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D
DoBěTICE

(Doppitz) - 340 m n. m. - Kdysi samostatná 
ves - s Obecním úřadem (1778 - 1944) a Míst-
ním národním výborem (1946 - 59) - cca 3 km 
severových. od ústeckého centra, v těsné blízkosti 
krásného Března (Schönpriesen), je ze severu 
obklopena tzv. Dobětickou podkovou (Auf dem 
Brande): Erbenova výšina (Am Brand) či též 
Malý Brand (Kleinen Brand) (401 m), Velký 
Brand (Große Brand) (436 m) s Kozí strání 
(Ziegen Leite) a Dobětická výšina (Winterleite) 
(459 m). Z časů vzniku se žel žádná sdělení 
nedochovala. Jméno naznačuje, že zakladatelem mohl být Dobata či Doběta - ‘ves lidí Době-
tových’ (Dobětici). Kartograf J. K. Müller užívá termín Tobitz (1720) a 1. vojenské mapování 
(josefské) z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) Topitz. Dle dr. F. J. Umlaufta katastr zahrnoval 
zejm. dominikální (panskou) půdu. R. 1381 je uváděn rynolt de Dobieticz, do historie se tu 
totiž na 2 století zapsali vladykové přišedší od Míšně, kde spočíval jejich hrad. Jan z Lungvic 
je v majetkových záležitostech na Ústecku evidován již r. 1330. Ve 2. pol. 14. stol. žili jeho po-
tomci vigant, hildan (i Hyldan), Děpolt a Rynolt a byli to nejspíš oni, kdo vesnici neznámo 
kdy a jak nabyli, není vyloučeno, že od panovníka za služby. Ústecký severovýchod byl tehdy 
patrně posledním zbytkem zdejšího královského majetku. Lungvicové tu zřídili statek, patřil 
k němu i Mojžíř (Mosern), Žežice (Seesitz), Mlýniště (Leinisch) a 2 selské grunty v Sovoluskách 
(Soblitz). Nejvýznamnější ze sourozenců byl Hyldan, klerikální dráhu počal jako farář v Žežicích, 
kde bratři zbudovali (snad na výměře staršího) nový kostel.

Památkou jsou 2 znaky se 3 lipovými lístky, 2 v horní a 1 v dolní partii erbu, nad nímž jsou v klenotu rohy; 1. symbol je 
vytesán v horním úseku jihových. opěráku závěru svatyně a 2. (původně asi náhrobek) osazen v přístavbě k severnímu boku 
lodi. R. 1375 Hildan rezignoval a zamířil do Prahy, kde byl jmenován kanovníkem karlštejnské kapituly. V této funkci se 
2. 10. 1375 s Vigantem a Rynoltem účastnil nadání právě ustaveného kostela v Nakléřově (Nollendorf), zapsaného ročním 
platem 2 kop českých grošů na dobětickém zboží.

V obci se nacházel panský dvůr (údajně až do r. 1568) a ze zpráv plyne, že ve 14. stol. také 
tvrz, potom možná i zámeček, zbytky se ale nezachovaly, ani polohu již nezjistíme. Dle ústec-
kého okresního školního inspektora a vlastivědce konrada Moißla (* 26. 11. 1847 u Kraslic 
- † 4. 7. 1928 Ústí n. L.) se prostíral na západním návrší (kde bylo přibl. r. 1800 odkryto klenuté 
sklepení). Jižně se zřejmě vyskytoval písemně doložený poplužní dvůr, r. 1794 byl rozparcelován 
a v místě povstala usedlost čp. 1. Sama tvrz zmizela však dříve (kol. r. 1600 rozebrána na ma-
teriál), přesně vymezit ji dosud neumíme. Šlechtická rezidence je od r. 1473 vzpomínána ještě 
několikrát. V l. 1404 - 05 je co správce vykazován Jindřich haugvic z Dobětic, jenž 8. 4. 1404 
do Žežic dosadil kněze Šimona, toho už ale 28. 5. 1405 za václava vyměnil jistý rynolt z Do-
bětic. Lze soudit, že byl synem Rynolta zmiňovaného r. 1397 a Jindřich jeho poručníkem. 

Rynolt ml. tu poté vládl přes 2 dekády (s jeho 
chotí, posléze vdovou, Markétou z Útěchovic 
se nejprve setkáváme 20. 3. 1444, kdy manže-
lé stvrdili dluh 24 kopy českých grošů Petru 
z Chabařovic) a dosáhl vysokého věku, působil 
tu ještě ve 2. pol. 15. stol., leč r. 1473 byl již mrtev 
a Markéta uznala nárok na 200 kop grošů jejich 
synu Stanislavu. Nezaplatila-li by v určenou 
lhůtu, měl právo uvázat se v držení rodového 

pozdrav s hospodou Karla Linke 
v minulosti a dnes (č. 5)

