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DouBravICE

(Tauberwitz) - 375 m n. m. - Původně samostatná horská 
ves, dříve v okrese Litoměřice (Leitmeritz), ležící mezi Blá-
hovem (Plahow, Plahof), haslicemi (Hasslitz), hlupicemi 
(Luppitz) a Touchořinami (Taucherschin) - s Obecním 
úřadem (1869 - 1945), poté Místním národním výborem 
(1945 - 60) - zmiňována je už r. 1057 (Dubrauiz - patrně 
z podstatného jména dúbrava) v darovací listině Spytihně-
va II. (* 1031 - † 28. 1. 1061) litoměřické svatoštěpánské 
kapitule. Má víceméně společnou historii s Haslicemi a ho-
molí u Panny (Hummel). R. 1218 byla jměním německých 
rytířů. Během husitských válek (1419 - 36) ji císař Zikmund 
Lucemburský (* 14. 2. 1368 Norimberk - † 9. 12. 1437 
Znojmo) zastavil hynku z valdštejna († 1437). Postupně 
se stala zbožím Jana z vartenberka († 1464) a Jakoubkova 
(† cca 1461) vnuka Jaroslava z vřesovic. Po 30tileté válce 
(1618 - 48) jsou zde v majetku litoměřických dominikánů 
zaznamenáni 3 chalupníci a 1 sedlák. Na počátku 18. stol. 
bylo v 16ti domech evidováno 78 usedlíků (v l. 1930 - 45 
již 376). Živili se většinou polařením a chovem dobytka, zřejmě ovšem i např. uhlířstvím, ne-
boť (dle střekovského řídícího učitele Emila richtera): V trati označené německým přepisem 
‘Dolika’ (Dolík??) v blízkosti Týniště [Tinscht], v prostoru prameniště malého přítoku potoka 
Kreuzbach [Luční] jsou uváděny pozůstatky milíře. Na působení uhlířů ukazují také pomístní 
názvy v okolí Doubravic, Roztok [Rongstock] a Vitína [Wittine] (‘Köhlerloch’)… Milíře v okolí 
Zubrnic - E. Richter - Aus dem Saubernitzer Thale, 1892 (jedné z bezprostředně přilehlých 
lokalit jihovýchodně od Doubravice se říkávalo ‘Köhlerhahn’). Dřevěné uhlí pálili v okolních 
lesích uhlíři, kteří je prodávali kovářům, zámečníkům, nožířům, kotlářům, zlatníkům, ale i kni-
hařům a jiným řemeslníkům. Děti docházely do školy v Homoli. Kartograf Jan Krištof Müller 
(* 15. 3. 1673 Wöhrd u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) (1720) a II. (Františkovo) vojenské 

mapování z l. 1836 - 52 či Císařské povinné 
otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 
(resp. 1846 - Lith. Ceschi u. Winter C.) 
- kraj Litoměřice, okres velký Újezd (Gro-
ssaugezd) - užívají označení Tauberwitz, 
kdežto I. vojenské mapování (josefské) 
z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) termín 
Dauberwitz. Někdejší odlehlost koutu - viz 
Dolní Lhota (Nieder Welhotta) - stejně 
jako drsnost podnebí ilustruje ukázka ze 
stenoprotokolu (501. tisk) z 5. zasedání 
senátu Národního shromáždění republiky 
Československé (z návrhu senátorů: ro-
berta Schmidta, zemědělského poradce 
karla Stellwaga [* 22. 4. 1873 Stockfeld 
bei Bodamsee - † 20. 2. 1963 Oberzwiesel-
au], děčínského stavitele roberta Tscha-
kerta a Franze Wernera [* 22. 4. 1881 -  

