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Černičky na mapě České středohoří KČT (1 : 25 000) 
přiložené k brožuře Poznej místo, ve kterém žiješ (toulky 
Ústím a okolím) - H. Borská, vyd. Geodézie ČS, a. s., 
ateliér Ústí n. L.
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Č
ČErNIČky

(Tschernischken) - 253 m n. m. - V místě údajně 
po r. 1945 postupně vysídlené a dnes již zcela zničené 
osady, v hluboce sevřené rokli Olešnického nebo také 
Černého či Čeničského potoka (Černiště [Tscher-
nischken Bach, Czernischkerbach]) pod znělcovým 
vrchem Varta (Tschernischken) (379,6 m), se skrývá 
skupina zřícenin asi 4 - 6ti usedlostí vč. ruin bývalého 
mlýna. Dle Císařských povinných otisků stabilního 
katastru Čech z r. 1843 (resp. 1847 - Lith. v. Beck 
u. Krippel), kde je zmiňována jako in Czernischken, 
se nalézá na území obce Březí (Presei, Presey) - tehdy 
kraj Litoměřice (Leitmeritz), okres Ploskovice (Ploschkowitz). Kromě několika stavení roztrouše-
ných po obou stranách úžlabí jsou ze zaměření patrny nejméně 2 vodní zdrže. Na mapách ‘Karte 
des Kreises Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939) i ‘WANDERKARTE fürs Elbetal und des angrenzenden 
Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge - 5. verbesserte Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig’ 
je zaznamenán pouze mlýn (Tschernischken Mühle). Dosud jsou zde zřetelné pozůstatky náhonu, 
dlážděného mostku či poměrně náročných úprav koryta, z vlastního mlýnského objektu zbyla 
jen torza kamenných zdí a sklep. Portál zanikleobce.cz uvádí německé jméno v podobě Tscher-
nitschken. Na turistické mapě České středohoří 1 : 50 000 (Edice Geobáze - 1. vydání, 2001) je na 
přilehlém vrcholku - ležícím mezi zříceninou hradu varta (Warta) a špicí dnes stejnojmenného 
kopce - zakresleno někdejší hradiště. Vodoteč s četnými meandry a peřejemi, původně snad ‘oleš-
ná voda’, tj. tekoucí mezi olšemi, je pravobřežním přítokem Labe (Elbe), do něhož se vlévá mezi 
valtířovem (Waltirsche) a velkým Březnem (Gross Priesen) - pod bývalou přádelnou. Pramení 
nad Malečovem (Malschen) a protéká Březím a Olešnicí (Waldschnitz). Čeničské, lépe řečeno 
Černé údolí (Tschernischkental) se odtud dále táhne mezi kopci Ovčí vrch (Schafberg) a Hra-
diště (Radischke, Radischken) (270 m) na levém břehu bystřiny a Jelení (Hirschberg) a hauynový 
(hauyn - čti ‘ojin’), sodalito-syenit-tefritový Šibeniční vrch (Galgenberg), též Šibenice (256 m) 
na pravém. Jde o vesměs vyvřelá tělesa syenitu, tefritu a znělce, zdola obložená křídovými slíny. 
Podlouhlý masiv nedalekého Hradiště (severně nad Olešnicí) k osídlení lákal (obdobně jako většina 
příhodně situovaných lokalit Ústecka) již v době prehistorické. (Ještě r. 1831 se na jižním úbočí 
rozkládalo 7 ha vinic.) V r. 1897 tam ústecký novinář a archeolog adolf kirschner (* 17. 5. 1849 

Jičín - † 3. 3. 1918 Ústí n. L.) nalezl poklad bronzových 
předmětů lužické kultury. Na táhlém hřebeni byla obje-
vena plošina (zřejmě pro dálkové předávání ohňových 
zpráv) a v nedalekém Svádově (Schwaden) odkryto roz-
sáhlejší slovanské pohřebiště. Na Kohoutím vrchu v lese 
nad Olešnicí se nachází šikmá skalní puklina s 2,5 m 
vysokým stupněm pod vstupním otvorem - přírodní 
památka Loupežnická jeskyně (skládá se ze 6ti až 5 m 
vysokých síní propojených mnohdy sotva půlmetrovými 
‘plazivkami’), jejíž jméno pravděpodobně souvisí s takřka 
protějšími zbytky hradu Varta naposledy připomínaného 
r. 1456, prý je užívali loupeživí rytíři. Za válek v ní údajně 
okolní obyvatelé ukrývali majetek. Záhadou jsou reliéfy 
obličejů (asi 55 cm vysoké) i dalších symbolů a nápisů 
vytesané v blízkém pískovcovém lomu.
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Č
…Černé údolí s Olšinským pot. a zříc. tvrze, 2 km (od Březí)… - Josef 

Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí autorského kolektivu - České středohoří 
a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - svazek 12 - Sportovní a turistické 
nakladatelství - Praha, 1962

