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DuBIČky

(Klein-Dubitz) - 363 m n. m. - Víceméně okrajová 
čtvrť - situovaná zhruba 600 m jihovýchodně od cen-
tra dříve samostatné Dubice (Dubitz, Groß-Dubitz) 
založené zřejmě poč. 14. stol. - se kdysi nazývala Nová 
Dubice. (R. 1654 tu byli evidováni 3 sedláci a 11 cha-
lupníků; zdrobnělina archaického substantiva ‘dúbie’ 
- malá osada v ‘doubí’.) Je koncentrována bezprostředně 
u chráněné kulturní památky, prvotně protestantského 
(posléze katolického) poutního kostela sv. Barbory, 
jenž se tyčí v dominantní poloze - na plošině u hrany 
levobřežního svahu (220 m nad říční hladinou). Jako 
luteránský (a snad i co rodinnou hrobku) jej v pro-
storu někdejší blíže neurčené rezidence a kaple rytíře 
z kamýka (Kamaik) nechal v l. 1579 - 95 zbudovat 
Jindřich kauč [Koučové z Kouče - vladykové ze vsi 
Chouč na bílinském panství], syn držitele horního 
trmického léna, kašpara z kauče (Kautsch) († po 1543). Současný hřbitovní svatostánek (Du-
bitzer Kirchlein) byl r. 1643 pobořen a vzápětí za rekatolizace raně barokně přestavěn (posledně 
r. 1820 po požáru sídla, kdy povstala jeho dosud zjevná jednotná koncepce).

Renovace přežil cenný renesanční štít (interiér pozdně gotický a barokní; presbytář s křížovou klenbou), průčelní 
nika chrání sochu patronky horníků sv. Barbory ze 17. stol., visíval tu i zdobený zvon z r. 1595 (žel prý odstraněn r. 1942) 
od pražského měšťana z vynikající mistrovské famílie (děd Bartoloměj Pražský [† po r. 1530], otec ondřej Pražský 
[† cca r. 1550]) Brikcího z Cimperka (Zinnberg) (* asi 1535 - † 1599), pokládaného za nejvýznačnějšího českého kovo-
lijce, v oboru pracoval i pro svatovítskou katedrálu, zasedal v zemském sněmu, byl zpěvák, hudebník, vlastnil obsáhlou 
knihovnu, sbírku obrazů atp.

Od 19. stol. je destinace vyhledávaným cílem pro výhled na protější Varhošť (Aarhorst) 
(639 m) a dnes těžbou narušený Deblík (Deblik), dále Kamýk, Plešivec (Eisberg) nebo Radobýl 
(Radebeule) (399 m), zvláště pak do údolí Labe. Od břehu nad Dolními Zálezly (Salesel) sem 
klikatila jedna z důležitých vycházkových stezek (Barbara Steig). O lokalitě, jež v Císařských 
povinných otiscích stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Sadr u. Müller) - kraj 
Litoměřice (Leitmeritz), okr. Trmice (Türmitz) - figuruje jako St. Barbara, se pojednává v ně-

kolika pozůstalostech: kupř. Franze Wichtreie z období 
1839 - 1929 (excerpce z pamětní knihy), archeologa a no-
vináře adolfa kirschnera (* 17. 5. 1849 Jičín - † 3. 3. 1918 
Ústí n. L.) z l. 1895 - 1917 (práce o pověstech souvisejících 
se svatyní ap.) aj.

