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CírkvICE
(Zirkowitz) - 157 m n. m. - Původně 

samostatná ovocnářská ves na pravém 
břehu Labe, zhruba 8 km severozápadně 
od Litoměřic (Leitmeritz), chráněná 
rozložitým dvojkupým masivem Deblíku. 
Od 1. 1. 1981 (v té době s necelou stovkou 
obyvatel) je v důsledku tzv. druhé velké in-
tegrace místní částí Ústí n. L. (Aussig an der 
Elbe) - městský obvod Střekov (Schrecken-
stein). Název patrně pochází od někdejší 
religiózní dřevěné konstrukce (‘cierkev’) 
prvně připomínané r. 1352, která měla 
již v 80. l. 14. stol. vlastního faráře (1384). 
Tehdy lovosická expozitura zahrnovala 
i Sebuzín (Sebusein) spolu s kolibovem 
(Kolleben), Tlučeň (Tlutzen), Brnou n. L. 
(Birnai), Čeřeniště (Tschersing), vimperk 
(Winterberg) či Dolní Zálezly (Salesel). Dě-
dina je sice zmiňována od poloviny 14. stol. 
(1357), avšak výhodná poloha při velkém 
toku byla s jistotou osídlena již v epoše 
předhistorické. V 15. stol. patřila pánům ze Sebuzína; po vymření rodu na konci tohoto věku 
se vlastníci rychle střídali. Jeden čas (1543) dílem (vč. kostela) spadala pod državu lovosickou, 
zbytkem pak keblickému statku. Na počátku 17. stol. se stala majetkem královského Ústí, které 
ji záhy postoupilo Litoměřicím. Během 30tileté války (1618 - 48) silně utrpěla. Postupná obnova 
byla spojena s pozvolným populačním růstem, v r. 1787 je uváděno 18 stavení. Výuka tu probíhala 
asi od 3. čtvrtiny 18. stol., školní budova byla vystavěna na přelomu 18. a 19. stol. (vročení 1791) 
a v téže době východně od středu založen nový hřbitov. Po požáru sebuzínské školy v r. 1827 sem 
docházely i děti ze sousední obce (tento stav trval skoro 50 let). V r. 1833 byla se svými 19ti domy 
- z toho 8 náleželo dvoru v keblicích (Keblitz) - a 100 německými osadníky katolického vyznání 
přifařena k Prackovicím (Praskowitz). R. 1887 je zaznamenáno 109 německých katolíků v 21ti 
obydlích. Dopravní ruch v Labském údolí (Elbetal, Elbtal) doznával nebývalý vzestup a počet zde 
žijících se zvyšoval. Maxima bylo dosaženo v r. 1930, kdy 38 tamních domů obývalo 169 občanů 
(149 Němců a 20 Čechů, 162 katolíci a 7 evangelíků). Věnovali se zejména dobytkářství, ovoc-
nářství a vinařství (vinice ústeckých měšťanů se tu rozprostíraly už ve středověku), někteří však 

obživu museli hledat i jinde. V r. 1939 
čítala 139 osob, na poštu se chodilo 
do Sebuzína. (Pro příštích 5 dekád se 
ze známých příčin zalidnění snížilo 
na méně než polovinu.) Od podzi-
mu 1850 tudy procházela Rakouská 
severozápadní dráha (Österreichische 
Nordwestbahn), nyní trať č. 072 a ještě 
na mapě ‘WANDERKARTE fürs Elbetal 
und des angrenzenden Gebietes vom 
Mittel- und Erzgebirge. 5. verbesserte 
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1) Celkový pohled na obec od východu, ve výřezu restaurace  
‘U Labské hvězdy’ (Zum Elbestern) (1910).
2) Pohled k dubickému kostelíku sv. Barbory (Dubitzer St. Barbara 
Kirche) na protějším břehu (1902).
3)  Pohled od církvického přívozu na dubický kostelík rýsující se na 
obzoru (odesl. 1921).
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Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig’ 
je vyobrazen paroplavební přístav. Do protěj-
ších D. Zálezlů zajišťovaly dopravu převozní 
čluny. Drobné reziduum s malebnou, od 
r. 1701 barokní svatyní Nanebevzetí Panny 
Marie se vyznačuje sevřenou zástavbou 
s objekty většinou menšího měřítka. Na při-
lehlém pohřebišti se tyčí samostatná, věžová 
hranolovitá zvonice z cihlového hrázděného 
zdiva (dle ing. arch. Karla Kuči jediná hrázdě-
ná v Čechách), pod jírovcem (kaštan koňský, 
Aesculus hippocastanum) u hřbitovní zdi 
stojí lidová skulptura sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. Uspořádání při okružní komunikaci 
nese znaky miniaturního centra právě u svatostánku, který je společně se zvonicí, barokní farou 
s mansardovou střechou z r. 1850 i Nepomuckého sochou státem chráněnou památkou. Jinak 
je místo doslova obklopeno rekreačními koloniemi. V labské nivě našly útočiště desítky, snad 
i stovky zahrádek s domky. Vysoko do přivrácených úbočí Malého Deblíku šplhají celé čtvrti 
rozlehlého chatového města. Předností jsou skromné, nicméně příjemné podmínky k pěstování 
vodních sportů a po břehu vede cyklistická stezka, úsek mezinárodní poříční trasy č. 2: Drážďany 
- Mělník (Melnik). Lze pokračovat přes Libochovany (Libochowan), velké Žernoseky (Gross 
Czernosek) do Litoměřic. U žernoseckého přívozu se kříží s další (č. 25): Most (Brüx) - Doksy 
(Hirschberg). Najdeme tu i odpočivný altán s malým zázemím. Okrsek s opravenými církevními 
stavbami údolní krajinu podél mohutného labského zákrutu příhodně dotváří a dodává tajemnou 
hloubku duchovního rozměru. Ve svahu nad železnicí se nalézají kostřavové trávníky písčin, 
v jižních pasážích pak mezofilní ovsíkové louky a poháňkové pastviny. Jedno ze 3 nalezišť ve 
střední Evropě tu má brouk nosatec (Hypera vidua). Dalšími významnými druhy přežívajícími 
v okolí jsou např. roháč obecný (Lucanus cervus) nebo chřástal polní (Crex crex).

