ony patřili
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sový mis−
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tehdejší
y.
dion, na
nacházel
místech,
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arketu In−
903 a vy−
desáti let.
ažil mno−

mělo mnoho nedostatků− málo
místa, těsné prostory, o pohodlí
ani nemluvě. V kabinách museli
stát hráči takřka v předklonu, aby
se neudeřili o šikmý roh.
Druhá světová válka se stala
tragickým předělem v dějinách lid−
stva a pochopitelně narušila i veš−
kerou sportovní činnost. Avšak už
v prvních týdnech po osvobození
v roce 1945 se zejména zásluhou
nových osídlenců zrodil nový klub,
který začal hrát na dřívějším stadi−
onu u drožďárny. Tento prostor
však byl zpočátku zcela neregulér−
ní, neboť za války sloužil jako od−
kladiště a smetiště poničené vá−
lečné techniky. To vše muselo být
nejprve z hrací plochy odklizeno
včetně nezbytných oprav silně po−
škozeného dřevěného stánku
a veškerého zázemí. Když se vše
v poměrně rychlém termínu dalo
do pořádku, mohl nově vzniklý

v pozadí přežily i do dnešní doby.
dříve neměla obdoby. O vzestup
a věhlas FK Teplice i Stínadel se
v průběhu posledních deseti let
postaral svou spoluúčastí Glaver−
bel Czech v čele s předsedou
představenstva a generálním ředi−
telem Ing. Štěpánem Popovičem.
Dnes patří prvoligový tým Teplic
spolu se stadionem ke špičkovým
v republice, takže dobře reprezen−
tuje naši kopanou i na mezinárod−
ní úrovni.
PAVEL KOVÁŘ

PŘÍLOHA
TEPLICKÝCH & ÚSTECKÝCH INZERÁTŮ

Mužstvo teplické kopané v roce 1969 − tehdy ještě jako SKLOUNION TEPLICE na starém hřišti u drožďár−
ny. Zleva stojí: Václav Kameník, František Vítů, Emil Stibor, Jan Rohacsek, Jiří Novák, Ladislav Bártík, Milan
Kollár, Pavel Stratil, Zdeněk Koubek, František Žurek a Jiří Sedláček, vpředu sedí Ivan Študent, Rudolf Sme−
tana, Vladimír Žalud, Jaroslav Vojta, pom. trenér Havlíček, trenér Antonín Rýgr, František Jílek, Ján Gomola,
Přemysl Bičovský a Jiří Setinský.

110 let teplické MHD
Teplické proměny

HISTORICKÉ TRAMVAJE V TEPLICÍCH

HŘIŠTĚ TEPLICKÉ PRVOLIGOVÉ KOPANÉ

Letos v červenci si připomínáme
už 110 let existence teplické MHD,
kterou zahajovala elektrická pou−
liční dráha. Vznikla z podnětu teh−
dejšího majitele teplického pan−
ství, podnikavého a vzdělaného
šlechtice knížete Alfonse Clary
Aldringena, který se ujal veškeré−
ho řízení i smluvních podmínek
o provozování teplické tramvaje.
Slavnostní chvíle v Teplicích na−
staly 25. července 1895, kdy byla
tramvajová doprava zahájena na
svém prvním úseku od hlavního
nádraží na dnešní Benešovo ná−
městí. Teplice se tak po Praze
a Brně staly třetím městem na
území České republiky, které zís−
kaly elektrickou tramvaj a prven−
ství dosáhly tím, že se jednalo
o dráhu na úzkém rozchodu jed−
ostor bývalého starého hřiště zůstal až do kon− noho metru.
Ještě v roce 1895 byla dána do
provozu trať do lázeňského a vý−
letního Dubí, přičemž během let
Nový fotbalový stadion na Stínadlech byl sice zprovozněn v roce
1973, avšak modernizací a úpravami, které jej řadí ke špičkovým svého
druhu,
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Jeden čas byl kapitánem teplické− tragickým předělem v dějinách lid−
ho mužstva i český sportovec Ka− stva a pochopitelně narušila i veš−
rel Koželuh, pozdější tenisový mis− kerou sportovní činnost. Avšak už
tr světa. O tom, že teplický fotbal v prvních týdnech po osvobození
měl vždy dobré tradice i úspěchy v roce 1945 se zejména zásluhou
VODOHOSPODÁŘSKÉ
svědčí též skutečnost, že před nových osídlenců zrodil nový klub,
STAVBY
druhou světovou válkou patřili který začal hrát na dřívějším stadi−
zdejší sportovci k účastníkům nej− onu u drožďárny. Tento prostor
vyšší fotbalové soutěže tehdejší však byl zpočátku zcela neregulér−
ní, neboť za války sloužil jako od−
Československé republiky.
Původní teplický stadion, na kladiště a smetiště poničené vá−
němž se začalo hrát, se nacházel lečné techniky. To vše muselo být
u někdejší drožďárny v místech, nejprve z hrací plochy odklizeno
kde dnes najdete rozlehlé parko− včetně nezbytných oprav silně po−
viště a budovu supermarketu In− škozeného dřevěného stánku
terspar. Sloužil od roku 1903 a vy− a veškerého zázemí. Když se vše
držel stát po dobu sedmdesáti let. v poměrně rychlém termínu dalo
Přestože tento stadion zažil mno− do pořádku, mohl nově vzniklý
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V roce 1912 došlo k zahájení
modernizace vozového parku ob−
jednávkami vozidel, která dodala
firma Brown−Boweri a skříně vyro−
bila vagónka Ringhoffer v Praze.
Tyto vozy nesly evidenční čísla 32
až 36.
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Za první republiky byly do Teplic
dodány tři uzavřené motorové vo−
zy z Královopolské strojírny Brno.
Vozy pak nesly označení 46−48.