Naproti Kozímu vrchu zdvihá se na pravém břehu, na nízkém ostrohu, 
v širokém, Labem obtékaném oblouku starobylý, gotický kostelík u vsi Wil-
týřova (Valtýře), u něhož je hrobka hrabat Chotků. Jižně nad ním táhne se 
rovný hřbet vrchu Hradiště s předhistorickými valy; pod ním směrem k Ústí 
jest vesnice Svádov (Schwaden) se zříceninou čtverhranné zámecké budovy 
(zastávka severozápadní dráhy). Nad Svádovem leží při silnici do Malešova 
vesnice Vlčíněves (Waldschnitz) pod lesnatými, příkrými stráněmi, nad níž 
vrývá se do lesnaté stráně úzká nedávno odkrytá jeskyně. Naproti na levém 
břehu zřízeno překladiště státní dráhy u přístaviště parolodí. Naproti Hradišti 
leží k jihu vesnice Varta se zříceninou stejnojmeného hradu. Pod ní se vine 
malý potůček idyllickým údolíčkem, jímž vede stezka ze vsi Vlčiněvsi na 
jižním svahu Hradiště do městyse V. Března (Gross-Priesen). - V. Wachs-
mann - Severní Polabí - Od Litoměřic až k Hřensku. Okolí měst Ústí n. L., 
Teplic, Litoměřic, Podmokel a Děčína - Česká Beseda v Ústí n. L. 1888

Loupežnická jeskyně - 270 m n. m. - V ČR jedna z největších rozsedlinových či puklino-
vých a vůbec největší v pseudokrasových neovulkanitech (13,1 ha). Nachází se v zalesněném 
severním úbočí, 150 m od kóty Zámeckého vrchu (311,9 m n. m.), východně od Olešnice 
(139 m na údolím Labe), pod ojedinělým výchozem fonolitu tvořícím prohlubeň širokou 
asi 4 m. Východně od V. Března k ní vede špatně zřetelná, málo užívaná pěšina. Vznikla 
během čtvrtohor rozšiřováním trhlin ve znělci. Při zvětrávání došlo ve strmém svahu uvnitř 
popraskané masy ke gravitačnímu posunu jednotlivých bloků, otevírání štěrbin a dílčímu 
sesouvání skalních boků dolů po srázu. Volně přístupné, nenápadné ústí se těžko hledá. 
Celková délka je asi 130 m (šířka od 20 - 40 cm do 2 m, největší výška 7 - 8 m), od vstupu 
klesá o cca 36 m. Základní rozsedlina prochází nejprve ve směru sv-jz, po 40 m se rozšiřuje 
v rozlehlý, 2,5 m široký a 6 m vysoký vestibul. Odtud lze otvorem v ‘podlaze’ proniknout 
do spodního patra, kde se orientace mění na sz-jv, jíž pak ubíhá asi 35 m a je ukončena 
propástkou hlubokou 5,5 m, z jejíhož dna vedou 2 krátké chodby tvořící zakončení. Je kaž-
doročním zimovištěm několika desítek vrápenců malých a dalších 2 druhů letounů, netopýra 
velkého a netopýra vodního, 2 prvně 
jmenované byly evidovány v r. 2007. 

Nejvýznamnější vrápenec malý řazený k ohroženým organismům je u 
nás dosti vzácný a chráněný. V někdejším okr. Ústí n. L. je pravidelně 
zaznamenáván pouze zde, zřídkavá pozorování pocházejí z telnických 
štol v Krušných horách (2003). K výrazným patří rovněž mlok skvrnitý 
(Salamandra salamandra) - zvláště chráněný v kategorii ohrožených 
a v ústeckém okolí je registrován především v příkrých kamenitých 
stráních labského kaňonu. Ve sluji se zdržuje ve vstupních partiích. 
Z bezobratlých je tu nápadná čelistnatka (Meta menardi), dříve 

nesprávně zahrnovaná mezi 
křižáky, z čehož také vyplývá 
starší označení křižák temnost-
ní, dnes meta temnostní - obvykle obývá různé podzemní prostory vč. sklepů, kanálů 
ap. Tady se nalézá v blízkosti vchodu (přibl. do 10 m), dále jen řídce, hlouběji se ji 
zjistit nepodařilo. Příznačné jsou její bílé kokony velikosti holubího vejce, které pavouci 
zavěšují od stropu. Charakteristický je též výskyt 2křídlého hmyzu. V nejhlubších 
pasážích je možné sledovat brouky ze skupiny drabčíků, pavouky rodu Porrhomma 
nebo chvostoskoky. Nízké abundance živočichů jsou způsobeny nedostatkem orga-
nického materiálu, základního zdroje potravy. Omezují se zejména na nahodilé kusy 
dřeva a netopýří trus.

…(Olešnice) Trad. vycházk. cíl „promenádní cestou” z V. Března*, kolem L oup ežn. 
j e sky ně  na Kohoutím vršku; je to skalní puklina rozšířená dvěma prohlubněmi, první 
je hluboká 2 m, druhá daleko hlubší (horolez. přístupná); za válek úkryt majetku oby-
vatelstva okolních vesnic… - Josef Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí autorského kolektivu 
- České středohoří a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - svazek 12 - Sportovní 
a turistické nakladatelství - Praha, 1962

lom hradiště

Záhadný reliéf.


