
SEVERNÍ POLABÍ

MĚSTA, OBCE A OSADY... od A do Ž
NA ÚSTECKU

B

Vydáno za finanční podpory Města Ústí nad Labem.

BERTINO ÚDOLÍ
(Berthagrund) 182 -

270 m n. m - Úžlabina
s několika příčnými
roklemi spojující Důl-
ce (Dulze) a kdysi sa-
mostatnou obec Sříbr-
níky (Ziebernik), vyso-
ká klenba stromů po-
skytuje příjemný stín,
u potoka bývá až o 8˚
chladněji než běžně ve

stínu panující teplota. Vine se z centra města pod Mariánskou skálou (Marienberg). Se stou-
pající výškou se zužuje a přechází v soutěsku, kterou do hl. až 30 m v dobách dávno minulých
vymlel Sříbrnický potok. Ten dnes tvoří hranici mezi 2 městskými obvody - Severní Terasa
a Ústí n. L. - město. Výškové rozmezí se pohybuje od 182 (u zatrubnění) do 270 m n. m
(u Dobětické soutěsky). Nejvýše položeným bodem území je vrchol drobného kopce z černé-
ho čediče Hůrka (303 m n. m.) Jde o teplý, mírně suchý klimatický region (prům. roční teplota:
8 - 9˚C; prům. roční úhrn srážek: 500 - 600 mm). Lze tu doposud nalézt pozůstatky stříbrných
štol. V 80. letech 19. stol. si místo oblíbila Bertha Schaffnerová, manželka někdejšího gene-
rálního ředitele chemických závodů Dr. Maxe Schaffnera (* 25. 3. 1830 Meisenheim am Glan
v Porýní - † 17. 6. 1906 Merano v jižním Tyrolsku), bývala členkou mnoha dobročinných
spolků. Iniciovala myšlenku vytvořit přírodní park a nápad podpořila peněžitým darem.
V krásném údolíčku, které se stalo ústeckým korzem, se tak objevily altánky, odpočívadla
a hustá sí� dnes již téměř neviditelných cestiček procházejících napříč celým územím, s od-
bočkami až na Mariánskou skálu. Byly lemovány lavičkami a pomístně záhony okrasných
květin. Pod umělým vodopádem, údajně vybudovaným r. 1890, byl v sousedství postaven i altán,
v němž se nejen odpočívalo, ale pořádaly i příležitostné koncerty. V r. 1899 bylo prý na její
počest pojmenováno ‘Berthagrund’ neboli Bertino údolí. Při horním východu stávala ještě po
2. sv. válce restaurace. Na jih od vstupu (v ul. Důlce) se dříve nacházela cihelna využívající zde
naplavenou cihlářskou hlínu přikrytou světlým málo pevným pískovcem z období třetihor.
Pokračováním roklí hlína ustupuje sopečnému tufu s tvrdými koulemi (tzv. sopečné pumy ze
ztuhlé lávy) a s popelem, uloženým ve vrstvičkách. Ještě výš jsou stěny kaňonu z pevného,
černého čediče. Převažují třetihorní horniny, dále spraše a sprašové hlíny. Část Mariánské ská-
ly tvoří natrolitický trachyt. Z těchto geologických podmínek vychází irozložení půd - spraš a
jíl a ve vyšších partiích převažuje kyselá hnědozem.

Místní ‘Horský spolek’ (Versgebirge), jako sdružení turistů
a obdivovatelů krás Českého středohoří (Böhmische Mittel-
gebirge) se stal správcem, o údržbu se staral až do ukončení
svého působení na konci 2. sv. války. V poválečném období
údolí i s altánkem zchátralo. Vlivem urbanistických změn se
ve 2. pol. 20. stol. stalo součástí centrálního městského obvo-
du, ze 3 stran obklopeno nynějšími městskými čtvrtěmi: cent-
rum, Skřivánek (Lerchenfeld) a Stříbrníky. Docházelo ovšem
k postupné devastaci struktury cest i drobných staveb. Několi-
krát se občané z okolí pokusili postupující pustošení zastavit a
vlastními silami opravili přístupové cesty, opěrné zídky, vo-

Bertino údolí na konci 19 stol.
Bertino údolí v létě r. 1959.

Ziebernick
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dopád ap. Zejm. v 50., 70. a ještě později v 90. letech 20.
stol. - za občasné podpory Spolku pro chemickou a hutní
výrobu - čistily údolí od narůstajících černých skládek nej-
různější občanské a mládežnické iniciativy a sdružení. Větší
údržbové práce byly provedeny v pol. 50. let. O celkové
zvelebení vč. zbudování dětského hřiště se zasloužili tzv.
Podskaláci, jejichž domy se nacházely pod Mariánskou
skálou. Podařilo se opravit cesty, schodiště i vodopád. Na
obnově se společně s dospělými podílely i děti a mládež. V r. 1959 proběhlo slavnostní otevření
celého areálu - Skalního údolí, kde pak byla pořádána i řada různých akcí. V 90. létech o údolí
pečovala skupina ochránců přírody s pomocí Junáků. Dodnes si zachovalo kouzlo a zajímavý
přírodní ráz, kde se z divoce stromovím a keři zarostlých strání vynořuje sopečný tuf. Ve stínu
vysokých, rovných stromů vede podél potoka upravená cestička s romantickými zastaveními
opařenými lavičkami - 9 zastávek věnovaných botanice, zoologii, ekologii, geologii a historii.
Na trase ne delší než 700 m lze dodnes narazit na zajímavé důkazy dávné sopečné činnosti,
najdete zde i jeskyňku jako stvořenou pro průzkum. Pro veřejnost lokalitu definitivně zachránila
až náročná obnova z r. 2003, dnes iniciativu převzal úřad Městského obvodu Ústí n. L. - Severní
Terasa, který údolí upravil do současné podoby.

