
Dubice a Dubičky



Obsah

Dubice, Dubičky - úvod, celek

Náves před kostelem - Dubičky

Nová autobusová zastávka na návsi v Dubičkách s obecním vinohradem

Nová vyhlídková cesta nad řekou a úprava vyhlídky

Nové řešení pramene, koupadlo a návrat cesty k řece

Okolí Doerellovy vyhlídky

Galerie maleb Brány Čech v krajině

Návrat vinic - nové řešení svahu pod vysílačem (část A, část B)

Náves - Dubice

Nová náves před mateřskou školou a knihovnou v Dubicích

Řešení umístění nové zástavby v Dubicích

Nová zástavba u kempu v Dubičkách

Nová zástavba na poli mezi Dubicemi a Dubičkami

Nová zástavba v jihozápadní části Dubic



0 100 200m50

_nová zástavba

_nová zástavba

_nová zástavba u kempu

_pole, výhledy

_karavanový kemp

_nová alej

_louka + sad

_park s obnoveným rybníkem

_park podél potoka

parkoviště_

_nová zástavba

_volný prostor před hospodou

_hřiště

_náves před knihovnou a MŠ

koupaliště_

_náves Dubičky

_degustační vyhlídka
_čedičové varhany

_lezecká skála 1

_lezecká skála 2

schody_
schody_

_terasové vyhlídky_nové vinice

_nové vinice

kamenné terasy_

_kamenné terasy

_budova vinařství

_podchod k přívozu

_lanový výtah pro hrozny

_zelená turistická trasa

_žlutá turistická trasa

_vrchol kopce s otočnou lavicí

_Doerellova vyhlídka

_nově vedená žlutá turistická značka

_průchozí stupňovitá terasa

_obnova původního vzhledu krajiny

obnovený rybník_

_kostel

_sauna

hospoda_

_vyhlídková hrana

_Labe

_Dubický kopec

nová autobusová zastávka_

schody_

náves Dubice_

_schody
vinohrad_

nově řešená místa

l e g e n d a

voda

pěší cesty

další žádoucí pěší propojení
turistická značka
katastrální mapa
vedení VN
stávající stromy
stromy navržené pro výsadbu

nová důležitá pěší propojení

místa výhledu

tráva
suťoviště

_kaplička sv. Václava

terasa s koupadly_

nová zástavba_

hospoda_

obchod_

Dubice, Dubičky - úvod, celek
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současné vedení turistických tras historická fotografie, pohled od Doerellovy vyhlídky

náletové dřeviny pod kostelem, výhled na kopce Českého Středohoří výhled na kostel od Doerellovy vyhlídky skály a suťoviště na svazích nad řekou výhled na řeku Labe

historická fotografie, sady na svazích nad řekou

historická fotografie, pohled od Dubického kopcehistorická fotografie, tradiční zástavba

Vesnice Dubice leží na mírně zvlněné plošině nad širokým údolím řeky Labe v cen-
trální části Českého středohoří. Hodnotou vesnice je právě její poloha v rámci krajiny. 
Z mnoha míst se skýtají krásné výhledy do údolí řeky Labe a také na kopce Českého 
středohoří. Svah pod Dubičkami podél Labe zdobí skály, většinou čedičové, a je protkán 
několika drobnými potůčky. Dříve byly stráně nepříliš hustě porostlé ovocnými stromy a 
vinicemi. Dochovalo se zde mnoho pozůstatků kamenných zídek zahrad a kamenných 
schodišť. Dnes je svah porostlý náletovými dřevinami, které brání ve výhledu, a některé 
cesty postupně zanikají.
Pozitivním faktem ve vývoji vesnice je stavba dálnice v blízkém okolí, která odkloní do-
pravu od řeky Labe. Současná silnice u řeky se tedy stane klidnější a přívětivější.

Považujeme za velmi důležité podpořit krajinný potenciál obce jak pro místní obyvatele, 
tak pro turisty. Navrhujeme obnovit krajinu do původního vzhledu. Kácíme náletové 
dřeviny, vysazujeme ovocné stromy, navrhujeme vinice. Dále vytváříme vyhlídkovou 
trasu podél hrany svahu. Měníme vedení turistických značek po zajímavějších místech 
obce s novými výhledy.
Celkový obraz vesnice vychází z přírodního kontextu. Příroda nám jakoby vrůstá dovnitř 
vesnice dvěma zelenými laloky z východní části (přírodní parky kolem obnovených 
rybníčků).