Dle litoměřického organologa MuDr. Tomáše horáka (* 23. 4. 1965), 
který v regionu zdokumentoval bezmála každý dochovaný nástroj 
(mj. Varhany a varhanáři Ústecka - Ústecká vlastivěda - sv. I., Město 
Ústí n. L. 2002), se na opravách a údržbě zdejšího instrumentu podí-
leli: r. 1765 (za 10 zl.) Johann Michael Nasse (* 27. 9. 1796 Zákupy 
[Reichstadt], čp. 92 - † 23. 3. 1867 Zákupy, čp. 171), v l. 1864 - 65 Franz 
Müller (* 17. 12. 1813 Arnultovice [Arnsdorf b. Haida] - † po 1898) 
z Janova (Johannesdorf) u Sloupu (Bürgstein) působivší i v Novém 
Boru (Haida), anton Feller (* 6. 3. 1820 - † 6. 3. 1820) (1.330 zl.) ad. 
Doerellova vyhlídka (Doerell Aussicht) vybíhající z masivu Výsluní 

Dubičky (Kl.-Dubitz) a zelenožlutě značená Barbara Steig na ‘WAN-
DERKARTE fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und 
Erzgebirge. 5. verbesserte Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig.’
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(Pfaffenberg) (365 m) nese název po Ernstu Gustavu Doerellovi (* 22. 
8. 1832 Freiberg - † 18. 3. 1877 Ústí n. L.), zobrazoval odtud romantická 
středohorská zákoutí. Z výstupku popatříme protilehlý Deblík (459 m), ale 
i Libochovany (Libochowan), Plešivec (509 m), Kamýk (382 m), Kalvárii 
(239 m) alias Tři kříže - Tříkřížový vrch (Dreikreuzberg), Lovoš (Lobosch) 
(570 m) a rovněž Dubice. Z východního úbočí nynějšího Dubického kopce 
(Mindelbusch) (358 m) vyčnívá čedičový Mlynářův kámen (Müllerstein), 
také Mlynářův kříž neb Hláska (300 m) - pravěké signalizační stanoviště 
se železným křížem a mramorovou deskou s německou básní: ‘Mír//Miluj 
nádhernou přírodu/miluj stvořitele/miluj bližního/jako sebe sama./(1914 
- 18 hrdinům vlasti)’ - úctyhodně vyčerpávající údaje jsou k dispozici na  
www.vrcholky.cz (Průvodce - Ostatní).

Müllerstein, skýtající překrásný pohled na Polabí. Jest výběžkem Liščí hory. 
Možno spojiti s výletem k Moravanským vodopádům. Znač. cestou (40 minut) 
z Moravan do Zálezlů…

kostelíček Dubický. Mezi vinicemi znač. cesta do Dubic (40 minut). Ke 
kostelíčku sv. Barbory 10 minut. Již cestou krásné výhledy. Kostelík ze všech stran 
patrný a v posledních letech přečasto reprodukovaný na barevných náladových 
pohlednicích. Překrásný pohled na Labský tok. Ještě o 100 m výše k jihu vypíná 
se výšina Vilemínina (na pamět vystoupení holandské královny [* 31. 8. 1880 
- † 28. 11. 1962 - dcera Viléma lll.] v ona místa). – Možno též partii prodloužiti 
zpětným směrem. Z Dubic Velemínskou silnicí na jihozápad a přes Kubačku do 
Prackovic. - České středohoří - II. opravené vydání - Jaroslav Křenek - nákl. KČST 
v Lounech 1929, tiskem Ant. Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů.

Mlynářův kámen, v y h l í d k a , 1 km nad Dol. Zálezly*, 7 km j. od Ústí n. L.* 
na rozeklaném skaln. výběžku čedič. Liščího vrchu (protějšek k Dubickému kos-
telíku*). ČSD, ČSAD 04636 Dol. Zálezly; Z 9. - Josef Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí 
autorského kolektivu - České středohoří a Dolní Poohří - Turistický průvodce 
ČSSR - svazek 12 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962

