
● Tři z hlavních pěšin značených ústeckými horskými 
spolky - žlutozelená: z Holoměře (Holomirsche) na 
Kabát (Spiegelsberg), kolem Božtěšic (Postitz), pak 
pod Čepcem a Zámeckým vrchem přes Neznabohy,  
lokalitou V Oboře (Im Gehege) mezi Arnultovicemi  
a Strážkami (Troschig, Troschik), přes Žďárský potok 
(Katz Bach, Höhnebach)a Velké Chvojno (Böhmisch 
Kahn) na Chvojenec (Kahnberg) (509 m); 17km zelená: 
Tyssaer Wände (Tiské stěny), Königswald (Libouchec), 
Deutsch Kahn (Luční Chvojno), Gr. Kaudern (Chude-
rov), Lerchenfeld (Skřivánek), Aussig (Ústí n. L.) a 14km 
žlutočervená: Eulau (Jílové), Leukersdorf (Čermná), 
München (Mnichov), Gr. Kaudern s vycházkovou 
odbočkou (modrá) přes Gratschner Berg do Radešína.  
- Wanderkarte fürs Elbetal und des angrenzenden 
Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge. 5. verbesserte 
Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig

● Obdélná (cca 4x 3 m), zhruba 3,5 m vysoká kaple sv. Floriána (* 250 Zeiselmauer - Wolfpassing  
- † 4. 5. 304 Lorch) na návsi pod lípou vlevo silnice do Chuderova - postavená v l. 1835 - 6 k poctě 
padlým v bitvě u Chlumce (z neděle 29. na pondělí 30. 8. 1813), po stranách vchodu s bohatě zdobenými 

pamětními deskami obětem 1. sv. války (1914 - 18), sedlovou střechou, 
6tibokou dřevěnou zvonicí a trojúhelným štítem o zakulacených 
vrcholech (s proláklými křídly a dveřmi směrem z kopce). V nice 
byla osazena soudobá socha prvního rakouského mučedníka, vnitřek 
sklenut plackou, nad oltářem koncha a segmentový fronton měl 
vročení 1835. Zbořena kol. r. 1968 ústeckým Městským stavebním 
podnikem (zařízení rozkradeno), materiál rozebrali místní. Patřila 
osadě, která o renovaci neuvažuje.

SEVERNÍ POLABÍ

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

ˇCh
 Vysočinou od Varvažova až přes Žďár rozloženou souvisí na severu s již. úpatím nejvýchodnější části Rudohoří. 
Po vysočině té vede silnice Teplicko-Podmokelská tvořící přibližně severozáp. ohraničení. Kdežto pak k s spadající 
ohraničující údolí Arnsdorf-Žďárské jest široké a mělké, stává se při přechodu ve směr jv u Žďáru (Sára) úzkým a poměrně 
hlubokým. Do něho ústí údolí Niesenhánské (Neznabohy) velmi srázné a hluboce v lůno lesnatých chlumů vybrázděné. 
Jižněji ústí údolí M. Chudéřovské (Klein Kaudern), Boztětické (Postické) velmi srázné, však dosti široké a mělké…  
V Nollendorfu [Nakléřov] překročíme hlavní silnici, vozovou cestou dolů dle potoka do Libouchce (Königswaldu,  
5¾ h.), až na silnici císařskou, v pravo po té vzhůru až naproti strážnému domku u dráhy, pěšinou v levo přes tuto do  
M. Chvojna, silnicí okresní přes Č. Chvojno (zde v pravo), Arnsdorf (7), M. a V. Chudéřov, Nový Kočkov; pak držíce se  
v levo, přijdeme přes Stříbrník do Ústí (8½), držíce se v pravo, a odbočíce pak v levo po pěšině přijdeme do Lerchenfeldu 
pak po silnici do Ústí (8½)… Přes V. Chuděrov (¾ hodiny) v pravo po druhé silnici vzhůru až ke kříži (1¼ hodiny), 
potom v levo po silnici přes Kračín [Radešín], Libeň [Libov], Minichov [Mnichov - München] (2¼ hodiny), Spansdorf 
(kus po pěšince v pravo), Mirkov (3½ hodiny) do Ústí (5 hodin)… - 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
 Chuderovec (Klein-Kaudern), ves v Čechách, hejt., okr. a pš. Ústí n. L., fara Skorotice; 9 d., 51 ob. n. (1890).  
- Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Dvanáctý díl. Ch – Sv. Jan. - 1897. Vydavatel  
a nakladatel J. Otto v Praze

 Vystoupíme na vrch Zámek (438 m, tefritový tuf) s vyhlídkou do skorotického úvalu a daleko za Teplice. Snad  
i zde bývalo opevněné místo, podle něhož byl vrch pojmenován. Nebo sem máme umístit statek, jejž Ústečtí na  
rozkaz krále sežehli? Na svahu je stulena malá osada Chuděrovec, níže už větší Chuděrov. - František Pinc (* 3. 4. 1901  
- † 26. 10. 1982) - Výlety Severočeským krajem 
- Severočeské krajské nakladatelství (Liberec 
[Reichenberg], 1961)
 V 70. l. 20. stol. dochází k prvnímu vytváření 
střediskových obcí seskupováním sídel se společ-
ným národním výborem. Tendence se mj. projevila 
u Chuderova s Lipovou… (od čtvrtka 1. 1. 1981 byla 
v důsledku přirozeného úbytku obyvatel zrušena 
část Sovolusky), po integraci (1980) měla obec části: 
Chuderov, Chuderovec, Libov, Lipová, Radešín, 
Žežice…- PhDr. Věra Hladíková (* 8. 5. 1957) - 
Okresní (jednotný) národní výbor Ústí n. L. (1944) 
1945 - 1986 (1993) - Archiv města Ústí n. L., 2009.
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