Köhler od 7. kvìtna 1929 do 1. øíjna 1929. Kolaudace vak probìhla a 21. èervna
1930. V suterénu byla dílna, prádelna a sklep, v pøízemí kuchyò a pokoj, v podkroví
pokoj a kabinet. O obyvatelích tohoto domu není pøíli informací. Uívalo se pro nìj
i pro vilu stejné èíslo orientaèní, take nelze vylouèit, e nìkteré osoby uvedené v èp.
1512 bydlely po roce 1930 zde. V èervnu 1946 byl ustanoven národním správcem
praporèík Oldøich Rejhon, jen zde bydlel od dubna 1946, ale ji na konci listopadu
1947 byl odvolán. Od bøezna 1948 do èervna 1952 zde mìl bydlitì správní soudní
zamìstnanec Frantiek Souèek s manelkou Ludmilou a dcerou Nadìdou.
V souèasnosti budova patøí mìstu Ústí nad Labem.
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Churchillova ulice s domy W. Bornemanna, I. Petschka, J. Hellera
a L. Wolfruma (kolem r. 1898)

Èp. 1348/10 (ca do r. 1900), 6 (po r. 1900)
Dne 15. listopadu 1888 povolil stavební úøad stavbu vily na parcele è. 1488
pro továrníka dr. Friedricha Wilhelma Bornemanna (18571921), stáje pro dva
konì, bytu pro koèího Franze Josefa Halbicha a jeho poèetnou rodinu (manelka,
tøi synové a dvì dcery) a komory na píci. Byt pro koèího tvoøil pokoj a kuchyò a byl
zkolaudován 16. záøí 1889. Vila se dvìma místnostmi a prádelnou v suterénu, ètyømi pokoji a kuchyní v pøízemí a ètyømi pokoji, kuchyní a koupelnou v prvním patøe
byla dostavìna 20. února 1890 a zkolaudována 6. bøezna 1890.
Wilhelm Bornemann se pøistìhoval do Ústí nad Labem v roce 1885, ale nepøetritì zde bydlel a od roku 1889. Pocházel z rodiny majitele barvírny v saském Meerane. Po studiích na dráïanském gymnáziu, vyí ivnostenské kole v Saské Kamenici
a polytechnice v Karlsruhe získal doktorát na univerzitì v Tübingen. S bratrem
se støídal v øízení filiálky barvírny v Ústí nad Labem. V roce 1906 ji transformoval
na akciovou spoleènost Spojené barvírny. Byl velmi aktivní také v politickém ivotì: pøed rokem 1914 byl èlenem Nìmecké pokrokové strany a po roce 1918
èlenem Nìmecké demokratické strany. Od roku 1892 pracoval ve výboru ústeckého zastupitelstva. V letech 1914 a 1919 pùsobil jako starosta mìsta a zaslouil
se o vydládìní Masarykovy ulice, vybudování vodovodu na Skøivánku, postavení
obecní koly na Klíi a tuberkulózního pavilonu v mìstské nemocnici. Do Ústí povolal v prosinci 1918 èeskoslovenské vojsko, aby zabránil drancování ústeckých obchodù pøi hladových bouøích. Zemøel v lipské nemocnici po neúspìné chirurgické
operaci støev a aludku.
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Ve vile zpoèátku bydlel jen s manelkou
Marthou a slukou, ale postupnì se mu
rodina rozrostla o dcery Marii a Marthu
(prvnì jmenovaná dcera bydlela s rodièi jetì v roce 1921). V roce 1921 ji
W. Bornemann nemìl konì a nezamìstnával koèího, take ve vile, respektive
pøilehlém domku bydlel prùvodèí Státní
dráhy Karl Mally s manelkou Annou
a rodina lodníka Friedricha Herschela.
Po smrti W. Bornemanna se v bøeznu
1922 do vily nastìhoval Dr. Heinrich
Schöppe (18851967) s rodinou. Bydlel u tchynì, protoe se v roce 1918 oenil s její dcerou Gretel (18951976).
Ulici dobøe znal, vdy jako dítì bydlel
v domì pøes ulici. Profesí byl oèní lékaø
a v ústecké nemocnici pracoval jako vedoucí oèního, uního a krèního oddìlení. V kvìtnu 1929 se s rodinou
Friedrich Wilhelm Bornemann
odstìhoval do nynìjí Palachovy ulice,
(1857  1921)
protoe Martha Bornemann prodala
v únoru 1929 pozemek a budovy Franzi Petschkovi, tøetímu synu Ignaze Petschka.
Franz Petschek dostal povolení na stavbu ètyøpodlaní vily podle plánù Paula
Brockardta 14. dubna 1929 a ètyøi dny nato poádal o vydání souhlasu s demolicí
pùvodní vily. Nová vila se velice podobá zámeèku Malý Trianon ve francouzských
Versailles. Stavìla ji firma Alwin Köhler od 26. èervence 1929 do 28. ledna 1931.
Ve sklepì byla kotelna pro centrální vytápìní, v suterénu byt domovníka (dva pokoje a kuchyò), tøi atny, místnost pro sluku, místnost pro kuchaøku, ètyøi sklepy, tøi
klozety. Ve zvýeném pøízemí, do nìho se vstupovalo po kamenném schoditi zdobeném litinovým zábradlím, byla hala s neorokokovým krbem ústící na krytou terasu. Po stranách haly bylo est pokojù, kuchyò, pøípravna, spí, dva klozety, v horním
patøe hala s vestavìnými skøínìmi, sedm pokojù, tøi atny a ètyøi koupelny. V pùdním
patøe pøístupném jen po vedlejím schoditi se nacházely pokoje pro hosty, ètyøi
pokoje pro sluky, prádelna, ehlírna, pokoj na kufry, skøíòový pokoj a komora
na koichy.
Ve vile bydlel Franz Petschek s rodinou do záøí 1938. Poté se odstìhoval do Brna
a odtud pak pokraèoval pøes Londýn a do Spojených státù.
Ji v øíjnu 1938 byla ve vile zøízena pøíjmová kanceláø øíského pracovního úøadu,
která hned 29. listopadu 1938 vyslala 507 mladých muù na práci do Øíe. Asi od
r. 1939 zde sídlilo policejní prezidium, protoe pøi sèítání obyvatel v kvìtnu 1939
byla v budovì uvádìna rodina Hermanna Hankeho, pøièem manel byl zamìstnán
jako topiè v policejním prezidiu a manelka jako kuchaøka v policejní jídelnì.
V roce 1946 byla ustanovena národní správa vily, pozdìji dùm získala k uívání
krajská odborová rada (v r. 1947 upravila místnosti pro provozování restaurace,