Co se týká zástavby, není žádoucí, aby se obec příliš rozšiřovala do okolní krajiny. 
Navrhujeme několik míst vhodných pro novou zástavbu, která by zde měla přibývat 
postupně (maximálně 2 nové domy za rok). Je však třeba zachovat regionálnost stavění. 
Podstatu, která vychází z historie a tuto podstatu udržet. Podrobněji se stylu stavění 
věnujeme v části nová zástavba.
Definujeme několik lokálních center obcí. Upravujeme současné návsi - náves v 
Dubičkách před kostelem a náves v Dubicích s vodní plochou. Úpravy dodávají náv-
sím více vesnický charakter. Vytváříme nová lokální centra. V prostoru před mateřskou 
školou a knihovnou v Dubicích navrhujeme další menší lokální náves. Prostor před hos-
podou na cestě mezi Dubicemi a Dubičkami ponecháváme volný, v budoucnu je tedy 
možné ho navázat na nově navržený veřejný park.
Pro dobře fungující strukturu sídla jsou důležitá pěší propojení, jak ve vnitřní zástavbě, 
tak v blízké okolní krajině obce. Navrhujeme obnovu některých cest a vedení nových 
cest. Na tento fakt by se nemělo zapomínat také při budování nové zástavby. Není třeba 
vytvářet např. velké asfaltové cesty, stačí zanechat průchod po trávě mezi ploty. Kolem 
cest navrhujeme vysázet nové ovocné aleje. Dřeviny by měly také odpovídat původnímu 
charakteru, kácíme tedy jehličnany a vysazujeme listnaté (mohou být i ovocné). Listnaté 
stromy jsou pro vesnici dřevinou původní a zároveň mění svůj vzhled v průběhu roku.
Nevhodnými zásahy přichází vesnice o svoji identitu.

Do obce doplňujeme několik drobných návrhů, které oživí aktivity v obci. Drobné zá-
sahy jsou navrženy na vhodných místech - v lokálních centrech, na pěších cestách, 
podél nově vedených turistických značek, na přírodně zajímavých místech. Budou 
sloužit nejen místním obyvatelům, ale také turistům. Jedná se například o vyhlídkové 
terasy a vyhlídková místa, koupadla, saunu, novou autobusovou zastávku, pobytové 
plochy, lavičky a objekt vinařství. U všech konstrukcí je vhodné používat místní materiály 
vzhledově vhodné pro vesnici, např. kámen a dřevo. Zároveň však není třeba neexperi-
mentovat s novými materiály a postupy.

Je třeba vesnici udržet ve vesnickém duchu. V tom je její síla. 

Obraz vesnice - vrůstání přírody do vesnice
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Náves před kostelem - Dubičky

Bude položena nová dlažba, která bude lícovat s budovou kostela - půjde o světlý obdélník z žulových kostek. Při pohledu z dálky bude dlažba s novým 
schodištěm vypadat jakoby kostel pokračoval a byl součástí dlažby. Celá linie bude podpořena také stromy kolem návsi.  

Bude se jednat o světlý koberec z velkých žulových kostek. Kolem bude štětová dlažba měnší tmavá čedičová - místní kámen. Ten se bude do budoucna používat ve všech 
výzanmějších ulicích či chodnících. Světlý obdélník tedy bude orámován tmavším, na kterém se bude moci parkovat. Zcela u kraje bude v mlatu nasetá tráva aby se tráva 
nepromáčela a nebyla tato část rozježděná. Bude tedy třeba drenáž.

Ploty by měly být upraveny jako dřevěné s vertikálními pláňkami. Neměl by se dále rozšiřovat nešvar který vládne v ČR. Betonové tvárnice - imitace kamene. Ploty by 
měly být řešeny jako v historii. Viz inspirace. V zahrádkách by měly být umístěny ovocné stromy, ořešáky a byliny, zelenina apod. Thuje, stříbrné smrky a borovice 
jsou do prostředí tohoto pásma nevhodné a neposkytují žádnou výhodu pro své majitele. Stromy na severní straně návsi by měly být  za ploty domů. V blízkosti domů 
by měly vždy po jednom stromu typu ořešák, hrušeň, třešeň apod. 
Na jižní straně by stromy měly být před ploty. Opět by se mělo jednat o podobné druhy stromů. U objektu naproti autobusové zastávce by stromy měly být umístěny 
za plotem. 

