
● Holoměř s vinicemi (Pockauer Weingarten) a Kurzweilův mlýn (Kleischer Mühle, Kleischmühle) v údolí Klíšského potoka - z nejstarších 
v okrese (čp. 23), dle Dr. F. J. Umlaufta (* 11. 7. 1883 Lipová [Spansdorf] - † 8. 11. 
1967 Marl u Bayreuthu) prvně evidován 10. 10. 1547 (Marksche Mühle) v kompetenci 
Jaroslava (i Jaroše) Kelbla (těž Kölbel) z Geisingu. Blíže nápisu ‘Dorff Pockaû’ 
křižovatka ‘Rondel’ - výřez rukopisné mapy (1729) Johanna Josepha Dietzlera (Jan 
Josef Karel Ditzler * 1710 Praha - † 16. 4. 1744 Praha) - uložena v ústeckém archivu.
    Vyhláškou z pátku 16. 1. 1948 ‘o změnách úředních názvů měst, obcí, osad  
a částí osad, povolených v roce 1947’ ministra vnitra (2. 7. 1946 - 25. 2. 1948  
a 15. 6. 1948 - 14. 9. 1953 Václav Nosek [* 26. 9. 1892 Velká Dobrá - † 22. 7. 
1955 Praha]) se stanovuje: ‘Podle § 5 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 266 Sb.,  
o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami  
a číslování domů, vyhlašuji, že v roce 1947 byly povoleny tyto změny úředních 
názvů míst: pro obec utvořenou sloučením obcí Bukova, Hostovic, Předlic, Střekova, 
Stříbrníků, Trmic a Ústí nad Labem název Ústí nad Labem; názvy sloučených 
obcí a jejich částí zůstávají úředními názvy částí nové obce s tou změnou, 
že název Kabát, také Špimberk, vztahující se na části bývalých obcí Bukova  
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 Kabát (Spiegelsberg) - 291 m n. m. - Osada na Solné (Alte 
Salzstraße), později Poštovní stezce z Prahy přes Lovosice  
(Lobositz), Dolní Zálezly (Salesel), Ústí - z Drážďanské (Dresdener) 
neb Horní brány (Obere Tor) - Skřivánek (Lerchenfeld), samotu 
Na Ladech (Am Laden [Laaden]), Božtěšice (Postitz), Strážky 
(Troschig), Knínice (Kninitz) k hranicím a do Saska. V l. 1439  
a 1443 příslušela bukovskému, poté všebořickému panství 
(Herrschaft Schöbritz [Schöberitz]).
 Snad kolem poloviny 15. věku získal Bukov Matyáš Kelbl z Gejsinku, připomínaný zde roku 1483. 
Roku 1488 obdaroval oltář svatého Mikuláše v ústeckém kostele. Po jeho úmrtí přešel Bukov na jeho 
příbuzné Bernarta s Václavem. Zatímco Bukov zůstal po jejich rozdělení v rukou Bernarta, který se psal s přídomkem „v Bukově“ již roku 
1503, Václav, píšící se po Bukově roku 1529, si ponechal statek Stružnice u České Lípy. Samotný Bernart je na Bukově zmíněn např. roku 1522, 
kdy vedl při s Vilémem Vřesovcem, a poté ještě roku 1534. Po jeho smrti přešel statek na příbuzné Zikmunda, Heřmana, Bernarta, Albrechta 
a Litolda, kteří roku 1546 prodali „Bukov tvrz, dvůr poplužní s poplužím, Bukov ves celou a dvory kmetcí s platem, ve Všebořicích, ve Chvojenci, 
v Nové Vsi, v Kamenici, v Roudné, v Dělouši co jim tam patří a pustou ves Špemberk“ za 1 200 kop českých grošů Janovi Trmickému z Miliny. 
- Hrady, zámky a tvrze na Ústecku - PhDr. Jiří Úlovec (Město Ústí n. L. 2002).
 Bývala tu varta chránící kupce před lapky a podloudníky, leckdy nějakého svázali do kazajky - kabátu, co v adrese 
tamního zdravotnického zařízení setrval. Jazykovědci mají zato, že Kabát je spíše srubem či strážní věží, po níž slula 
jménem, zapravdu jim dává Špimberk, zkomolenina něm. Spiegelsbergu. Zpráva z r. 1509 zmiňuje ‘Spilberg anebozto 
Kabát’. V pomezí 4 katastrů (božtěšického, bukovského, klíšského a stříbrnického) spočívaly 3 usedlosti (1620), statky 
poddané Ústí patřily (1654) vaňovskému zboží, 6 domů Bukovu (Pockau) a 2 Stříbrníkům (Ziebernik).
 R. 1613 utržil Skorotice (Gartitz) s Podhořím (Deutsch Neudörfel) a samotou Kabát od císařského rady (za stavovské rebelie [1618 - 20] 
člen direktoria českých stavů) Prokopa Dvořeckého z Olbramovic († 21. 6. 1621 Praha) rytíř Václav st. ze Žampachu. Konfiskačním výrokem 
(3. 11. 1622) jmění pozbyl (1623): Bukov s tvrzí a příslušenstvím, Skorotice, kus Všebořic (Schöbritz), Novou Ves (Podhoří = Německá Nová 
Ves [Deutsch Neudörfel]), Kamenici (Kamnitz, Kamitz), Roudné (Raudney), Dělouš (Tillisch), Malé Chvojno (Klein Kahn) a Spiegelsberg 
(Špimberk). Za 10.525 kop míšeňských bylo prodáno choti Barboře Malešické z Poutnova, horlivá katolička prý slíbila vychovat svých 12 dětí 
v ‘pravé’ víře. 