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera.
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jmění: ‘v Doběticích v tvrz, v dvůr poplužní a v dvory kmetcí s platem, v Žežicích a v Mlýništi 
vsi, dvory kmetcí s platem a v Sovoluskách dvory kmetcí s platem.’ R. 1547 je bratři Jan, Bedřich 
a Bernard vložili do zemských desek, rozdělili se a Dobětice skončily v rukou nejstaršího Jana. 
Ten r. 1557 deklaroval, že disponuje statkem v ceně 604 kopy grošů, z něhož platil zemskou 
berni. Setrval na něm ještě několik let, pak ovšem koupil nemovitost v Ústí a ‘tvrz Dobětice, 
dvůr poplužní s poplužím, ves celou Dobětice a dvory kmetcí s platem, ves celou Mlýniště a dvory 
kmetcí s platem, ve vsi Sovoluscích dvůr kmetcí, ve vsi Nové Ryjice dvory kmetcí s platem’ prodal 
(1568) za 1.000 kop grošů Jindřichu z Bynu na Blansku (Blankenstein). Oblast tak suverenitu 
nadobro ztratila. Do r. 1650 měla ves mimo dvůr 5 domů (4 zahradníci a 1 chalupník v č. 13, 
14, 15, 16 a 21), do r. 1681 se rozrostla o dalších 18 (víceméně v 1 linii, tzv. ‘Langen Gasse’). 
Z této zástavby zůstalo čp. 4 z r. 1670 a čp. 19 (donedávna se stodolou s hrázděným patrem). 
Před r. 1848 náležela dominiu březnickému - na Císařských povinných otiscích stabilního katastru 
Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Alborghetti u. Krippel) kraj Litoměřice (Leitmeritz), okres 
Březnice (Priessnitz) - finálním feudálním vlastníkem byl tedy hrabě adolf Benno Ledebur - 
Wicheln (*14. 6. 1812 Křemýž - † 20. 10. 1886 Křemýž). R. 1887 tu je v 38 staveních registrováno 
174 lidí, v r. 1910 už 237, r. 1930 pak 218 a v l. 1939 - 45 v 51 obydlích 229 (r. 1970 již jen 134). 
Pracovali hlavně v zemědělství, ale i nedalekých závodech. Na nádraží a poštu se chodilo do 
Ústí n. L., do školy buď do Žežic, či Ústí, na faru do Žežic. Za německé okupace byla přičleněna 
k žežickému matričnímu úřadu a od 1. 6. 1960 (do 1. 5. 1976) se stala osadou Stříbrníků (Zie-
bernik). Fungoval tu sbor dobrovolných hasičů (1926 - 37) a v l. 1950 - 59 hospodařilo jednotné 
zemědělské družstvo. Středně velká empírová kaple s věžičkou (na návsi) z r. 1820 byla zbořena 
při rekonstrukci a rozšíření komunikace (1975). Lokálním dějinám se věnuje např. německá 
pamětní kniha (1836 - 89). Před dokončením panelových sídlišť Dobětice - západ a Krásné 
Březno (ZSJ Nad Březnem) žila dědina, díky odtržení a jednostrannému silničnímu spojení, 

poklidným rytmem. Městské autobusy občas přivážely návštěvy 
do pečovatelského ústavu v budově bývalého pohostinství Carl 
Ritschel’s Restauration. Jako Domov odpočinku ve stáří jej od 
německé diakonie v l. 1946 - 47 převzala Českobratrská církev 
evangelická, r. 1950 se krátce znovu změnil v hostinec. Nařízením 
vlády, ukládajícím odevzdání zbývajících sociálních zařízení státu, 
byl provozovateli definitivně odňat k 31. 12. 1959. Dnes už s civil-
ním personálem zase slouží předchozímu účelu. Časem intravilán 
splynul s městským obvodem Severní Terasa.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Dobětice (Doppitz), ves v Čechách, hejt., okr. a pš. Ústí n. L. (3 km s.-v.), fara Žežice; 
38 d., 185 ob. n. (1890)... z Lungvic, jméno starožitné rodiny rytířské pocházející z Míšně nebo z Lužice. Erb jejich tři lupeny 
lipové na štítě posud se spatřuje na zdi kostela v Žežicích. Za časův krále Václava IV. vyskytují se v sev. Čechách Hildan, Vigand, 
Děpolt a Rynolt, bratři, držíce Dobětice, Nakleřov, Žežice a Možíř. První z nich byl do r. 1375 farářem v Žežicích a v l. 1388 
až 1393 kanovníkem na Karlšteině. Všichni žili ještě r. 1393. V l. 1405-1429 vyskytuje se zase jakýsi Rynolt jako pán na 
Doběticích a bylo to jméno tak oblíbeno, že se v 2. pol. XV. stol. zase s Rynoltem setkáváme, jenž byl v r. 1473 mrtev, zůstaviv 
vdovu Marketu z Útěchovic a syny Stanislava, Ješka a Jindřicha, a v XVI. stol. zase s Rynoltem (†1539), jenž z manž. Anny 
Horovny z Ocelovic zůstavil syny Jana, Bedřicha a Bernarta. Tito dědili po strýci Václavovi statek Dobětice, který si r. 1547 
zase ve dsky zemské vložili. Později jej měl Jan sám a prodal jej r. 1568, tak že po 200 letech z držení rodiny vyšel...

…sedlem u Žežic souvisí s vrchem Farským hora Topolická (Brand), pod jejímiž jižními stráněmi leží vsi: Topolice 
[Dobětice], Stříbrník, Kačky [Kočkov - Gatschken]… …Nade vsí Stříbrníkem zdvihá se lesnatá hora Brand, na jejímž 
severním úpatí leží ves Žežice, na východním ves Doubice [Dobětice]. Obě vsi mají idylickou polohu pod lesnatými 
stráněmi mezi zelenými luhy a hustými sady. Domy jsou ještě dřevěné, však malebného zevnějšku. Mezi horou Brandem 
a Marienbergským vrchem vtěsnáno lesnaté údolíčko Dilleman [Dyleň - Tillemann], svlažované potokem, jímž vine se 
stezka do Doubic. - 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

Z Krás. Března východisko na Dylení, Brand, Blansko, Farský vrch u Žežic. - České Středohoří - II. opravené vydání - 
Jaroslav Křenek - nákl. KČST v Lounech 1929, tiskem Ant. Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů.
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