
ÚSTECKÉ 
PAMÁTKY

omalovánky s úkoly





Procházka od gotiky po brusel
Nejstarší a nejmladší památku od sebe dělí více jak 600 let. 

Procházka od „gotiky po brusel“
Přestože je Ústí nad Labem vnímáno hlavně jako průmyslové město, najdeme 
v něm na čtyři desítky kulturních památek. Dvanáct z nich se nachází přímo  
v centru města, přičemž nejstarší a nejmladší památku od sebe dělí více jak 
600 let. Zajímavý je rozdíl v architektuře budov stejně starých, jako je to v pří-
padě Spolchemie, která byla ve své době nejvyšší budovou v Československu,  
a vilou Hanse Weinmanna, kde dnes sídlí lidová část knihovny.
Tyto omalovánky vám kromě zábavy při vybarvování nabízejí možnost pátrat 
po informacích o jednotlivých stavbách, kolem nichž možná denně chodíte, ale 
netušíte, jaké zajímavé osudy je potkaly. Mapka na vedlejší stránce vám poslouží  
k zanesení čísel jednotlivých památek do červených bodů. Vaším pomocníkem  
při hledání bude určitě internet, kde můžete použít nejen oblíbené stránky  
Wikipedie, ale například i Památkový katalog. Správné odpovědi si potom  
můžete ověřit na stránkách NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem www.npu-ul.cz.
Příjemnou zábavu!



1. Kostel Nanebevzetí Panny Marie

a) Kdy byl kostel postaven?

________________________________

b) V jakému stavebnímu slohu je kostel  
postaven?

________________________________

c) Proč je věž vychýlená?

________________________________

________________________________



d) O kolik centimetrů je věž vychýlená?

__________________________________

e) Jak kostelu říkají Ústečané?

__________________________________

f ) Jak se jmenuje největší zvon v  kostele?

__________________________________



2. Popraviště

a) V které době patrně popraviště vzniklo?

___________________________________

b) Jak se říká místu, kde se popraviště nachází?

______________________________________



c) Jak se nazývalo právo, které městu  
umožňovalo popravovat odsouzené?

_______________________________

d) Které oblíbené výletní místo je  
nedaleko popraviště?

_______________________________



3. Kostel sv. Vojtěcha

a) Kdy byl kostel postaven?

________________________________

b) V jakému stavebnímu slohu je kostel  
postaven?

________________________________

c) Který architekt italského původu 
kostel v 18. století přestavoval?

________________________________



d) Na průčelí kostela jsou 
umístěny sochy světců 
Zjistíte jejich jména?



4. Muzeum

a) Kdy byla budova postavena a 
v jakém stavebním slohu?

_________________________

b) K jakým účelům budova sloužila 
v minulosti?

____________________________

        _________________________



b) Odkdy v budově sídlí pouze  
muzeum?

_________________________

b) Na počest jedné významné 
osobnosti, která budovu navštívila 
v roce 1901, byl pojmenován hlav-
ní sál. Kdo byl tou osobností?

    ___________________________



5. Výzkumný ústav 
anorganické chemie 

a) Kdy byla budova postavena?

______________________________

b) V jaké stylu je budova postavena?

______________________________



c) K jakému účelu byla budova postavena?

___________________________________

d) Jaká budova ji ve své funkci nahradila?

___________________________________



6. Kostel sv. Pavla

a) Kdy byl kostel postaven?

________________________________

b) V jakému stavebnímu slohu je kostel  
postaven?

________________________________

c) Jak se kostelu říkají Ústečané?

________________________________



d) Jaké církvi kostel patří?

__________________________________

e) Z čeho je kostel postavený?

__________________________________

f ) Je kostel vyšší nebo nižší než kostel se  
šikmou věží?

__________________________________



7. Divadlo

a) Kdy bylo divadlo otevřeno?

_________________________



b) Jaký je v současnosti celý název divadla?

___________________________________

_______________________________



8. Český rozhlas Sever

a) Kdo nechal vilu postavit?

_________________________

b) Koho znázorňuje socha  
v zahradě?

________________________



c) V kterých letech se vila stavěla?

_______________________

d) Odkdy zde sídlí rozhlas?

_______________________



9. Knihovna

a) Kdo nechal vilu postavit?

_______________________

b) Kdy byla budova postavena?

_______________________



c) V jakém stylu je budova postavena?

________________________________

d) Zjistěte, kdo v budově postupně
sídlil:

_______________________

_______________________

_______________________



10. Spolchemie

a) Kdy byla budova postavena?   c) Jaký rekord budova držela v době     
                                                                                     své výstavby?

_________________________                          _______________________

b) Kolik má budova pater?

_____________________



d) Jak se nazývá typ výtahu,                  f ) Jak se jmenuje styl, ve kterém 
který dodnes v budově funguje?                 je budova  postavena?                                                                  

___________________________                                __________________________

e) Zjistěte, co znázorňuje šest  
soch umístěných nad vchodem.

_____________________

_____________________

_____________________



11. Národní institut pro další vzdělávání

a) Kdo a v kterém roce 
nechal budovu  
postavit?
_________________

_________________



b) Kdo v budově postupně sídlil?

_____________________________________________________________________



12. Magistrát

a) Kdy byla budova postavena?   b) Co bylo na tomto místě?

_________________________                          _______________________



c) V jakému stavebnímu slohu je budova postavena?
___________________________________________

d) Kdo v budově původně sídlil?
___________________________________________