43

Vila Franze Petschka (50. léta 20. století)
v lednu 1949 odstranila následky po poáru v objektu) a v letech 1950 a 1954 tu
sídlily rùzné referáty jednotného národního výboru i jeho pøedseda. Do ledna 1952
se o dùm staral ústecký starousedlík Bøetislav Livora, který tu mìl dvoupokojový
sluební byt, s manelkou Albìtou. V bøeznu 1956 se majitelem stala Finanèní správa
v Ústí nad Labem a v prosinci okresní národní výbor. V letech 1962 a 1968 tu byl
okresní dùm pionýrù a mládee, poté do r. 1989 krajský dùm pionýrù a mládee.
V polovinì devadesátých let minulého století zde sídlil kolský úøad, po nìm Pedagogické centrum. Od r. 2002 je zde Èeská kolní inspekce, která objekt vlastní,
a od r. 2006 Národní institut pro dalí vzdìlávání.
Soukromá zahrada Franze a Ignaze Petschka byla pro veøejnost otevøena 20. dubna 1939 pod názvem Georg-Schöner-Anlagen (na poèest faráøe a známého pìstitele
rùí), v r. 1951 byla pøemìnìna na pøírodní, dnes letní kino.

Èp. 1368/8 (ca do r. 1900), 4 (po r. 1900)
V r. 1890 si nechal na pozemku postavit Ignaz Petschek (18571934) jednopatrovou vilu. Tento významný podnikatel pøiel do Ústí nad Labem v roce 1875,
aby pomáhal Jakobu Weinmannovi, který zde vedl uhelný velkoobchod Praské
banky. Kdy se J. Weinmann osamostatnil, I. Petschek u nìho pracoval jako obchodní cestující. Od roku 1880 si Ignaz Petschek zøídil vlastní obchodní firmu s uhlím
a zaèal J. Weinmannovi konkurovat. Èást svých obrovských ziskù pouil
na mecenáské aktivity: financoval výstavbu dìtského pavilonu ústecké nemocnice,
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Vila Ignaze Petschka a èást domu èp. 1331 (pøed r. 1900)
pavilonu Helena v dìtské ozdravovnì v Ryjicích, chlapeckého výchovného domova
a ozdravovny pro nemocné Na kabátì, mateøskou kolku v Pøedlicích.
Petschkova vila mìla v pøízemí obývací pokoj, salon, jídelnu, kuchyò, spí a pøípravnu jídel. V prvním patøe byly panské, dìtské a hostinské pokoje. Pøi sèítání
v roce 1900 uvedl I. Petschek, e pokojù bylo deset, dvì kuchynì a tøi komory.
Zpoèátku ve vile bydlel jen s manelkou Helene, syny Ernstem a Karlem a dcerou
Elise. O dìti peèovaly dvì chùvy a kojná, k dispozici byla kuchaøka a sluka. O dùm
se staral Johann Wanderl, který tu bydlel s manelkou a dcerou.
O deset let pozdìji obývalo vilu ji 17 osob. Rodina Petschkova se rozrostla o dva
syny, Franze a Wilhelma, (dcera Elise mezitím zemøela) a ubytovávala ètyøi hosty.
O nì i Petschkovu rodinu se staralo sedm sluebných. Vila pro tak velký poèet osob
by byla pøíli malá, a proto Ignaz Petschek po roce 1900 odkoupil sousední dùm
Josefa a Juliany Hellerových (èp. 1331) a zboural jej. Získal tak prostor pro pøestavbu
vily. Podle plánu vídeòského architekta Hanse Miksche pøistavìl východnìjí køídlo
a zimní zahradu. Celá budova byla zkolaudována v r. 1902.
V roce 1921 s Petschkovými bydlela vagrová Vera, která si vzala nejstarího syna
Ernsta, jen svá studia dokonèil doktorátem. O devìt let pozdìji u s Petschkovými
nebydleli bratøi Ernst a Karl, pouze Wilhelm Ludwig, který se stal báòským inenýrem a byl jetì svobodný, a Franz. Ten se v roce 1927 oenil s Janinou a rok nato
se jim narodila dcera Elisabeth. Petschkové proto v roce 1930 zamìstnávali ve vile
osm sluebných vèetnì èeské kuchaøky Veroniky Hrbaèové, která ve vile pracovala
ji od roku 1913. O budovu se staral domovník Ignaz Lösel se svou manelkou
Bertou.
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Vila Ignaze Petschka (pøed r. 1934)

Vila Ignaze Petschka (50. léta 20. století)
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Ignaz Petschek nechal v r. 1931 pøistavìt elektrický výtah a v r. 1934 dostala vila zdobnìjí fasádu. K dalím
významnìjím zmìnám dolo v r. 1961,
kdy byla zruena zimní zahrada, pøestavìna jídelna a v zahradním traktu vybudován pøístavek pro Lidové milice.
Rodina Petschkù ve vile bydlela do záøí
1938, pak se odstìhovala do Brna.
Za války zde bylo policejní prezidium,
po válce okresní velitelství Národní bezpeènosti. Od r. 1949 do r. 1954 tu sídlil
jednotný národní výbor, poté okresní
inspekce státního poárního dozoru, veterinární oddìlení a kolem roku 1955
mìstský národní výbor. V letech 1962
a 1989 budova patøila okresnímu výboru Komunistické strany Èeskoslovenska a v letech 1969 a 1975 zde byla Ignaz a Franz Petschkovi v roce 1934,
i veèerní univerzita marxismu-leninismu.
tìsnì pøed smrtí Ignaze Petschka
Od r. 1991 je tu obøadní síò (zpoèátku
obvodního národního výboru è. 1, nyní úøadu mìstského obvodu - centrum) a lidová
kola umìní, resp. základní umìlecká kola, která nese od r. 1999 jméno Evy
Randové. V letech 1996 a 2001 tu sídlila Britská rada.

Èp. 1331/6
O existenci tohoto domu, který stál mezi èp. 1344 a 1368,
vìdí jen opravdoví znalci Ústecka, protoe byl zbourán pøed
více jak jedním stoletím. Jako jednopatrový èinovní dùm si
jej nechal postavit v letech 1888 a 1889 tchán civilního inenýra Carla Rehatscheka (18511940) Josef Heller. Dùm byl
zkolaudován 20. srpna 1889 a dostal èíslo orientaèní 6. Zpoèátku v nìm bydlel ve zvýeném pøízemí Carl Rehatschek
s manelkou Berthou, syny Friedrichem a Karlem a dvìma
slukami. V prvním patøe pak Carl Elewing, øeditel chemické
továrny Buschbeck na výrobu boraxu, se synem a slukou.
V r. 1895 byla k domu pøistavìna veranda s výhledem
do zahrady a zøejmì v té dobì se odstìhoval Carl Elewing Carl Rehatschek
(1851  1940)
a pøistìhoval Josef Heller s manelkou a slukou. K dispozici
mìl ètyøi pokoje s pøedsíní a kuchyní, zatímco Carl Rehatschek
o jeden pokoj a koupelnu více.
Po r. 1900 dùm od Josefa a Juliany Hellerových odkoupil Ignaz Petschek a nechal
jej zbourat, aby mohl rozíøit svou vilu. Carl Rehatschek se odstìhoval do Velké
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Hradební 1510/14, do ulice, kde mìl v èp. 1430 stavební firmu Rehatschek & Focke.
V mìstském stavebním úøadu sice Carl Rehatschek pùsobil jen v letech 1883 a 1889,
ale jako dlouholetý èlen mìstské rady a okresního zastupitelstva v dalích letech
se zaslouil o rozmach Ústí nad Labem a stal se i jeho èestným obèanem.

