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E
ErBENova vyhLíDka

(Kaiser Franz Josef Turm, Alexander Erben Warte) - 401 m n. m. (někdy 
se udává 420 nebo 429 m) - Na nevýrazném návrší Brand (Brandthügel) 
z tefritových tufů (volně Na Spáleništi - tzn. ‘po požáru’, což může souviset 
s dávným zemědělským vypalováním lesů - odtud zřejmě i Brandova či 
Brandtova ul. v Doběticích [Doppitz]) se zatím vypínaly víceméně 3 věže.

Dle Císařských povinných otisků stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Prohaska 
u. Krippel) se místo nalézá při východní hranici členitého území Stříbrníků (Ziebernik) - tehdy 
kraj Litoměřice (Leitmeritz), okr. Ústí n. L. (Stadt Aussig) - v bezprostřední blízkosti končiny 
Auf der Czerkey.

Pedagog Technické univerzity v Liberci Prof. ing. Jan Nouza, CSc. 
(* 25. 1. 1957 Ústí n. L.) vypátral, že Horský spolek pro České středohoří 
a Krušné hory (Der Mittel- und Erzgebirgsvereinin Aussig, posléze jen Ge-
birgsverein in Aussig, zal. 1883) první prosazoval u příležitosti 40ti let vlády 
Františka Josefa I. (* 18. 8. 1830 Schönbrunn - † 21. 11. 1916 Schönbrunn) 
již r. 1888, kdy byl pravděpodobně osazen základní kvádr (Rozhledny Čech, 
Moravy a Slezska [liberecké nakladatelství Knihy 555, 1999], str. 63). Dře-
věná, šindelem krytá 20m konstrukce na kamenném soklu dostala tedy 
název po císaři, čítala 3 patra - 1. zdobila vyhlídková lodžie, 2. obepínala 
hlavní plošina a 3. (těsně pod střechou) s prostorem pro cameru obscuru 
(optické zařízení - pomůcka malířů a předchůdce fotoaparátu). Projek-
toval ji - jakož i o něco věhlasnější Větruši (Ferdinadshöhe) aj. - alwin 
köhler (* 1845 Volkmannsdorf - † 1923 Ústí n. L.) a pompézně odevzdal 
26. 5. 1889. Nepřečkala ani dekádu, za zimní bouře (31. 1. 1898) vzala 
za své. Köhlerova firma ji sice ještě téhož roku opět vztyčila, leč zdaleka 
ne v primární podobě, balkón zůstal, ale od opláštění trámového skeletu 
bylo upuštěno (asi aby lépe odolávala větru) a ochoz 2. poschodí se stal 
vrcholovým. Řešení se příliš neosvědčilo, prudká podzimní vichřice (1903) 
ji shodila. Načas sloužila alespoň upravená podezdívka. Osud provizoria 
zpečetil úder blesku v r. 1911. Myšlenka obrody vyvstala poč. 30. let 20. stol., 
kdy turisté chystali oslavy 50. výročí organizace. Z původních balvanů 
a dovezených cihel vykouzlil ústecký stavitel (od 3. 3. 1933 i z veselí 
[Wesseln]) Josef köckert 8m hranol (o 36 schodech) s terasou se zábradlím 
(zdálky připomínal spíše vodárnu). Za nezbytných okázalostí byl předán 
2. 7. 1933 a jelikož byly vzpomínky na monarchii definitivně pasé, obdržel 
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Výřez z ‘WANDERKARTE fürs Elbetal und 
des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und 
Erzgebirge. 5. verbesserte Auflage - Entwurf 
von Carl Kroitzsch, Aussig.’ - Dobětická 
podkova (Auf dem Brande): Erbenova výši-
na (Am Brand) či též Malý Brand (Kleinen 
Brand) (401 m), Velký Brand (Große Brand) 
(436 m) s Kozí strání (Ziegen Leite) a Do-
bětická výšina - Větrná pláň (Winterleite) 
(459 m) - I. (Josefské) vojenské mapování 
z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) označuje 