Smyslem úpravy by mělo být vytvořit hodnotný prostor s jasným odlišením koberce návsi jako pěší zóny. S jasným definováním návsi jako typicky české s tradičními stromy. 
Listnaté stromy mají také oproti jehličnatým výhodu v tom, že zcela zřetelně reagují na roční období. Od krásně rozkvetlé na jaře, přes plnou letní zeleň stínící přes podzimní 
zbarvení až po zimní neolistění nebránící slunci pronikat do útrob objektů. 
Před vstupem na hřbitov a do kostela je menší schodiště se zvedlým předprostorem vhodným pro konání kulturních akcí. Například pouťě, pro pořádání let-
ního koncertu či divadelního představení. Před tímto prostorem je otvor v zemi na máju. Zde nepřekáží automobilům. Automobily nesmí stát kolem cesty. Podobně ani u 
kostela již automobily nejsou. Světla jsou symetricky na obou stranách. Nasvětlují se stromy a kostel. Bílý domek původně sloužící k přečerpávání vody ze studánky bude 
odstraněn. Více viz řešení zastávky autobusu. 

prostorové zobrazení řešení shodů sloužících zároveň jako příležitostné podium před kostelem 

řez návsí

inspirace - schody, štětová dlažba a ploty

situace návsi





Nová autobusová zastávka na návsi v Dubičkách s obecním vinohradem

Dnešní malý objekt zasahující do návsi v Dubičkách bouráme, 
podobně i současnou autobusovou zastávku, kterou do bu-
doucna umísťujeme obrácenou do návsi. Doplňující uliční 
čáru a uzavírající prostor návsi. 
Autobusouvou zastávku vytváříme jako štítem směřující do návsi. 
Podobně jako tradiční domy. Zastávka je z přední a zadní strany 
otevřená.  
Prostor za zastávkou řešíme jako vinohrad. Podobně jako 
například v Žatci je poblíž hlavního náměstí malá chmelnice. Zde 
by mohl být vinohrad, který bude jasně informovat o vinařské obci.  
Za zastávkou směrem na jih vysazujeme 5 liníí stromků. Kdy jed-
na linie je u plotu na druhé straně ulice a čtyři jsou za zastávkou 
Ze zastávky je pohled směřován mezi liniemi dále. Mezi vinohrady 
se dá procházet.

 
V okolních ulicích v místech, kde nejsou objekty doplňujeme 
ovocné stromy, které mají za cíl vytvořit uliční čáru a zin-
timnit prostor, který je díky nevhodně usazeným objektům 
příliš otevřený. Podobně i jižní stranu hotelu cloníme vzrostlými 
stromy. Mrtvá plocha bez oken takto bude odcloněna především 
vzhledem k pohledům z kopce jižně od Dubiček a také při pohledu 
z ulice. 

prostorové zobrazení nové autobusové zastávky s 
malým návesním vinohradem

prostorové zobrazení  z návsi - výhled do krajiny směr kopec Kubačka 
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Nová vyhlídková cesta nad řekou a úprava vyhlídky

Vytváříme novou vyhlídkovou cestu po východ-
ním svahu obce. 
Po nové trase totiž vedeme žlutou turistickou trasu. 
Nově z Doerellovy vyhlídky kolem studánky, nového 
koupadla nad svahem s výhledem přes nově up-
ravenou terasu restaurace dále kolem kostela a 
dále přes potok Dubina. 
Nová vyhlídka na jižním svahu by měla být 
vytvořena prosekáním křovin a keřů či stromů, 
které zamezují pohledu z hrany svahu. Pročištění 
je podle našeho názoru důležité. Chceme navrátit 
původní stav, kdy svah nebyl takto zarostlý. 
Dnes v místech původních zahrad a sadů ale i 
vinohradu jsou náletové dřeviny, které nejsou 
vzhledem k druhové rozmanitosti přírody vhod-
né. Ze zahrad se stal les. Podobně i pohled na 
kostel od řeky je třeba zkvalitnit. Je nutné, aby 
okolí kostela bylo vysekáno a kostel byl od řeky 
celý zřetelný. 