Doubravice (1899)

výřez z ‘Karte des Kreises Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939)
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† 15. 2. 1947 Praha - popraven, senátor od 8. 10. 1936]): 
‘V pátek, dne 11. června 1937 mezi 4. a 5. hod. odpol., postiženy 
byly obce Jištěrpy (Giesdorf), Chotiněves (Kuttendorf), Horní 
Šebířov (Ober Rzepsch), Liběšice (Liebeschitz), Horní (Ober-) 
a Dolní Chobolice (Nieder Koblitz), Mladé (Mladey), Jeleč 
(Geltschhäuser) v soudním okresu Úštěk (Auscha) a obce Sobě-
nice (Sobenitz), Horní Nezly (Ober Nösel), Kotelice (Kuttlitz), 
Horní (Ober-) a Dolní Týnec (Nieder Tenzel), Třebušín (Trieb-
sch), Hlupice, Hadice (Haslice), Homole, Doubravice a Bláhov 
v soudním okresu Litoměřice živelní pohromou, jaké tam od 
nepaměti nebylo. Při průtrži mračen nastalo prudké krupobití, 
při čemž padaly kroupy zvící holubích vajec, místy dokonce 
slepičích vajec a zničily většinu sklizně v postižených obcích. 
Škody způsobené tím na žitě, pšenici, okopaninách, chmelnicích 

a ovocných stromech budou míti za následek sklizeň o 60 až 80 % zmenšenou. Odhad škod není 
dosud skončen… …úterý 15. června 1937 v Praze…’ Po 2. světové válce byl odsunem německé 
populace oblasti zasazen takřka smrtící úder. Množství zchátralých a neudržovaných stavení 
a hospodářských budov se zhroutilo nebo podlehlo demoličním zása-
hům. Dochoval se srubový objekt čp. 12 a na návsi pseudogotická kaple 
svatého Jakuba (ve věžičce s nepřístupným zvonem), pochází z poloviny 
19. stol. (opravena r. 1994). K nevelkému sídlu, rozloženému na vysokém 
větrném a zaobleném hřebenu nad hlubokým údolím Lučního potoka 
(Lischkenbach, Kreuzbach), patřívaly nedaleké Haslice (445 m n. m) 
a Homole u Panny (375 m n. m.) Již ale r. 1960 se situace obrátila a dnes 
(od pondělí 23. 9. 1991) je - s mnoha ostatními: Babiny II (Babina B), 
Bláhov, Byňov (Binowe), Dolní Lhota, Haslice, Lhota pod Pannou 
(Deutsch Welhotta) Nová ves u Pláně (Neudörfel) a Suletice (Sulloditz) 
- částí Homole (homolská římskokatolická farnost spadá pod Litomě-

řický vikariát). Dobrovolný svazek 
obcí operující z velkobřezenského úřadu byl pro 
rozvoj ekonomiky, životního prostředí, tradic ap. 
ustaven jako Mikroregion Velkobřezensko v úterý 
16. 8. 2005, registrováno je 6 subjektů: Homole 
u P., Malečov (Malschen), Malé Březno (Klein-
Priesen), Tašov (Taschow), velké Březno (Gross 
Priesen) a Zubrnice (Saubernitz).

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Doubravice (něm. Tauberwitz), ves t., hejt., 
okr. Litoměřice (13 km sv.), fara, pš. Homoly; 16 d., 83 ob. n. (1890), mlýn.

Čtrnáctihory... ...ve vých. díle přecházejí ve vysočinatou rovinu rybníky po-
krytou, tak svého vých. zakončení docházejíce. Na jz odděluje je od části třetí 
údolí Chablavky [Červený potok - Rother Bach, Roten Bach] od Levína pod 
Zinkenštýnem [Buková hora - Zinkenstein, Buchberg] k Ouštěku [Úštěk] vybí-
hající, a údolí protilehlé oddělené od něho, sedlem mezi Tuchořiny a Levínem, 
jež se táhne od Sedla a jeho sz výběžků k M. Březnu. – Hranice j od Ouštěku přes 
Blížnedly [Blíževedly - Bleiswedel], Stolinky [Stvolínky - Drum], Holany zahýbá 
se obloukem k Č. Lípě. Dle této dělí ji široký úval Bobrového potoku [Bobří potok 
- Bieberbach], Ústecko-Dolinský zvaný, z něhož vrch Ron [Ronov - Ronnberg] 
příkře vyčnívá, od j pahorkatiny pískovcové. - 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

výřez z ‘Karte vom Böhm. - Mittelge-
birge (Östlicher Teil.) „Vom Geltsch zum 
Jeschen“ 1:75000 - Meinhold Verlagsge-
sellschaft, Dresden 1940’

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera. l Grafické zpracování: EM studio