Pohled na vilu Ludwiga Wolfruma (kolem r. 1900)

Èp. 1344/2
V r. 1888 si nechal Ludwig Heinrich August Wolfrum (18481935) od vídeòské
firmy Miksch & Niedzielski vyprojektovat vilu, která byla v r. 1889 postavena
a 27. listopadu tého roku zkolaudována. Majitel domu se narodil v Ústí nad Labem
jako ètvrtý a nejmladí syn podnikatele Georga Carla Wolfruma. Základního vzdìlání se mu dostalo od evangelického domácího uèitele, poté v Dráïanech. Mìl
se stát obchodníkem, a proto obchodní zkuenosti získával v Augsburgu a Le
Havre. V mládí cestoval, podnikl i cestu do Ruska. V r. 1863 se stal èlenem ústeckého tìsnopiseckého spolku. Roku 1875 se oenil s Marií Eckelmann
z Osnabrücku (18561925), potomkù se vak nedoèkal (jediný syn zemøel hned
druhý den po narození). Urèitou dobu byl èinný v otcových obchodech, poté byl
zamìstnán v ústecké filiálce Teplické banky ve Vysokém domì na rohu Malé
Hradební a Vojtìské ulice. Po její likvidaci ji v záøí 1877 pøevzal jako privátní
banku L. Wolfrum and Co. Ta byla jedním z prvních privátních bankovních domù
v monarchii. V devadesátých letech 19. století ji pøemístil na Bahnhofplatz 2 (nyní
U nádraí 2) do novostavby èp. 782.
Jeho bankovní dùm se podílel na obchodním vzestupu mìsta Ústí n. L., nebo
témìø vechny prùmyslové kruhy se obracely k nìmu s radou a ádostmi o pùjèky.
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Návrh jihozápadní fasády vily Ludwiga Wolfruma (1888)