Poblíž domu čp. 74 vysazujeme kolem plotu ovoc-
né stromy a poblíž cesty umísťujeme dřevěnou 
lavičku. V místě pod hotelem pročisťujeme prostor 
od keřů a nepořádku, který zde někdo vyhazuje a 
prostor propojujeme i s novou terasou. 
Terasa by nově měla být otevřená a průchozí. 
Skrze terasu by měli procházet turisté jdoucí od 
Doerellovy vyhlídky směrem ke kostelu a dále 
po žluté. Turisté se zde na terase restaurace také 
občerství. 
Terasu nově předěláváme při pohledu od vs-
tupu do restaurace jako neviditelnou. Zábradlí 
terasy je pod horizontem a působí jako by se 
dalo z terasy skočit do údolí. Terasa bude mít 
dvě úrovně. Jednu v současné výšce, která bude se 
spodní částí propojena schody, na kterých se bude 
dát sedět. Spodní úroveň bude umožňovat příchod 
lidí od Doerellovy vyhlídky jak již bylo zmíněno. Až 
v této spodní úrovni bude ocelové subtilní zábradlí. 
Lidé tedy mohou sedět na schodech a kochat se 
výhledem nebo se ve spodní části opřít o zábra-
dlí. Při pohledu od řeky již nebude vidět masivní 
zeď, ale přírodní neznatelné rozhraní. Do místa ve 
středu terasy, kde dřív byl strom, bude navrácen. 
Mělo by se jednat o vysoký strom. Například o lípu. 

Jak již bylo zmíněno,  i pod kostelem by měly být 
keře a mnohé stromy vykáceny. Kolem kostela totiž 
budou umístěny dvě lavičky, ze kterých by měl být 
výhled do údolí. Podobně i na parcele č. 308/3 by 
mohla být umístěna lavička. To je třeba domluvit s 
majitelem parcely.

prostorová zobrazení upravené vyhlídky

malé schůdky vedoucí ke kostelu

situace nově vedené vyhlídkové cesty nad řekou současný stav- kostel není zřetelný díky vegetaci
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současný stav - propojka ze severu současný stav - výhled z nově vedené východní cesty nad řekou

současný stav

inspirace - kamenná dlažba - štětování



Nové řešení pramene, koupadlo a návrat cesty k řece 

Obnovujeme historickou cestu od řeky k prameni a do centra obce. 
Místo v okolí pramene upravujeme. Rekonstruujeme nevyužívaný objekt původní čerpací 
stanice vody na objekty sauny. Případně objekt bouráme. Prostor kolem navracíme do 
přírodní podoby. Pramen nově směřujeme do menší kamenné přehrádky, která může sloužit 
jako ochlazovací bazének případné sauny. Keře a nálety kácíme a klestíme. Dostáváme tak 
možnost výhledu a prostor přestává být tak tmavým a nehostinným.  
Na starý vzrostlý strom věsíme houpačku. 
Severní a především jižní strana svahu by měla být prosekána. Stromy, které nejsou hodnot-
né, by měly být odstraněny a prostor by se měl obnovit do podoby na historických fotografiích. 
V místě původně pravděpodobně byly ovocné stromy, které by zde mohly být obnoveny. 
Prostor by se celkově měl otevřít, prosvětlit. Bývalé jeviště by mělo být odstraněno. Bohužel 
je v místě, které je soukromé a jeho stav  je nevyhovující. Pokud by byla domluva se souk-
romým majitelem je možné jeviště upravit a vytvořit u něj menší přírodní koupadlo. Ve studii 
však počítáme spíše s variantou nedomluvení se s majitelem. 
Na východnější straně od jeviště vytváříme nové jeviště, které je zároveň menší vodní nádrží 
- koupadlem. Umísťujeme vše do místa, které je v majetku obce. Vzhledem k vykácení křovin 
a náletových dřevin bude místo koupadla od východu do západu osluněno. 
Koupadlo je vytvořeno z kamene a dřevěné plochy s vysokými stupni určenými k sezení. 
Koupající se koupou ve dvou přírodních nádržích velikosti 12 x 4 metry. Horní nádrž je méně 
hluboká s lavicí pod hladinou vody na které se dá sedět. Spodní nádrž je určena pro plavání. 
Návštěvníci sedí na vysokých schodech nad koupadlem či na trávě a jsou konfrontováni s 
výhledem směrem k řece a s pohledem dolů na jeviště a zelený prostor se studánkou. Spodní 
část koupadla je taktéž upravena několika převýšenými schody, které slouží jako hlediště. 
Prostor koupadla a jeviště je spojeno s travnatou ulicí vedoucí sem z obce. Prostor je také na 
trase nově vedené pěší trasy- žluté směřující z Doerellovy vyhlídky. Pěší trasa nově vede z 
vyhlídky kolem studánky a kolem koupadla po hraně svahu s výhledem na řeku kolem kostela 
a dále. Více viz Nová vyhlídková cesta kolem hrany kopce. 
Voda do koupadla je čerpána ze studny - studánky. Nové koupadlo by mělo být novou 
možností koupání v letním období jak pro místní lidi, tak pro osvěžení turistů. Myslíme si, že 
přírodní koupadlo s výhledem a upravený prosvětlený prostor kolem zvýší turistický potenciál 
obce. 

