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Nejvyšší rakouský monarcha −
císař František Josef I., navštívil
Ústí nad Labem několikrát. Větši−
nou se ovšem jednalo o průjezdy
městem při jeho cestách např. za
jeho budoucí chotí − bavorskou
princeznou Elisabeth, které se
běžně říkalo Sissi nebo za spříz−
něnými šlechtickými rody, či pří−
buznými po okolí. Při takovýchto
cestách pak císař využíval svůj
zvláštní železniční vagón a při za−
stávkách v Ústí nad Labem stačil
ještě vykonávat krátké zdvořilostní
setkání a pozdravení v prostorách
nádraží. Kromě železnice, která
v Ústí nad Labem začala sloužit
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důležitými představiteli a zastupi−
teli města. Na toto mimořádně
slavnostní setkání se Ústí nad La−
bem náležitě připravilo. Město by−
lo slavnostně vyzdobené, všude
vládl jásot, tlačily se špalíry lidí
a veličenstvo vítaly četné slavo−
brány i přední osobnosti. Pozadu
nezůstávaly ani četné korporace,
spolky, davy sportovců, válečných
veteránů, havířů a dalších přihlíže−
jících. Při tomto setkání s Ústeča−
ny si císař prohlédl město, pobe−
sedoval na radnici i v budově ně−
kdejší školy, kde má dnes sídlo
Muzeum města Ústí nad Labem,
přičemž nezapomněl navštívit též

chemickou továrnu a tkalcovskou
továrnu Wolfrumů.
Po návštěvě města odjelo Veli−
čenstvo parníkem až směrem
k Děčínu a ve večerních hodinách
se ještě vrátilo opět do Ústí nad La−
bem. Původně měl snad císař po
únavném celodenním programu
přenocovat, ale díky jeho až neuvě−
řitelné neúnavnosti se rozhodl ode−
jet z Ústí nad Labem ještě pozdě
večer vlakem do Prahy a odtud dá−
le do Vídně. Projevy holdu, jejichž
předmětem se stal monarcha při
každém svém objevení, dosáhly
vrcholu právě při jeho odjezdu.
Pozdravy na rozloučenou kynuly
monarchovi vstříc po celou jízdu
slavnostně osvětleným městem.
Veličenstvo, očividně pohnuté
spontánními ovacemi, děkovalo na
všechny strany a též kynulo davu.
Před nádražím umístěná kapela ve−
teránů začala hrát národní hymnu,
za jejichž tónů monarcha vešel do
bohatě vyzdobeného nádraží. Po
slavnostním rozloučení císař na−
stoupil do dvorního salonního vagó−
nu a hned se objevil v okně. V oka−
mžiku, kdy se vlak dával do pohybu
císař salutoval a znělo znovu neko−
nečné volání slávy. V prostorách
nádraží, kde se nashromáždilo na
30 tisíc lidí, vznikla ovšem tak velká
a nebezpečná tlačenice, že lidem
hrozilo téměř umačkání.
Tak okázalá byla tedy návštěva
prvního muže tehdejší monarchie
v Ústí nad Labem, které si tuto
událost považovalo za nejvyšší
projevenou čest. O této slavnostní
události před více než sto lety roku
1901 se dodnes zachovaly četné
dokumenty, obrazy, památky i při−
pomínky ve zdejším Muzeu města
Ústí nad Labem, jehož budovu
tehdy císař osobně navštívil.
PAVEL KOVÁŘ
Slavnostní okamžiky příjezdu císařského Veličenstva do Ústí nad La−
bem parníkem 17. června 1901. Zcela vlevo snímku je vidět císaře, kte−
rý přichází po svém vylodění pozdravit členy spolku ostrostřelců. V po−
zadí na řece Labi spatříme část lodní flotily, doprovázející císaře na jeho
cestě a za nimi též středověký hrad Střekov.

Rakouský císař František Josef I. a jeho choť − někdejší bavorská prin−
cezna Elisabeth, řečená Sissi, za kterou mocnář často přes Ústí nad La−
bem cestoval vlakem ve svém salonním vagónu.

Návštěvy císaře Františka Josefa I. v Ústí n. L.
v polovině 19. století, využíval
ovšem k cestování po okolí rovněž
kočáru nebo také někdy parníku.
Tak tomu bylo např. při jeho ofici−
ální návštěvě města Ústí nad La−
bem v roce 1901.
Tehdy v první rok 20. století ces−
toval císař František Josef I. nejpr−
ve z Vídně do Prahy vlakem. Dále
navštívil některá sídla a místa me−
zi Prahou a Litoměřicemi za po−
moci vlaku nebo kočáru a posled−
ní úsek cesty z Litoměřic do Ústí
nad Labem absolvoval parníkem
"Marie Valerie" za doprovodu celé
menší lodní flotily. U ústeckých
břehů Labe byl oficiálně přivítán

Při své návštěvě Ústí nad Labem zavítal vladař 17.
června 1901 též do Spolku pro chemickou a hutní vý−
robu (na snímku uprostřed, když vystoupil z kočáru).

Teplice patřičně dát najevo odda−
nost svému panovníkovi formou
mnoha oslav. Avšak podle císařova
přání se nakonec žádné velké osla−
vy na počest vladařského jubilea
nekonaly a ušetřené peníze měli
dostat chudí. V Teplicích se tedy to−
to výročí odbylo jen slavnostním
představením v divadle, odhalením
pomníku císaře v šanovském par−
ku, pojmenováním Krytých lázní na
Jubilejní, oslavami ve školách, prů−

Snímek zachycuje slavnostní okamžiky ze srpna 1903, kdy došlo při
velké slávě a výzdobě k odhalení pamětní desky na bývalém hotelu ZUR
POST v Dlouhé ulici, kde byl František Josef I. ubytován při své návště−
vě Teplic v roce 1878.