I I .  H o r s k é  s k u p e n í  n a  l e v é m  b ř e h u  l a b s k é m … …2. Střední 
díl. Rozkládá se mezi řekou Bělou a Labí a jest tímto a sedlem od Stadic přes Žím 
(Šímu) k Oujezdu [Bílý Újezd - Weiß Aujezd, Augezd], k Velemínu a k Žernose-

kám se táhnoucím, M. Milešovku [Kletečná - Kletschen] od Velké oddělujícím ohraničena; čásť severní od sedla Stadicko-
Dubicko-Zálezlyckéko až k Ústí se rozkládající tvoří mohutný, jednolitý horský val příkrých boků, širokého hřbetu (nejv. 
body Glabrberg 568 m u Podlešína, Vanov [Stauden]) končící ostrohem Ferdinandkou, (nyní letní restaurace) nad Ústím. 
Val tento ve třech stupních od Labe se zdvihá. Prvním jest Ferdinandka sama, druhým Humboldshöhe, třetím oborou po-
rostlá Grafenhöhe [Hraběcí výšina], jež v pláň s vesnicemi: Podlešín, Milbohov (Elbogen), Stebno, Dubice přechází. Příkré, 
křovinaté i skalnaté stráně polabské poskytují mnoho zajímavých tvarů… - 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

Soutěska potoka Dubiny - Objev strže se při bádání na Ústecku stal skoro ústředním překvapením, bystřina se dolů řítí od 
známého kostelíka. Mimořádně divokou rokli příručky vůbec nezmiňují - není divu. Je strmá, zarostlá a pohyb tu je - zejm. pro 
nepřehledný, srázný skalistý terén s nestabilními balvany a bloky - zdraví i životu nebezpečný. V nejzajímavějším asi 400m úseku 
překonávajícím 110m vertikálu, což představuje sklon až 16° (do Labe ústí v chatové zóně směrem na Prackovice [Praskowitz]), 
narazíme na 4 vodopády a velkou kaskádu. Nebýt sutě na dně, byly by zřetelné i kamenné prahy. I tak je úzká průrva na 
domácí poměry unikátem (lze sem vyrazit od dubického autokempu, kde zelená značka do Zálezlů koryto lávkou překračuje). 
Dubina II - Souběžně, z druhé strany kostelíku, spadá k Labi opět rozervaný kaňon, anonymnímu toku byl pracovně udělen 
titul Dubina II. Ani tady není o vodopády nouze, notně vysoký (6,5 m) je hned v polovině horního konce rozdělen širokou 
plotnou, čímž nevyzírá tolik monumentálně. Něco níže se vyskytují další 2 téměř 2m stupně. Pro nevelkou vodnatost 
a bujnou vegetaci doporučujeme návštěvu zjara či v zimě. Pěšina, jíž dosáhneme 
od staré vodárny pod vsí, začíná mezi kostelíkem a Doerellovou vyhlídkou, je 
vidět ze žluté trasy z Dubic do radejčína [Radzein, Radezin], ve vyšší partii ubíhá 
nad pravým břehem starý úvoz, odbočuje do bývalých sadů, podél pokračujeme 
lesem - největší z kataraktů (dostupný prudkým svahem) leží těsně pod cestou 
(není však z ní vidět) míjející nepřehlédnutelný starý sklípek. - Z Vodopádů na 
Ústecku - Petra Kudělová, Jiří Šedivý, Václav Hrdonka, Pavel Kuděla, Eva Šrám-
ková, Martin Vykouk (Město Ústí n. L. 2008 ve spolupr. s o. s. Středohoří sobě 
a portálem www.vodopady.info)

Doerellova vyhlídka (Doerell Aussicht), 
Výsluní, soudobý Dubický kopec a Liščí 
vrch (Wiltschke Hore) na ‘Karte des Kreises 
Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939)

Výřez z mapy České středohoří KČT (1 : 25 000) přiložené k brožuře Poznej místo, 
ve kterém žiješ (toulky Ústím a okolím) - helena Borská (* 14. 6. 1928 Mnichovo 
Hradiště - † 16. 5. 2004 Ústí n. L.), vyd. Geodézie ČS, a. s., ateliér Ústí n. L., 1994

Horské pohostinství

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