Návrh jihozápadní fasády vily Norberta Dürschmidta (záøí 1935)
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Podporoval té rakouský elezáøský
prùmysl a úzce byl propojen s Prager
Eisenindustrie-Gesellschaft, s Alpinen
Montangesellschaft a Böhmische Montangesellschaft. V r. 1901 pùjèil 700
tisíc korun firmì Georg Schicht a byl
i v její správní radì. Aèkoliv firmì
Schicht hodnì pomáhal, nedoèkal
se vdìku. (Obdobnì se mu nedostalo uznání ani od vdovy Gustava Eckelmanna,
aèkoliv byl poruèníkem jejích dìtí
v letech 1893 a 1895). V r. 1913 financoval Rourový prùmysl Austria synovce Carla Hermanna Wolfruma.
Ludwig Wolfrum významnì podpoMarie Wolfrum (1856  1925)
s manelem Ludwigem (1848  1935) roval evangelickou obec v Ústí n. L. Byl
jedním ze sponzorù výstavby evangelického kostela apotola Pavla v tìsné blízkosti své vily. Z penìz L. Wolfruma byl
zakoupen oltáø. Jeho dùm byl útoèitìm pro osoby hledající pomoc. Pøedevím
návtìvy malých dìtí v nìm byly vítány. Dr. Franz Lederer dodnes vzpomíná
na Vánoce roku 1935, kdy byl pokoj Wolfrumù plný dárkù pro nejmení,
a na truhlièku, kterou si tehdy odnesl a s ní si stále hrají jeho pravnouèata.
L. Wolfrum podporoval i ústeckého malíøe E. G. Doerella tím, e mu dával
zakázky. Nechal postavit Labskou kanu (pozdìji odstranìnou nacisty) na nynìjím Lidickém námìstí v r. 1911. Rovnì obci Roztoky, kde pobýval v letních
mìsících, finanènì vypomáhal a zaslouil se o vybudování turistických cest v okolí.
Na poèátku 20. století zakoupil statek Skrytín mezi Roztoky a Dobkovicemi.
Zemøel v Ústí n. L., pochován byl v hrobce ve Skrytínì.
V suterénu vily byl vyprojektován byt správce, místnost pro sluebnou a sklepy.
V pøízemí kuchyò, jídelna, pánský a dámský pokoj, lonice a obytný pokoj, v prvním
patøe ètyøi pokoje. Pøi sèítání obyvatel v roce 1900 vak L. Wolfrum uvedl existenci
ji 11 pokojù, ètyø dalích místností, dvou pøedsíní a dvou kuchyní. V r. 1890 vilu
obýval s manelkou, tchýní Helene Eckelmann, dvìma synovci Emilem a Rudolfem
Fehresem, èeskou kuchaøkou a správkyní domu. O deset let pozdìji uvedl v bytì
místo tchýnì vagra Julia Fehrese a kuchaøku Pauline Friedrich z moravského Hodonína.
Mezi osobami, které ve vile bydlely pøi sèítání jak v roce 1921, tak v roce 1930,
najdeme kromì mezitím ovdovìlého Ludwiga Wolfruma i Rosu Krondorf, která
se pøistìhovala v roce 1906, aby dìlala Marii Wolfrum spoleènici, a èeského zahradníka Antona Sazlika, který ovdovìl v r. 1922. Bydlela s ním i dcera Antonie, která
se v roce 1921 provdala za Václava Mareèka a porodila mu dceru Alici. V dubnu
1934 se pak s manelem a dcerou odstìhovala do Mengsovy ulice è. 11.
Po smrti Ludwiga Wolfruma získal vilu prùmyslník Norbert Dürschmidt (1898
1972), který byl s Wolfrumovými zpøíznìn. Jeho manelka Elfriede (19031979)
byla toti nejstarí dcerou Carla Hermanna Wolfruma, majitele pøedlické textilky.
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Ale i Norbert Dürschmidt byl zámoný, protoe vlastnil Továrnu na laky, fermee
a barvy Carl Dürschmidt. V r. 1935 si nechal zpracovat od architekta Ernsta
Reutsche návrh stavebních úprav a moderní fasády, které podstatnì zmìnily podobu vily. Støecha ji nebyla zakonèena vìièkami a i vstup do budovy byl novì
vyøeen.
V pøestavìné vile bydlel N. Dürschmidt s manelkou, synem Carlhansem (1924
2001), dcerou Evou Doris a dvìma slukami do r. 1945. O zahradu, která byla
v roce 1942 ohranièena novými sloupy, peèoval asi od roku 1934 Ernst Nedoma.