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Církvice (něm. Zirkowitz), far. ves v Čechách na pr. bř. Labe, hejtm. a okr. Litoměřice 
(9 km sev.-vých.), býv. panství Lovosice, pošta Zalezly, 22 d., 109 obyv. něm. (1880); kostel Nanebevzetí P. Marie (ve XIV. stol. 
již farní). V novější době pěstuje se zde vinná réva a výborné ovoce.

Deblík (Deblik, Döblig) - 459 m n. m. - Čedičová kuželovitá dominanta říčního me-
andru na pohledové linii Dubický kostelík (Dubitzer Kirchlein) - Varhošť (Aarhorst), 
na rozhraní Kostomlatského a Litoměřického středohoří, jež jsou geomorfologickými 
podcelky Českého středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). Zvedá se do výše 310 m 
nad pravobřežní stranu Labe, které jej ze západu a severu půlkruhem obtéká, napůl 
cesty mezi 2 velkými městy - asi 8 km severozápadně od Litoměřic a cca 8 km na jih 
od Ústí n. L. Jižně od zalesněného pahorku - dříve pravděpodobně v důsledku zde 
vykonávaných pohanských obětních rituálů zvaného Ďáblík - leží Libochovany, na 
severním úpatí pak ústecké městské části Církvice a Sebuzín. Při obvodu vybíhají 
četné vedlejší suky, z jihozápadu a západu je silně narušen těžbou kamene dobýva-
ného akciovou společností Tarmac CZ, silueta vrcholu prý má být ponechána. Na 
Malém Deblíku s bohatými lesními a lesostepními společenstvy - jako v jediné lokalitě 
bývalého Severočeského kraje (II. zóna CHKO České středohoří, segment č. II/5) - 
byl r. 1996 zaznamenán zatím poslední výskyt kriticky ohrožené odrůdy vytrvalé, 

20 - 35 cm vysoké byliny - včelník rakouský (Dracocephalum austriacum). Na špici nevede značená turistická cesta.
…Z Libochovan na Kamýk (¾ hod.) přes obec Řepnici, rodiště skladatele Veita, jehož pomník jest v Litoměřicích. 

Jiný výlet na Deblík. Napravo za Libochovany sedlem mezi Deblíkem a Trabicí. Zde pozvedá se skalnatý vrcholek Varov; 
pohled s něho v Drážďanské galerii, namalován Reichardtem. Odtud (nalevo) na vrchol Deblíku (20 minut, 458 m). 
Zbytky starých valů. Krásný rozhled. Labe, Dubický kostelík, Doubravská hora u Teplic, Rudohoří, Zálezly, Praskovice, 
Kubačka, Kletečná, Milešovka, Košťálov, Přípek, Hrádek, Lovosice, Hazmburk, Kamýk, Radobýl. Sestup do Sebuzína nebo 
Církvic. - České Středohoří - II. opravené vydání - Jaroslav Křenek - nákl. KČST v Lounech 1929, tiskem Ant. Štrombacha 
v Lounech, Tř. legionářů.

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera.

Deblík s čedičovými lomy u Libo-
chovan, pohled na východní břeh 
od dubického kostelíka. Foto: Josef 
Svoboda (1961)