Červencové pranostiky
• Červenec žne žita a též višně k sobě přivítá.
• Lidé se radují létu a včely květu.
• Je−li v červenci brzy déšť a pak slunce, bude v příštím roce bohatá
sklizeň.
• Červenec nese parna, krupobití a medovice, je hojný na bouřky
a vichřice.
• Bouřky v úplňku znamenají déšť dalece.
• Svatá Markéta (13. 7.) vede žence do žita.
• O svatém Kamilu (18. 7.) slunce má největší sílu.
• Na svatého Praxeda (21. 7.) mlha zrána k zemi usedá.
• Marie Magdaléna (22. 7.) své hříchy oplakává, proto ráno poprchává.
• Je−li na Jakuba velké horko, bude tuhá zima.
• Když na svatou Annu (26. 7.) mravenci pilně lezou a kopky dělají, hádá
se na tuhou zimu.
• Od svatého Ignaca (31. 7.) − léto se obraca.
PAVEL KOVÁŘ

ZÁKAZNICKÉ

840 111 111
www.scvk.cz

Právě probíhá boj o míč při jed−
nom ze zápasů v kopané na hřišti
u bývalé drožďárny. Záběr pochá−
zí z přelomu šedesátých a sedm−
desátých let 20. století. Domy
v pozadí přežily i do dnešní doby.
dříve neměla obdoby. O vzestup
a věhlas FK Teplice i Stínadel se
v průběhu posledních deseti let
postaral svou spoluúčastí Glaver−
bel Czech v čele s předsedou
představenstva a generálním ředi−
telem Ing. Štěpánem Popovičem.
Dnes patří prvoligový tým Teplic
spolu se stadionem ke špičkovým
v republice, takže dobře reprezen−
tuje naši kopanou i na mezinárod−
ní úrovni.
PAVEL KOVÁŘ

110 let teplické MHD

HISTORICKÉ TRAMVAJE V TEPLICÍCH

Letos v červenci si připomínáme
už 110 let existence teplické MHD,
kterou zahajovala elektrická pou−
liční dráha. Vznikla z podnětu teh−
dejšího majitele teplického pan−
ství, podnikavého a vzdělaného
šlechtice knížete Alfonse Clary
Aldringena, který se ujal veškeré−
ho řízení i smluvních podmínek
o provozování teplické tramvaje.
Slavnostní chvíle v Teplicích na−
staly 25. července 1895, kdy byla
tramvajová doprava zahájena na
svém prvním úseku od hlavního
nádraží na dnešní Benešovo ná−
městí. Teplice se tak po Praze
a Brně staly třetím městem na
území České republiky, které zís−
kaly elektrickou tramvaj a prven−
ství dosáhly tím, že se jednalo
o dráhu na úzkém rozchodu jed−
noho metru.
Ještě v roce 1895 byla dána do
provozu trať do lázeňského a vý−
letního Dubí, přičemž během let

přibyly další tramvajové úseky na
Zámecké náměstí, k nádraží Tepli−
ce − Zámecká zahrada, do lázeň−
ského Šanova a v roce 1913 tratě
do dnešní Jankovcovy ulice a do
Řetenic.
Provoz v Teplicích zahajovalo
osm motorových vozů z vagónky
ve Štýrském Hradci. K příležitosti
otevření další, tzv. městské tratě
z Benešova (kdysi Školního) ná−
městí k Císařským lázním a po−
zději i k Hadím lázním v Šanově,
začaly jezdit další čtyři tramvaje
vyrobené ve Štýrském Hradci.
V roce 1912 byla zahájena moder−
nizace vozového parku objednáv−
kou výkonnějších a kapacitních
vozidel, které představovaly tram−
vaje Ringhoffer. Tehdy se jednalo
o pět motorových vozů. Čtyři mo−
torové vozy těchto typů přibyly též
v roce 1913, kdy začal provoz na
dalších tratích a pět jich pak ještě
přišlo do Teplic v roce 1921. Po−