Obýval suterén s manelkou a synem Ernstem a vichni byli odsunuti do ruského
pásma v záøí 1946. Ji pøedtím, v dubnu 1946, byla odsunuta do amerického pásma
rodina Dürschmidtova. V Neutraublingu si v roce 1947 vybudoval Norbert se synem Carlhansem novou továrnu a pokraèoval v podnikání.
Po válce vilu krátce uívalo vojenské posádkové velitelství, ale ji v záøí 1946
poádal národní správce firmy C. Dürschmidt, aby byla vila dána do národní správy
a aby v ní nadále mohla probíhat obchodní jednání. V té dobì ve vile bydlel Josef
ticha jako vrátný.
V r. 1949 byly v bývalé vile dva referáty jednotného národního výboru a pøi sèítání v roce 1950 tu byly hláeny i dva sluební byty. V suterénu bydlel ve dvou pokojích s kuchyní Frantiek Baus s manelkou Aloisií, v prvním patøe Václav Kalita
s manelkou Miladou a dvìma syny. V r. 1955 slouila vila jako jesle, v letech 1957
a 1986 jako mateøská kola a souèasnì v letech 1976 a 1979 i jako kolské opravárenské støedisko mìstského národního výboru. V letech 1988 a 1991 uívalo
bývalou vilu krajské dopravní støedisko, resp. v letech 1992 a 2001 dopravní støedisko a v roce 1988 i redakce okresních novin Sever. V souèasnosti tu od r. 2002
pùsobí Centrum slueb pro silnièní dopravu, které budovu vlastní, a od roku
2004 také spoleènost Ervis.
Prameny:
Aussiger Bote 1945 a 2008
Fond Správa národního majetku (Archiv mìsta Ústí nad Labem)
Pozemkové knihy (Katastrální úøad pro Ústecký kraj)
Pøihláky k pobytu z let ca 1925 a 1960 (Archiv mìsta Ústí nad Labem)
Sèítání domù a obyvatel v letech 1890, 1900, 1910, 1921, 1930, 1939 a 1950
(Archiv mìsta Ústí nad Labem a Národní archiv v Praze)
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REJSTØÍK OSOB
Abrahámová Margit 28
Abrahamoviè Jiøí 9
Aletter Philipp 21, 22
Arlt Franz Josef 31
Balihar Jindøich 15
Balihar Josef 15
Baliharová Ema 15
Baliharová Marie 15
Baliharová Miroslava 15
Barták Karel 18
Baus Frantiek 51
Bausová Aloisie 51
Baumann Agnes 25
Baumannovi R. a H. 25
Baume Pauline 19
Beck Aloise 29
Beck Artur 24, 32
Beck Ilse 24
Beck Melitta 24
Beck Walter 24
Bendel Josef 8
Berounský Bedøich 9
Biegel Franz 40
Bismarck Otto von 6
Blodig Karl 22
Böhm Auguste 19
Böhm Hermann 19
Böhm Josef 31
Böhm Theresie 31
Borde Ernst 25
Borde Helene 25
Borde Margarete 25
Boresch Adolf 24
Bornemann Friedrich
Wilhelm 7, 42, 43
Bornemann Martha 43
Brejcha Josef 9
Brich Hermann 27
Brich Josef 31
Brockardt Paul 10, 40, 43
Bruch Franz Josef 19
Brune Helene 25
Brune Marie 25
Buck Ferdinand 19
Èerník Stanislav 23
Èíek Bøetislav 30
Èíek Karel 30
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Dammel Anton 21
De Valone Violette 14
Dicker Amalie 17
Diehl Rudolf 8
Doerell Ernst Gustav 50
Dürschmidt Carlhans 51
Dürschmidt Elfriede 50
Dürschmidt Eva Doris 51
Dürschmidt Norbert
50, 51
Dvorecká Anna 18
Dvorecký Vojtìch 18
Dvoøáèek Miloslav 23
Dymke Oskar Karl 30
Eckelmann Gustav 50
Eckelmann Helene 50
Eckelmann Marie 48
Eder Johann 19
Eichler Irma 15
Elewing Carl 47
Ernst Berta 31
Ernst Fritz 31
Falkenstein Adolf 37
Fehres Emil 50
Fehres Julius 50
Fehres Rudolf 50
Fink Stanislav 9
Finkel Anton 17
Finkel Marie 17
Finková Natalie 9
Fleischner Heinrich 25
Fleischner Josef 25
Fleischner Judith 25
Fleischner Pauline 25
Fleissner Constantin 25
Friè Frantiek 30
Friè Jan 30
Friè Milan 30
Friè Petr 30
Frièová Olga 30
Friedrich Pauline 50
Friedrich Rudolf 17
Gawalowski ? 22
Gebhardt Theresie 31
Gebr Vojtìch 36
Gierschick Robert 31
Goldmann Elsa 8