ZÁKAZNICKÉ
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CENTRUM

Jubilejní pohlednice z roku 1908, vydaná u příležitosti 60. výročí vlády
rakouského císaře, zachycuje někdejší Tržní, dnes náměstí Svobody
i další dokreslené emblémy císařského Veličenstva. Vlevo podobizna
ještě mladého osmnáctiletého vladaře z roku 1848, vpravo pak tentýž,
ovšem už stařičký mocnář z roku 1908.
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Portrét ještě mladého císaře, vy−
braný ze sbírek Městského muzea
ve Varnsdorfu, pochází z roku
1850, kdy už František Josef I. Te−
plice dobře znal a přijížděl sem na
setkání s Vilémem Pruským.

DENNĚ NOVÉ ZPRÁVY A AKTUALITY Z TEPLICKA

vodem a vydáním pohlednic. Ofici−
ální pohlednice, vydané v Tepli−
cích, pak byly opatřeny i jubilejním
razítkem.
Je však třeba se zmínit též o ru−
bu oslav v Teplicích, neboť 60. vý−
ročí vlády habsburského monarchy
připadlo do dost napjaté politické
atmosféry, vyvolané událostmi na
podzimním zasedání českého zem−
ského sněmu. Na návrhy vlády
a českých poslanců ke změnám
zemského zřízení a volebních řádů
německá část sněmovny reagovala
obstrukcí a jednání muselo být od−
ročeno. Do obstrukce pak přešli
i čeští poslanci v říšské radě. V Pra−
ze vypukly nacionální bouře a hned
našly svoji odezvu také v Teplicích.
V noci na 30. listopad se střetli ně−
mečtí nacionalisté s českými sociál−
ními demokraty, shromážděnými
v hostinci "Chmelová tyčka" ve
Školní ulici. Dále dav Němců táhl do
Alejní ulice k dnes již rovněž neexi−
stujícímu Národnímu domu, na kte−
rý dokonce nevybíravě zaútočil, ne−
boť se zde nacházelo středisko čes−
ké menšiny. Oslavy 60. výročí vlády
císaře Františka Josefa I. se tak
v Teplicích příliš nevydařily, neboť
právě v ten čas se ještě více zostřil
boj mezi nacionalistickými Němci
a Čechy.
Je třeba připomenout, že ra−
kouský monarcha František Josef
I. se ocitl v prekérní situaci, někde
mezi těmito proudy, neboť se pova−
žoval za prvního představitele
všech národů žijících v mnohoná−
rodnostní říši. Potyčky, národnostní
třenice, nepokoje i náhlé politické
změny nesnášel, ale zejména ve
svém starším věku dával raději
přednost klidnému, rozumnému
jednání, při němž by se vzájemně
dospělo ke spravedlivému rozhře−
šení a rozhodnutí.
PAVEL KOVÁŘ

Návštěvy císaře Františka Josefa I. v Teplicích

Portrét císaře Františka Josefa I. od W. Polaka po−
chází z roku 1899 a dnes patří do sbírek Muzea měs−
ta Ústí nad Labem.

Teplické
proměny
Těžko si lze představit, že světo−
vě proslulé lázeňské město
Teplice, které se v minulosti stalo
nejednou centrem politického, kul−
turního a společenského života
i dostaveníčkem nejvyšších spole−
čenských vrstev, by rakouský císař
František Josef I. nenavštívil.
Do lázeňské metropole tedy
i tento mocnář zavítal několikrát.
Byl zde už v roce 1847 ještě jako
sedmnáctiletý arcivévoda s dalšími

členy dvora a koupal se též v Měst−
ských lázních. Roku 1849 se už ja−
ko mladý císař v Teplicích setkal
s Vilémem Pruským, se kterým se
tu pak setkal ještě několikrát − např.
v roce 1856, 1860 a 1878. V tomto
posledním jmenovaném roce zaví−
tal císař František Josef I. též do
Teplic, aby zde uvítal a pozdravil
německého císaře Viléma, který si
v Panském domě léčil po atentátu
své zranění. Při této příležitosti se
rakouský monarcha ubyto−
val v dnes již neexistujícím
hotelu "Zur Post" (hotel
Pošta) v Dlouhé ulici, který
patřil mezi renomovaná
pohostinská zařízení. Za
čtvrtstoletí po setkání ra−
kouského a německého
císaře pak byla 18. srpna
1903 při velké slávě odha−
lena na hotelu pamětní
deska, připomínající tuto
událost. Fotografie z teh−
dejší slavnosti s vyzdobe−
ným hotelem i přilehlou
Dlouhou ulicí byla dokon−
ce použita též jako pohled−
nice.
Při svých návštěvách
Teplic býval císař Franti−
šek Josef I. též čestným
hostem nejstaršího teplic−
kého spolku, ke kterému
patřil střelecký spolek. Ten
měl své sídlo s mnoha sá−
ly i restauračním zařízením
ve svém domě na Letné.
Tato stavba se však rov−
něž nedožila současnosti
a na jejím místě se nachá−
zí budova Severočeských
lesů.
Císař František Josef
I. nastoupil na habsburský
trůn 2. prosince 1848
a k výročí jeho šedesátile−
té vlády hodlalo též město

Oficiální pohlednice vydaná v Teplicích
k císařovu šedesátiletému vladařskému ju−
bileu roku 1908 zachycuje nejen celkový
pohled na město směrem od lázeňského
Šanova, ale také reprodukce císařských
portrétů na poštovních známkách, kde kro−
mě Františka Josefa I. spatříte též Karla
VI., Josefa II. i Leopolda II.
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