
● Vrchol Kabátu, odnepaměti se tu říká ‘Na Věžičce’… Za heliportem letecké záchranné služby (kóta 290,1) 
se nachází 6tiúhlá pozorovatelna řadící se k nejstarším (50. l. 20. stol.) poválečným objektům civilní obrany 
(možná vznikaly při rekonstrukci některé z významných továren), tudíž nekoordinovaným s centrálními 
předpisy. Na rozdíl od typizovaných je podivuhodný nejen materiál (kamenná podezdívka, smíšené zdivo 
na maltu), ale i naddimenzované rozměry průzorů (zjevně bez zřetele k nebezpečí zbraní hromadného 
ničení). Vstup do jediné jizby kryje z uvažovaného směru úderu protitlaková zeď. Již z dálky překvapí silně 
předsazená stropnice. V každé ze 6 stěn tkví průzor (i nad vchodem), uzavírací rámečky (ani plexisklové 
výplně) se nedochovaly. Zájmovou zónou je Labe, zvl. střed města a Západní nádraží (Bahnhof Teplitz, 
Nádraží Ústí n/L. - Bahnhof Aussig). - foto: Milan ‘Pekky’ Bouška (čtvrtek 20. 12. 2006, 13:55)
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● Bukovský dub na titulce brožury Památné stromy Ústecku I. - Bc. Martin Vykouk, Mgr. Viktor Keller (Město 
Ústí n. L., 2009) - Před nemocniční správou (Sociální péče 3316/12A), v pozici původní brány do statku se vypíná 
22m, bezmála 250letý dub letní (Quercus robur) - česky i křemelák (obv. kmene ve 130 cm 3,85 m), památným 
vyhlášen r. 2006. Nevíme, byl-li vysazen 
jako hold, nebo aby sloužil za příbytek 
dobrým duchům a chránil od zlých sil či 
blesku. V současnosti na Ústecku jediný 
rodový strom (generacemi na gruntu 
opečovávaný) se pyšní pravidelnou 
kulovitou korunou, upoutá i v zimě.

● Na holoměřskou přítomnost čedičů, tefritových tufů, leucitových 
tefritů ap. poukazuje (1904) ve velkolepém geologickém atlasu 
Středohoří (Geologische Karte des böhmischen Mittelgebirges) 
proslulý vědec Prof. Dr. J. E. Hibsch (* 26. 3. 1852 Homole u Panny 
[Hummel] č. 2 - † 4. 11. 1940 Vídeň), masiv nazývá Johannisfeuer 
(Svatojánský oheň), stejně jako německo-česká mapa Ústí n. L.  
a Litoměřice 1:75.000 (žel nedatovaná).