Goldmann Karl 8
Grimeisen Gustav 25
Grimeisen Rosa 25
Grossmann Franz 16
Gruhs Anton 32
Günther Theresie 27
Günther Wenzel 27
Habel Katharina 31
Hahmann Hugo 31, 32,
33
Hahmann Marie 32
Hájek Václav 35
Halbich Franz Josef 42
Hamersky Franz 22
Hamersky Gertrude 22
Hamersky Wilhelm 24
Hanke Hermann 43
Hauenschild Julius 21
Hauptkranz Hugo 27
Heller Josef 45, 47
Heller Juliane 45, 47
Heller Vilém 24
Hellerová Zdeòka 24
Herschel Friedrich 43
Hirsch Rudolf 31
Hlauschek Alexander 24
Hoffmann Elfride 40
Hoffmann Franz 40
Hoffmann Ilse 40
Hofmann Anna 17
Hofmann Josef 17
Höhne Hugo 8
Holeková Gertruda 37
Horáková Boena 16
Horn Eduard 22
Horn Christiane 22
Horn Marie 22
Horn Wilhelm 22
Hoek Franz 8
Hovorka Jiøí 20
Hovorka Josef 20
Hovorka Miroslav 20
Hovorková Jiøina 20
Hrbaèová Veronika 45
Hübl Anton 6, 7, 22, 33,
34
Hübl Berta 34