 Kartograf J. K. Müller (* 15. 3. 1673 Wöhrd - Norimberk - † 21. 6. 1721 Vídeň) uplatňuje výraz Spiegelsberg (1720), jakož i I. (Josefské) 
vojenské mapování z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) registrující 3 sedláky a 2 (?) zahradníky i II. Františkovo (1836 - 52) vykazující 
2 domy a 1 stáj s ubytovací kapacitou pro 4 muže a 1 koně. Za napoleonské bitvy (29. - 30. 8. 1813) u Chlumce (Kulm) a Přestanova 
(Priesten) sídlo vyplenili Rusové. V 1. dílu Das Königreich Böhmen (Praha 1833) zaměřeném na Litoměřicko popisuje J. G. Sommer  
(* 1782/83 Leuben [Ľuběń] u Drážďan [Dresden, Drježdźany, Drežďany, Drezno] - † 11./12. 11. 1848 pražský Karlín [Karolinenthal]) dědinku 
(od r. 1652 přifařenou ke Skoroticím) se 3 chalupami a 15 osadníky, z nichž 6 s 1 stavením náleželo Všebořicím (Herrschaft Schöbritz)  
a zbylé 2 Vaňovu (Wannow) spadajícímu pod ‘svobodné město Ústí’. R. 1838 je stav takřka stejný: 15 lidí a 3 domy, 2 přifařeny k Ústí a 1 
do Skorotic. Popis Králowstwí Českého čili podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, stakůw, měst, městeček a wesnic…  
(J. G. Kalve, 1848 Praha) otce národa, F. Palackého (* 14. 6. 1798 Hodslavice - † 26. 5. 1876 Praha), užívá v kapitole ‘Austí, město a Wanow 
statek. Majitel: král. město Austí’ varianty obě: Špimberk i Spiegelsberg, Císařský povinný otisk pak ‘Ziebernik mit der Ortschaft Spiegelsberg 
in Böhmen, Leitmeritzer Kreis, Bezirk Stadt Außig 1843 - Lith. Prohaska u. Krippel 1846’. R. 1908 byl zbudován Jubilejní okresní zaopatřující 
ústav Františka Josefa I. (Kaiser Franz Josef Jubiläums Bezirks Alterversorgungs Heim) se 70 místy, nahradil někdejší starobinec (po otevření 
1910 několikrát rozšiřován) - dosud ul. Sociální péče (Petschekstrasse 1936, Reinhard Heydrich Straße 1942 - 45). Ozdravovna pro nemocné 
plicními chorobami (Lungenheilanstalt) z r. 1920, tehdy nejmodernější ve státě, vzešla z nadace uhlobarona Eduarda Jakoba Weinmanna 
(* 25. 9. 1852 Dobrá u Kladna - † 6. 10. 1928 Ústí n. L.), protější zotavovnu z r. 1908 (Genesungsheim für Lungenkranke - Petschekstiftung) 
financoval průmyslník, uhlobaron a téměř nejbohatší prvorepublikový mecenáš, Ignaz Petschek (* 14. 6. 1857 Kolín - † 15. 2. 1934 Ústí  
n. L.) V dobročinnosti se famílie předháněly. Pod správou Masarykovy nemocnice vznikl již r. 1911 - díky nadaci Heleny Petschkové a Německé 
zemské komisi pro péči o mládež v Čechách (Deutsche Landeskommission für kinderschutz und Jugendfürsorge in Böhmen) chlapecký internát 
(Knabenerziehungsheim). Domy, po zániku přičleněné k sanatoriu, ‘převzal’ ve středu 30. 5. 1945 Ústřední svaz nemocenských pojišťoven 
v Praze - následník Sdružení českých nemocenských pokladen (zal. 1910). Po r. 1945 osadu pohltily Stříbrníky, přečkala jen v sanatorních 
adresách. (Národní škola Spiegelsberg fungovala ve Weinmannově ústavu v l. 1912 - 42.) Nicméně se ve Spiegelsbergu zračí hláska, strážní 
věž na kopci, v jehož svazích se staletí dařilo révě. Už 1. pozemková kniha (Grundbuch) dokumentuje min. 39 vinohradních nákupů, resp. 
prodejů. Pěstitelé měli právo distribuce, od sklizně do Nového roku čepovali burčák. Dodnes jsou nad ul. Vinařskou (Weingartenstraße) 
patrné ovocné zahrádky, ba i zrušené(1859) vinice.

● Klíšský potok (Kleischbach)  
v prostoru ul. U Stadiónu (Titlbach-
straße), v pozadí Léčebný ústav 
pro plicní choroby ‘Weinmannovy 
nadace’ (Lungenheilanstalt ‘Wein- 
mannstiftung’) Na Kabátě, snímek  
z 20. l. 20. stol.