 Kabát: Š p i m b e r k  (Spiegelberg), víska v Čechách u Stříbrníků, hejt. a okr. Ústí n. L., fara Skorotice, pš. Březnice; 
3 d., 14 ob. n. (1890). - Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Třináctý díl. Jana – Kartas. 
- 1898. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.
Holomíř, Střízovický vrch (na sever) při rozcestí silnice vlevo přes Lerchenfeld (½ hod.), vrch Holomíř 291 m vysoký 
skýtá pěknou vyhlídku. - České Středohoří - II. opravené vydání - Jaroslav Křenek (* 17. 5. 1890 Třebenice [Trebnitz] -  
† 5. 9. 1964 Slaný [Schlan]) - nákl. KČST v Lounech [Laun] 1929, tiskem Ant. Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů.
 S Božtěšické silnice zahneme vpravo vzhůru kolem zalesněného kopce. Z lesnatého parku nahoře vynikají velké 
budovy se širokými, vzdušnými okny. Zde na výšině bez mlh a prachu vybudovali z nadací od r. 1908 plicní sanatorium  
o 350 lůžkách. Pacienty jistě potěší i příjemné prostředí a pěkná vyhlídka na město, do údolí i na hory. Dále při cestě 
stojí tři rozlehlé zemědělské usedlosti, označené jménem Kabát, jako část obce Stříbrníků. Dříve bývaly čtyři, dvě z nich 
patřily k Ústí, jedna k Božtěšicům a jedna k Všebořicům. Z Ústí od Horní (Drážďanské) brány vedla sem Solní cesta  
a pokračovala na Božtěšice a Strážky do Knínic a na hranice. Nebylo vždy bezpečno pro osamělého kupce na této cestě, 
ať měl zboží nebo peníze. Proto bývala i na Kabátu stráž. Nekalý člověk, lapka či loupežná skupina, ohrožující bezpečnost 
na cestě, byli po dopadení přivedeni sem na strážnici a někdy i spoutáni svěrací kazajkou, a tak kazajka-kabát daly jméno 
osadě. Stejný osud však stihl i kupce, když chtěl odbočit s cesty, aby se vyhnul placení mýta v městě. Od Kabátu zahneme 
vpravo k Holoměři, nejvyššímu místu s malou pozorovatelnou na vrcholu (291 m). Toto staré jméno se udrželo i přes 
staletí, kdy bylo území poněmčeno. Chvalně známé byly vinice na Holoměři. Je odtud vpravdě pěkná vyhlídka, především 
na Bukov a Klíši, ale i na Středohoří a Krušné hory. Vrchol tvoří skála, černavý nefelinový tefrit, silně póresní, což si 
vysvětlujeme tím, že plyny a páry unikaly z lávy, jež rychle chladla. Můžeme odtud pozorovat i hráče na stadionu (obr. 
20) hluboko pod námi v údolí Klíšského potoka. Teče ve zlomu zemské kůry. Kra, jejíž obrysy zhruba označuje tok 
Klíšského potoka na severu a řeky Bíliny na jihu, poklesla ze všech nejhlouběji. Oligocenní pískovec tu nikde nevystupuje 
až na povrch. Asi 80 m pod vrcholem můžeme najít ve zvětralé ssuti pěkné vyvětralé krystalky černého nerostu augitu. 
- František Pinc (* 3. 4. 1901 - † 26. 10. 1982), Antonín Kolář (* 13. 8. 1906 Předboř) - Vlastivědné výlety z Ústí n. L. - 
Nakladatelství Krajského národního výboru Ústí n. L., Krušnohorské tiskárny, n. p., základní závod Most (Brüx), 1957.
OSADA KABÁT - Pole Kočkova, Ovčárny, stejně jako přičleněné plochy stříbrnického Kabátu jsou již zastavěny novými objekty Severní 
terasy. Samoty na Kabátě i obec Stříbrníky byly zřejmě v nejstarších dobách jako zboží korunní přiděleny k ústeckému hradu. V minulosti 
pak vedla z ústecké Horní neboli Drážďanské brány takzvaná Solní cesta přes Kabát na Božtěšice a Strážky, do Knínic a dále ke hranicím. 
Na Kabátě stávaly na rozhraní čtyř katastrů Božtěšic, Bukova, Klíše a Stříbrníků již v roce 1620 tři větší zemědělské usedlosti. V minulém 
století zde žilo jen asi patnáct obyvatel a bývala tu strážnice. Zde stávala stráž, která střežila bezpečnost cest a sem také byli přiváděni 
chycení loupežníci, někdy spoutaní svěrací kazajkou. Od kazajky či kabátu pak dostala jméno i malá osada. Tak to alespoň vysvětlovala starší 
vlastivědná literatura. Filologové se však domnívají, že jméno kabát je zde ve významu srub, strážní věž a osada že tak byla pojmenována 
podle strážní věže, kabátu, který byl její dominantou. Za pravdu jim dává i druhý český název této lokality Špimberk, který je zřejmě jen 
zkomolením německého místního označení Spiegelsberg: spiegel – hláska, strážní věž a berg – kopec; tedy kopec s hláskou. V historickém 
sledu prodělávají ovšem místní názvy hláskový vývoj. V roce 1443 se uvádí Spiegelsberg, zápis z roku 1509 mluví o dědině jménem „Spilberg 
anebozto Kabat“. Po roce 1945 splynula osada Kabát s obcí Stříbrníky a jméno Na kabátě dostala ulice u bukovského sanatoria. V únoru 
1910 byl zde pro staré a chudé ústecké občany slavnostně otevřen nový ústav pro 70 osob s exotickým názvem Jubilejní okresní zaopatřující 
ústav císaře Františka Josefa I. Nahradil zrušený starobinec, z tradice nazývaný špitál extra moenia, tedy mimo město. - ing. arch. Vladimír 
Provazník (* 13. 3. 1937) - Ústí, město nad Labem - Severočeské nakladatelství (1983).

a Stříbrníků, se nahrazuje výlučným názvem Kabát.’ Mnichovský krajanský spolek Heimatfreunde Aussig upozorňuje, že odtud pochází  
p. Emmy Roscher, roz. Fohry (* 1899 - † 15. 5. 1967 Darmstadt) či major ve výslužbě Adalbert Parwonitz (* 1891 - † 8. 3. 1967 Bielefeld).