Hübl Carl 22
Hübl Liselotte 34
Hübl Marianne 34
Chadima Frantiek 37
Christman Jakob 16
Churchill Winston 6
Jahner Franz 32
Janeèek Frantiek 34
Janeèek Josef 34
Janeèková Marie 34
Jelinek Eduard 19
Jelínek Jaroslav 15
Jícha Antonie 25
Jícha Josef 25
John Josef 19
Johnová Marie 19
Josoviè Igor 25, 26, 28
Josovièová Helena 28
Kadlec Jaroslav 17
Kalita Václav 51
Kalitová Milada 51
Keyzlar Theodor 23
Khier Miloslav 15
Klein Olga 17
Klepsch Elisabeth 27
Klepsch Josefine 27
Klepsch Marie 25, 27
Klepsch Vinzenz 27
Klepsch Wilhelm 27
Köck Mathilde 15
Köhler Franziska 16
Koláø Zdenìk 9
Komenda Inge 22
Kottel Franz 27
Kranz Erich 40
Kratzmann Wenzel 40
Kraus Ernst 19
Kraus Olga 19
Kraus Otto 19, 28
Kraus Walter 19
Kraus Willy 19
Krause Ernst 28
Krause Mariane 28
Krbcová Milada 30
Krbec Frantiek 30
Kreisel Emilie 22
Kreisel Franz 22
Kreisel Wilhelm 22
Kreiter Adolf 31
Kreiter Elsa 31

Kreiter Johannes 31
Kreiter Leopold 31
Kreiter Mathilde 31
Krondorf Rosa 50
Kroupa Jiøí 30
Landesmann Felix 16, 17
Landesmann Louis 16
Landesmann Max 16
Landesmann Rosa 16, 17
Langstein Rudolf 32
Lanz Robert 32
Lederer Elisabeth 28
Lederer Franz 5, 28, 30,
50
Lederer Josefine 27
Lederer Richard 26, 27, 28
Lederer Therese 16
Lederer Wilhelm 27, 28
Liebald Alice 40
Liebald Franz 40
Liebald Marie 40
Liebald Silva 40
Linhart Josef 33
Livora Bøetislav 44
Livorová Albìta 44
Longet Maria 40
Lösel Berta 45
Lösel Ignaz 45
Málek Josef 9
Málková Rùena 9
Mally Anna 43
Mally Karl 43
Mareèek Václav 50
Mareèková Alice 50
Maresch Ferdinand 22
Maresch Inge 22
Maresch Irmgard 22
Maresch Walther K. 22, 23
Markowetz Emma 15
Markowetz Gottfried 15
Markowetz Julius 15
Martin Erhardt 25
Martin Filomena 25
Martin Rudolf 25
Maøik Karel 19
Matusch Anna 25
Matusch Rosa 25
Medenost Wenzel 40
Melzer Josef 24
Melzer Maria 24

Merckle Adolf 16
Miksch Hans 45
Monglowski Georg 19, 22
Monglowski Melanie 22
Nachtmann Anna 34
Nachtmann Josef 34
Nedoma Ernst 51
Nietze Anna 22
Nietze Franz Josef 22
Nirsch Edeltraud 29
Nirsch Leopold 29
Nirsch Marie 29
Nitsche Moritz 21
Novák Josef 40
Nováková Marie 40
Ollischek Emilie 25
Osvald Josef 9
Ottilige Heinrich 19
Patejdl Jan 40
Patera Jiøí 19
Patera Karel 19
Patera Ludvík 19
Paterová Boena 19
Patzelt Anselma 37
Pavlíková Alena 23
Peterek Josefine 24
Peterek Wilhelm 24
Petrík Jan 37
Petrík Pavel 37
Petrík Václav 37
Petríková Pavla 37
Petríková Vlasta 37
Petschek Elisabeth 45
Petschek Ernst 45
Petschek Franz 7, 17, 43,
44, 45
Petschek Helene 45
Petschek Ignaz 7, 37, 38,
39, 43, 44, 47
Petschek Janina 45
Petschek Karl 45
Petschek Ludwig Wilhelm
45
Petschek Vera 45
Petschek Wilhelm 45
Petzold Friedrich 17
Pfersche Emil 37
Pleinger Bedøich 33
Pleingerová Marie 33
Pohl Alois 34
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Pohl Anna 34
Pohl Berta 34
Pohl Emil 34
Pokorny Paula 17
Pokorny Wenzel 17
Pollatschek Friedrich 27
Popper Karl 8, 31
Popper Louise 8, 31
Popper Peter 8
Popper Sigmund 8, 31, 32
Pöschel Karl 22
Pospíil Ferdinand 33
Pospíilová Anastazie 33
Powolny Michael 33
Prochaska Anton 37
Prutscher Otto 33
Pøíhoda Antonín 19
Penièka Frantiek 9
Penièka Jan 9
Penièková Boena 9
Ratka Adolf 15
Rehatschek Bertha 47
Rehatschek Carl 47 48
Rehatschek Friedrich 47
Rehatschek Karl 47
Reichel Franz 22
Reinisch Anton 31
Rejhon Oldøich 18, 41
Rejhonová Marie 18
Reutsch Ernst 51
Richter Elisabeth 34
Richter Ernst 33
Richter Josef 33
Richter Liselotte 34
Richterová Boena 33
Ritschel Anna 19
Ritz Bartholomäus 17
Ritz Josefine 17
Ritz Margarete 17
Robert Eva 8
Robert Hanna 8
Robert Pavel 8
Robert Peter 8
Rohan Bedøich 15, 40
Roosevelt Delano Franklin
6
Rücker Ernst 24
Rus Jan 34
Rus Vratislav 34
Rusová Marie 34
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Russell Ruth 40
Rýdl Jan 23
Rýdlová Marie 23
Sachs Josef 22
Sandmann Gertrud 16
Sazlik Anton 50
Sazliková Antonie 50
Sedláèek Antonín 9
Sedláèek Jan 10
Sedláèková Anna 10
Seeman Friedrich 23
Schaffhauser Alois 24
Schaffner Friederike 28
Schaffner Max 28
Scharf Evelyne 17
Scharf Johann 17
Schenk Amalie 15
Schilli ? 40
Schleisner Peter 17
Schmidt Hans 29
Schmidt Rudolf 19
Schmuzer Gabriele 31
Schmuzer Marian Robert
31
Schmuzer Robert 31
Schönfeld Elsa von 23,
24 35
Schönfeld Ilka 35
Schönfeld Paul von 23
Schöppe Carl 23
Schöppe Gretel 43
Schöppe Heinrich 23, 43
Schöppe Hermina 23
Schöppe Karl 22
Schöppe Maria 22
Schöppe Walther 23
Schulze Anna 29
Schulze Kristina 29
Schulze Rudolf 29
Schwank Friederike 25
Schweickhard Oskar 32
Sklenaøík Vladimír 24
Sklenaøíková Eva 24
Sklenaøíková Libue 24
Skoupa Ladislav 22, 26
Skoupová Marie 26
Sokola Wenzel 40
Souèek Frantiek 41
Souèková Ludmila 41
Souèková Nadìda 41