lokalitu Malý Brand jako Ziegelberg (tj. Cihlový, Cihelný či Cihlářský vrch) a českoněmecká 
mapa České středohoří a Krušnohoří (Bílinský, Duchcovský, Mostecký a Teplický okres) publi-
kovaná r. 1948 v Praze lounským knihkupcem Edvardem Fastrem (* 6. 12. 1877 Kutná Hora 
- † 24. 2. 1955 Praha) uvádí termín Brandova výš.
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E
jméno po někdejším předsedovi alexanderu Erbenovi 
(dlouholetém řediteli ústecké české spořitelny), který 
v čele spolku působil v l. 1920 - 31. Zachovalo se i po 
válce, zřejmě Čechům připomínalo buditelského literáta. 
R. 1981 ji velmi zchátralou zachránili sami turisté, čímž 
jim dozajista více přirostla k srdci. Zhruba v pol. 90. l. 
20. stol. byla na účet města opravena a zázrakem přežil 
i nápis nad vchodem ‘Gebirgsverein 1883 Aussig 1933’, 
měl důležitou informační hodnotu a je neodpustitelné, 
když jej teprve nedávno jakýsi zpozdilý strážce jazyka 
zničil. Ač neuvěřitelné, jsou turisté i dnes vnímavým 
segmentem národa, a tak se (v době, kdy mají mnozí 
problém pěšky absolvovat byť jen ‘pár kroků’) vzedmula 
vlna zájmu. Řada rozpadajících se objektů (po 40tiletí 
‘neúdržby’) našla nadšence, co se zasadili o revitalizaci. 
Zasloužily se i firmy provozující mobilní telefonickou 
síť a umožnily, aby byly užívány víceúčelově. V takto 
příznivé atmosféře se o rehabilitaci oblíbené ‘Erbenky’ 
začalo uvažovat ve 2. pol. 90. let. R. 1999 oznámil starosta 
Severní Terasy ing. Jiří Brodský, že by ji úřad s potěše-
ním ‘vyhnal’ nad koruny okolních stromů. Záměr byl 
obvodní radou i zastupitelstvem podpořen a městská 
rada pak poč. r. 2005 schválila těsným hlasováním výtvor 
pražského ing. arch. Libora Čížka (* 1962). Zveřejnění 
avantgardního pojetí (odlehčený kovový stožár ve tvaru 
písmene E - s točitým schodištěm) vyvolalo dramatickou 
diskusi a co ‘modernistický experiment’ je odmítli zejm. 
činovníci Klubu českých turistů na Ústecku. Obratem 
podali petici (spoluiniciovanou mj. i zarputilým patri-
otem, organizátorem turistických pochodů a školních 
srazů karlem Punčochářem [* 26. 9. 1952 Ústí n. L.]) 
a žádali, aby vykazovala ráz poněkud tradičnější. Pode-
psalo ji 1.368 nejen ústeckých občanů. Rok trvající spory 
ukončilo jednání, kdy většina zastupitelů zvedla ruku pro 
variantu historickou. Restaurovaná a o 7 m navýšená 
(vč. renovovaného sloganu) byla k velké spokojenosti 
aktérů otevřena v neděli 15. 10. 2006 (celkem 15 m, scho-
dů 56), koncepce vlastně vychází z konkurenčního návrhu 
ing. arch. Zdeňka havlíka (* 28. 7. 1953 Ústí n. L.)

Při jasném počasí dovoluje popatřit překrásné, takřka neomezené 
kruhové panorama - od Krušných hor (Erzgebirge) s Bouřňákem (Stür-
mer) a Komáří vížkou (Mückenthürmchen, Mückenberg), Doubravku 
(Schlossberg), přes vrcholy Českého středohoří (Böhmisches Mittelgebirge) 
až po Bukovou horu (Zinkenstein, Buchberg).

Ke 120. jubileu uspořádal (23. 5. 2009) Klub 
českých turistů a Klub přátel rozhleden ve 
spolupráci s městem Ústí n. L. tzv. hvězdicový 
výstup.

Rozhledna císaře Františka Josefa a kotlina 
Dyleň (Tillemann) na Wander-Karte im Elbe-
gebiete, Mittel- und Erzgebirge mit Angabe der 
Weg-Markierungen - Gebirgsverein Aussig 1910 
(reprint s vyznačením dobových turistických 
cest otisklo Město Ústí n. L. r. 2006 (48x 59 cm, 
v kartónových deskách), distribuce: Archiv Města 
Ústí n. L. (20 Kč).

…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 Marienberg-
ským vrchem vtěsnáno lesnaté údolíčko Dilleman, 
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

Brand a rozhledna cís. Frant. Josefa (1 hod.) 
Z Ústí částí města zvanou Dulce (“důlce”) z doby 
českého Ústí, podle Marianské hory do Bertina 
údolí a do Stříbrníků (Ziebernik), (restaurace 
Bertagrund). Cesta půvabná (umělý vodopád), 
zvláště na podzim. Ze Stříbrníků značkovanou 
cestou lesem vpravo k rozhledně. Zůstala masivní 
podezdívka. Ostatní strženo, takže dnes (snad 
přechodně) rozhledna, skýtající překrásný pohled 
na vše strany, neexistuje. Nicméně místo samo 
skýtá vděčnou vyhlídku na Labe, labské vrchy 
k Nakléřovu, na bojiště husitské na Běhání i na 
bojiště Chlumské k Rudohoří atd. - České středo-
hoří - II. opravené vydání - Jaroslav Křenek - nákl. 
KČST v Lounech 1929, tiskem Ant. Štrombacha 
v Lounech, Tř. legionářů.

Dobětice, ves při s. okraji aglomerace Ústí n. L.*; 
z. nad obcí E r b e n o v a  v y h l í d k a  (401 m); 
jv. údolí Labe*, Ostrý*, Široký vrch*, Kukla*. 
Měst. autob. č. 11; M 26. Okolí: Dobětická výšina 
1 km (rozhled); Mlýnišťské peklo*, 1,5 km. - Josef 
Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí autorského kolekti-
vu - České středohoří a Dolní Poohří - Turistický 
průvodce ČSSR - svazek 12 - Sportovní a turistické 
nakladatelství - Praha, 1962 Turistická známka č. 1559
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