Brand a rozhledna cís. Frant. Josefa (1 hod.) Z Ústí částí města zvanou Dulce („důlce“)
z doby českého Ústí, podle Marianské hory do Bertina údolí a do Stříbrníků (Ziebernik), (re-
staurace Bertagrund). Cesta půvabná (umělý vodopád), zvláště na podzim... - České Středohoří - II.

opravené vydání - Jaroslav Křenek - nákl. KČST v Lounech 1929, tiskem Ant. Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů.

Pod Marienbergem (na východ) táhne se dlouhou čarou v hlubokém úvalu čás� města Důlce
(důl). Údolí toto vždy více se úží, až co úzká, čistým potůčkem protékaná sluj v stinné hloubi
křovin pod stráněmi Marienbergské skály ke vsi Stříbrníku (Zibernik) se vine (Bertagrund).
Vede jím upravená stezka, po které jest milá procházka v chladivém stínu. As uprostřed je
malý vodopád. Nade vsí Stříbrníkem zdvihá se lesnatá hora Brand, na jejímž severním úpatí
leží ves Žežice, na východním ves Doubice. - V. Wachsmann - Severní Polabí - Od Litoměřic až k Hřensku. Okolí měst
Ústí n. L., Teplic, Litoměřic, Podmokel a Děčína - Česká Beseda v Ústí n. L. 1888

Stříbrnický potok - bystřina s jezy i tůněmi s převážně štěrkopískovým dnem a balvanitým podložím, hladi-
na i průtok značně kolísá (0,02 - 0,6 m hl. a 0,015 - 2,55 m š.) Dle pamětníků se do koryta vlévala voda ze
stříbrnického vodního mlýna, kam směřovala vodoteč z Žežického kopceŽežického kopceŽežického kopceŽežického kopceŽežického kopce. Bohužel to však dnes lze již jen
s obtíží prokázat. Pramen možno těžko určit, nebo� do údolí vchází zčásti ze zatrubnění a drobnou vodotečí
vyvěrající ze stavebního odpadu. Délka toku na povrchu je necelých 0,75 km. Rychlost proudu zpomaluje na
30 mělkých tůní. Některé stromy vesměs různého stáří mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmenů 150 -
300 cm. Objevíte tu např. dřeviny: dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus rubur), habr obecný
(Caprinus betulus), javor mléč (Acer plantanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor babyka (A. cam-
pestre), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olši lepkavou (Alnus glutinosa), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia).

Na svazích se pak objevují křoviny: bez černý (Sambucus nigra), líska obecná (Corylus avellana), svída krvavá (Cornus sanguinea).
Bylinné patro na úbočích je chudší - bršlice kozí nohy (Aegopodium podagraria), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), papratka
samičí (Athyrium filix-femina), vlaštovičník větší (Chelidonium majus), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), kuklík městský (Geum urba-
num), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), kakost
krvavý (Geranium sanguineum), černýš hajní (Melampyrum nemorosu), svízel hajní (Galium silvaticum) ad. Les je chráněn jako významná
krajinná památka (§ 3 zák. 114/ 92 Sb.), nebo� se zde nalézají cenná přírodě blízká společenstva s výskytem chráněných druhů živočichů.
Savci jsou zastoupeni srncem (Capreolus capreolus), kunou lesní (Martes foina), hrabošem polním (Microtus arvalis), králíkem divokým
(Oryctolagus cuniculus), veverkou obecnou (Scirus vulgaris), prasetem divokým (Sus scrofa), krtkem obecným (Talpa europaea), liškou
obecnou (Vulpes vulpes). Z obojživelníků je nejhojnější ropucha obecná (Bufo bufo); slepýš křehký (Anguis fragilis) a ještěrka obecná
(Lacerta agilis) reprezentují plaze. Z bezobratlých někteří měkkýši, z hmyzu např. řada brouků a motýlů vázaných na duby. Z ptáků jsou to
pak: rorýs obecný (Apus apus), káně lesní (Buteo buteo), skřivan polní (Alauda arvensis), poštolka obecná (Falco tinnunculus), červenka
obecná (Erithacus rubecula), pěnkava obecná (Fringila coelebs), kukačka obecná (Cuculus Canorus), kavka obecná (Corvus monedula) či
dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes). Byli zde však pozorováni i vzácnější jedinci, např. jestřáb lesní, mlynařík dlouhoocasý,
volavka popelavá, konopka obecná, raroh velký, sokol stěhovavý, �uhýk obecný, budníček menší a větší nebo pěvuška modrá. Druhová
rozmanitost je do značné míry dána proměnlivostí terénu, kdy se louky zvolna přeměňují v lesní společenstva.

Otevření Bertina údolí - 27. 6. 1959

Kresba: Páter
Joachim Preiss
(* 1791 - † 1869)