Stolle Josef 25
Stransky Hermine 16
Strobl Karl Hans 22
Suske Wenzel 25
Svoboda Frantiek 26
Svobodová Gréta 26
Swoboda Josef 37
avel Vladimír 9
íma Jiøí 20
imánek Frantiek 28
imánek Lubo 28
imánková Rùena 28
imùnek Bohuslav 22, 30
imùnková Milada 22
orel Karel 40
rámková Marie 40
tancl Josef 26
tanclová Rùena 26
astný Vladimír 37
ticha Josef 51
vihla Jiøí 37
Tauber Friedrich 25
Tauber Gudrun 25
Tauber Helmut 25
Tauber Rosa 25
Tauche Birgit 29
Tauche Elfriede 29
Tauche Peter 29
Tauche Richard 29
Tesaøíková Nina 24
Thomas Marie 19
Thomas Oskar 19
Thun Frantiek 38
Tollar Radoslav 23
Tomáková Jana 18
Tragner Artur 31
Trinks Otto 21
Tschöp Franz 23, 24
Tùma Jan 18
Umlauft Franz Josef 6
Urban Arnot 35
Vedral Karel 33
Veit Erhard 35
Vogel Hedwiga 25
Vogel Hugo 25
Volek Jiøí 33
Vopièková Anna 8
Vosláøová Zdeòka 10
Wagner Heinrich 32
Wagner Ida 7, 36

Wagner Josef 16
Wachert Karl 40
Wanderl Johann 45
Wawra Ernst 32
Wehle Friedrich 35
Weigl Adolf 35
Weigl Franz 35
Weigl Gertrud 35
Weigl Rosa 23, 35
Weinmann Edmund 40
Weinmann Ella 40
Weinmann Franz 40
Weinmann Friedrich
38, 40, 41
Weinmann Gert 40

Weinmann Gertrud 40
Weinmann Hans 5,
10, 14, 15, 40
Weinmann Heinrich
10, 11
Weinmann Heinz 40
Weinmann Hermine 40
Weinmann Jacob 6, 27, 37,
38, 39, 40, 44
Weinmann Karl 10, 12
Weinmann Liselotte 10, 15
Weinmann Louise 38, 40
Weinmann Peter 40
Weinmann Ralph 10,
11, 15, 40

Weinmann Stella 10
Whitley Diana 14
Winter Josef 17
Wirkner Josef 15
Wolfrum Carl Georg 5, 27,
48
Wolfrum Carl Hermann 5,
50
Wolfrum Carlhans 5
Wolfrum Ludwig Heinrich
August 48, 50
Wolfrum Marie 50
Zehetner Lambert 36
Zehetner Marie 36, 37
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