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DuBICE

(Dubitz, Groß-Dubitz) - 325 m n. m. - Původně 
samostatná, vysoko nad labským údolím položená 
vesnice - zprvu s Obecním úřadem (1837 - 1945), poté 
Místním národním výborem (1949 - 76, resp. 1980). 
Byť kdysi jistě příslušela k zeměpanskému komplexu, 
byla patrně nejp. poč. 14. stol. odloučena a vrchnost 
tu zbudovala nezávislé hospodářství, náleželo Zdeň-
ku ‘z Dupicz’, řečenému Šišma (též Zdenko Syrsa, 
což znamenalo něco jako sršící či hlučný). V r. 1344 figuroval na listině 
Smila ze vchynic a vyznal urovnání rozepře s cisterciáckým klášterem 
Altzelle v Míšni. Příští zmínka pochází z r. 1347 a brzy (1351) svědčil 
při obdarovávání řehlovického kostela. K Dubici disponoval i podacím 
právem ve Stebně (Stöben), kam 26. 11. 1360 dosadil faráře Jindřicha, 
když dosavadní Franěk skonal. Příbuzným mu nejspíše byl Jan z Dubice, 
v l. 1358 - 64 duchovní na několika postech, posledně v nedalekém velemíně (Wellemin, We-
lemin). Synové Zdeňka - václav a Mikuláš - deklarovali 2. 9. 1393, že otec stebenskému knězi 
poukázal roční příjem z obce (2 a ½ kopy českých grošů, jež se uvolil převádět nadvakrát, vždy 
na sv. Jiří a sv. Havla) a slíbili, že jej budou poskytovat rovněž. Václav měl vydat polovinu (od 
poplatníka z Dolních Zálezlů [Salesel]) a Mikuláš druhou z poddaného ve Chvalově (Qualen). 
(Údaj dokládá, že Dubice tenkrát tvořila jádro teritoria, kam mj. spadaly min. i Zálezly s Chva-
lovem.) Majetkovou separaci naznačuje způsob hrazení taxy stebenskému svatostánku. Nevíme, 
jak se vypořádali, je ale zřejmé, že se ze jmění, v jehož souvislosti jsou naposledy vzpomínáni 
7. 5. 1397, kdy stvrdili prodej blízké Suché (Suchey, Suchei), dlouho netěšili, záhy pozbyli i Dubici. 
Poč. 13. stol. již byla rytířů píšících se po Skalce (Skalken) u vlastislavi (Watislaw). V létě 1405 
uzavřel rydkéř ze Skalky smlouvu s kanovníkem a 5. ředitelem stavby svatovítské katedrály, 
václavem z radče († cca 1418), přepustil mu dvé ročních sazeb - 12 kop na Dubici a v Zálezlích 
3 kopy českých grošů, měly být přenechány pražskému chrámu. Z nemovitostí si vymínil jen 
dvorec dubický, jaký čas jej spravoval (příp. nástupci), není jasné, pozdější sdělení se objevují 
až v pol. 16. stol., téměř 150 let je tudíž zastřeno. Někdy v tomto údobí byla ves přidružena 
k hradu Krupka (Rosenburg) a z někdejšího suverénního gruntu zřízeno svobodné manství, 
smyslem bylo, že se zástavní uživatelé majetníku zavázali konkrétními povinnostmi. Manství, 
ani druh služeb neznáme. Lze soudit, že se jednalo o sektor s poplužním dvorem a držitelé měli 
stanoveny úkoly zejm. vojenské při ochraně feudální hranice, k čemuž i mohli na svůj náklad 
najmout přiměřený počet ozbrojenců.

O dubickém dominiu se prvně dovídáme k 19. 1. 1491, kdy byly projedná-
vány záležitosti ohledně beneficie pro svatyni v krupce (Graupen), svědčili 
též 2 kurpečtí manové, Petr kelbl z Gejzinku (Geising) na Chlumci (Kulm) 
a Jan z habrovan (Habrowan) v Dubici. Zprávy pak vyvstávají hojněji, 
r. 1436 propachtoval dědinu císař Zikmund košťálovskému velmoži, Janu 
kaplíři ze Sulevic (Sullowitz), v r. 1537 koupil václav z vartenberka hrad 
Krupku vč. 4 manů (z nichž 1 osedlý právě v Dubici), následující je jen o 10 
let mladší. Václav z Vartenberka se r. 1547 účastnil vzpoury proti Ferdinandu 
I. Čeští stavové a některá města odboj nezvládla a došlo na postihy. Václav 
musel na majetek přijmout léno, což významně omezilo jakoukoli manipu-
laci a krupeckou oblast ztratil, byla zabavena ve prospěch královské komory, 
což se pochopitelně vztahovalo i na jeho dubického mana, jenž se tak stal 
královským. Jiné partie připadly poč. 16. stol. šlechticům ‘z Bílé’ (Biela), 