sledním významným doplňkem vo−
zového parku v Teplicích před dru−
hou světovou válkou byla dodávka
tří motorových vozů z Královopol−
ské strojírny v Brně. K teplické ma−
lodráze patřily ovšem i vozy vleč−
né− např. typu Graz, ale i některé
další typy, které sem byly dodány
z jiných měst nebo vznikly ze sta−
rých zrušených motorových vozů.
Během druhé světové války se
v Teplicích vystřídala řada starších
tramvají, které předtím jezdily v za−
hraničí. K válečným dodávkám
patřily rovněž vozy Ganz ze zruše−
né dráhy Mödling − Hinterbrühl
u Vídně, malé vlečné vozy z konce
19. století z Halle a též staré otev−
řené letní vozy z Koblenze. Raritu
mezi teplickými tramvajemi tvořily
čtyřnápravové motorové vozy
z některého města na území Vest−
fálska. Pro jejich délku 12 m jim
tehdy přezdívaly názvem "kroko−
dýli". U personálu však nebyly ob−

líbeny vzhledem ke sklonu k vyko−
lejování.
V roce 1952 získaly Teplice ze
zrušené pouliční dráhy v Marián−
ských Lázních dva zánovní moto−
rové vozy Bohemia. Vývoj tramva−
jového vozového parku v Teplicích
ukončila dodávka pěti kusů no−
vých motorových vozů typu MT 6
z České Lípy v roce 1953. Je třeba
konstatovat, že teplické tramvaje
si udržovaly charakter pouliční
dráhy s meziměstskou tratí do Du−
bí a zdejší vozový park byl udržo−
ván vždy v dobrém a provozu−
schopném stavu. Při postupném
rušení kolejového provozu, které
skončilo v roce 1959, se pak za−
chovalé tramvaje předávaly ještě
na tratě do Ústí nad Labem a Mo−
stus, přičemž některé z vozů se
dostaly až do Bratislavy a na lesní
železnici v Hronci.

Motorové vozy nejstarší série.
V roce 1895, kdy byl zahájem pro−
voz na malodráze, obdržely Tepli−
ce celkem osm motorových vozů
z vagónky ve Štýrském Hradci.
Označeny byly evidenčními čísly 1
až 8.

V roce 1912 došlo k zahájení
modernizace vozového parku ob−
jednávkami vozidel, která dodala
firma Brown−Boweri a skříně vyro−
bila vagónka Ringhoffer v Praze.
Tyto vozy nesly evidenční čísla 32
až 36.

Za první republiky byly do Teplic
dodány tři uzavřené motorové vo−
zy z Královopolské strojírny Brno.
Vozy pak nesly označení 46−48.

Raritu mezi teplickými tramvaje−
mi představovaly tři čtyřnápravové
motorové vozy dodané za druhé
světové války z oblasti Vestfálska.
Říkalo se jim „krokodýli“ podle je−
jich nezvyklé délky 12 m.
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Raritu mezi teplickými tramvaje−
mi představovaly tři čtyřnápravové
motorové vozy dodané za druhé
světové války z oblasti Vestfálska.
Říkalo se jim „krokodýli“ podle je−
jich nezvyklé délky 12 m.

TELEFONICKÉ
Mužstvo teplické kopané v roce 1969 − tehdy ještě jako SKLOUNION TEPLICE
na starém hřišti u drožďár−
ny. Zleva stojí: Václav Kameník, František Vítů, Emil Stibor, Jan Rohacsek, Jiří Novák, Ladislav Bártík, Milan
CENTRUM
Kollár, Pavel Stratil, Zdeněk Koubek, František Žurek a Jiří Sedláček, vpředu sedí
Ivan Študent, Rudolf Sme−
tana, Vladimír Žalud, Jaroslav Vojta, pom. trenér Havlíček, trenér Antonín Rýgr, František Jílek, Ján Gomola,
Přemysl Bičovský a Jiří Setinský.

www.sdas.cz

Opuštěný a zarostlý prostor bývalého starého hřiště zůstal až do kon−
ce 20. století.

líbeny vzhledem ke sklonu k vyko−
lejování.
V roce 1952 získaly Teplice ze
zrušené pouliční dráhy v Marián−
ských Lázních dva zánovní moto−
rové vozy Bohemia. Vývoj tramva−
jového vozového parku v Teplicích
ukončila dodávka pěti kusů no−
vých motorových vozů typu MT 6
z České Lípy v roce 1953. Je třeba
konstatovat, že teplické tramvaje
si udržovaly charakter pouliční
dráhy s meziměstskou tratí do Du−
bí a zdejší vozový park byl udržo−
ván vždy v dobrém a provozu−
schopném
stavu.fotbalového
Při postupném
Místo starého
hříště u drožďárny dnes zaujímá rozlehlé
rušení kolejového
provozu,
které
parkoviště
a supermarket
Interspar.
skončilo v roce 1959, se pak za−
chovalé tramvaje
předávaly
Stínadlech,
který tehdy
patřil kještě
ne−
na tratě do Ústí
nadrepublice,
Labem a Mo−
jmodernějším
v celé
pak
stus, 9.
přičemž
z si
vozů
se
došlo
května některé
1973, kdy
teplič−
Bratislavymužstvem
a na lesní
tídostaly
zahráliažs do
bulharským
železnici
v Hronci.
Slávia
Sofia.
Od té doby do dneš−
ních časů prošel stadion různými
PAVEL KOVÁŘ
úpravami i další modernizací,
která

www.sdas.cz

840 111 111
www.scvk.cz
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