výřez z ‘WANDERKARTE fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- 
und Erzgebirge. 5. verbesserte Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig.’
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Jetřich († 1543) ovšem před r. 1541 ‘v Dubici dvory kmetcí s platem co tu má’ 
postoupil (i s patronátem ke sv. Barboře) za 150 kop českých grošů kašparu 
z kauče (Kautsch) († po 1543), vlastníku horního trmického léna. Ten pak na 
ní obratem (1543) registroval věno manželce Saloméně. Končinu - vč. Trmic 
(Türmitz) a segmentu Dubice - nabyli synové, Jindřich dostal peníze, za něž si 
r. 1560 pořídil Podviní (Podiwin) u Litoměřic (Leitmeritz) a Dubici (snad to 
byl on, komu se od Krupky podařilo získat druhou část s manstvím, v tituláři 
české aristokracie z r. 1572 je totiž uváděn s přídomkem ‘na Podviní a Dubici’). 
Několik let nato převzal i Horní Trmice (Obertürmitz), další bývalé krupecké 
manství. R. 1589 se mu díky přízni Rudolfa II. povedlo půdu kompletně 
přepsat (za 3.500 kop míšeňských) z manství v alod, zaručující dědičný nárok 
a volné nakládání. Pročež se prezentoval predikátem ‘na Trmicích a Dubici’. Synové Jan Jindřich 
(† před 1644), adam a Petr sice na stavovském povstání (1618 - 20) participovali, trest (konfiskace 
1 třetiny jmění) jim však byl prominut. R. 1627 se v Českém království tzv. Obnoveným zřízením 
zemským povolovala jediná konfese (římskokatolická) a sourozenci rok nato odešli. Předtím se jim 
ale podařilo vše zpeněžit (dubické parcely utržila Marie Tretscherová, roz. reischlová). Do Čech 
se vrátili při saském vpádu (1630), kdy i s tvrzemi vydrancovali oba statky, přesto setrvaly v rukou 
M. Tretscherové, v lednu 1635 provdané za Filiberta Emanuela de Bois. Po její smrti (1641) je 
přejali potomci vč. dětí Filibertových (zde seděl Jan Jakub Tretscher). Členění však neproběhlo ku všeobecné spokojenosti, 
neustále se vedly sváry. Když Jakub zemřel (1656), zhostil se podílu bratr Ferdinand raimund, leč spory neustaly, skončily 
až konc. 70. let, kdy Dubici Jan hartvík (Johann Hartwig) z Nostic (* 1610 - † 24. 3. 1683) připojil k Trmicím. O rezidenci 
se informace nedochovala, nicméně existenci nutno předpokládat, vznikla asi poč. 14. stol. při konstituci sídla. O podobě 
či poloze si zatím nemožno učinit představu. Spočívala snad v areálu při jihozáp. kraji zástavby.

Enkláva kolem kostelíku se nazývala Nová Dubice, posléze Dubičky (Klein-Dubitz). Lokální 
termín je zdrobnělinou staročeského substantiva ‘dúbie’ - doubí. Císařské povinné otisky stabilního 
katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Sadr u. Müller) - kraj Litoměřice, okres Trmice - uží-
vají tvar Dubitz (Dubic). V r. 1787 tu bylo evidováno 33 domů a r. 1887 již 47 s 305 osadníky, 
většinou se živili rolnictvím, r. 1930 zde bydlelo 368 lidí, kdežto r. 1939 už jen 319, na nádraží 
a poštu se chodilo do sousedních Zálezlů, na faru do Stebna. Česká obecná (jakož i mateřská) 
škola tu fungovala v l. 1928 - 38 a jednotné zemědělské družstvo v období 1952 - 77. Pamětní 
kniha zachycuje éru 1837 - 1931. Na návsi dosud stojí cenná hrázděná i zděná stavení. Dnes je 
osada (s 233 občany) spolu s Brozánkami (Prosanken), habřím (Haberzie), hliňany (Hlinai, 
Hlinay), Moravany (Morawan, Morwan), radejčínem (Radzein) a Stadicemi (Staditz) místní 
částí Řehlovic (Gross Tschochau), které jsou vedle Bžan (Webeschan), Žalan (Schallan), Žimu 
(Schima), Bořislavi (Boreslau), habrovan (Habrowan) a rtyně (Hertine) od 20. 4. 2000 členem 
Mikroregionu Přemysla Oráče ustaveným pro rozvoj cestovního ruchu, turistiky, revitalizaci zón 
dotčených těžbou uhlí, výstavbou dálnice D8 aj.

Mezi Dubičkami a Dubicí se nachází štěrková terasa pleistocénního (diluviálního) Labe ve výši 340 m n. m. Valilo se 
tudy, dokud nevyhloubilo nynější koryto. Dubická plošina (Dubitzer Hochfläche) je rozeklána v několik ostrohů proslulých 
jako vyhlídkové body, např. Doerellova vyhlídka (Doerell Aussicht), Dubický vrch (Dubitzer Berg) či Mlynářův kámen 
(Müllerstein).

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Dubice (něm. Dubitz), ves v Čechách, hejt., okr. Ústí (7·5 km), fara Stebno, pš. Zalezly; 
48 d., 281 ob. n. (1890), alod. dvůr Marie hrab. Sylva-Taroukové, sadařství.

Dubice, ves 7 km j. od Ústí n. L.* 300 m jv. vyhlídkový bod D u -
b i c k ý  k o s t e l í k , při něm restaurace s terasou. Ze strmé skalní 
stěny (363 m) r o z h l e d : na úpatí okolí Labe kolem Zálezel*, naproti 
Církvice, nad nimi Deblík*; za ním Varhošť*, vpr. Libochovany*, za 
nimi zříc. Kamýku*, od něho vl. Plešivec*, vpr. Radobýl*. Kostelík: pův. 
p. got. po r. 1579, r. 1643 zbarokiz., přestav. r. 1820. ČSD 9 Dol. Zálezly 
3 km; ČSAD 04904; Z 9, Žl. 16. Okolí: Výsluní [Pfaffenberg], 1 km; 
Debus, 3 km. - Josef Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí autorského kolektivu 
- České středohoří a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - svazek 
12 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962

Ant. Phillipp’s Gasthaus

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

výřez: II. vojenské mapování (Františkovo), 1: 28.800 (1836 - 52), M. H. = 
Meierhof - dvorec, poplužní dvůr; W. H. = Wirtshaus - hospoda