Cestu v katastrálním území Zálezel by bylo dobré v části obnovit, upravit a starat se o ni. Je 
vhodné se domluvit se Zálezly. Cesta je velice zajímavá a měla by sloužit k příchodu turistů 
od řeky. Dnes cesta není zanesena ani v mapách. Což je velká škoda.  
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prostorvá zobrazení terasového koupadla

inspirace kámen, dřevo, voda

situace místa



prostorvá zobrazení terasového koupadla, ve spodní části  dřevěné jeviště

fotografie cesty směřující od studánky k řece

možnost proklestění keřů a náletů - výhled do údolí od studánky

místo pod koupadlem pohled směrem k terasovitému koupadlu s výhledem na kostel prostor nad koupadlem s výhledem do krajiny, podobný bude i v místě koupadla

objekt bývalé čerpací stanice kde může být zřízena sauna starý strom kde bude umístěna houpačka

příjemná louka s výhledem na kostel u cesty k řece neupravené místo prostupu kolem pramene



Okolí Doerellovy vyhlídky

Celý kopec pročišťujeme od náletových dřevin a zpřístupňujeme. 
Snažíme se o návrat do podoby dřívější. Viz historické fotky. Náletové 
dřeviny odstraňujeme a na vhodná místa navracíme ovocné stro-
my. Z nejvyššího bodu kopce by měl být rozhled do krajiny jako v 
historii. Prostor jsme ověřili a celý prozkoumali. V prostoru je několik 
kamenných “zídek”, několik kamenných ohrádek. Původních zahrad. 
Les patří Lesům ČR a je tedy třeba s nimi o návratu původního stavu 
lokality diskutovat. Na vrcholu kopce umísťujeme sezení s výhledem 
na všechny strany. Tato vyhlídka je na žluté trase a směřuje dále po 
nové pěšině k Doerellově vyhlídce. Žlutou turistickou trasu nově ve-
deme odlišně oproti dnešku. Myslíme si, že odbočka, která je dnes k 
Doerellově vyhlídce není třeba, že turisté mohou jít přímo (přes ko-
pec) po cestě pokud přicházejí od Radejčína, vyjdou na kopec, kde 
se mohou rozhlédnout, kde uvidí obec a celé okolí. Z kopce je výhled 
na všechny strany. Poté pokračují pěšinou až k vyhlídce. Z vyhlíd-
ky procházejí po původní pěší cestě avšak v místě bývalé odbočky 
scházejí k prameni, kolem koupadla se dostávají po hraně kopce s 
výhledem, přes terasu restaurace až ke kostelu a dále směr Mora-
vany. 
Na vrcholku kopce vytváříme dřevěné sezení otočné které 
člověku umožňuje se otáčet kolem dokola pohybem nohou a 
užívat si i vsedě pohled kolem dokola.
 
Ideou těchto změn je navrácení výhledu do krajiny. Který je mimo-
chodem zajímavější než z rozhledny poblíž Radejčína. Ideou je vést 
turisty ale i místní logicky přes zajímavá místa a výhledy. Kolem 
míst, kde se mohou zastavit, rozhlédnout, posedět, vykoupat se, 
občerstvit apod. 

současné nevhodné vedení žluté a zelené turistické trasy

historická fotografie dokumentující stav krajinyvyhlídková otočná dřevěná “lavice” na kopci

situace místa nového řešení kopce - Doerellovy vyhlídky
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_nová zástavba - fáze 3

_nová zástavba - fáze 1

_náves Dubičky
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historická fotografie dokumentující stav krajiny Galerie v krajině - Doerellova malba historický stav krajiny

současná krajina zarostlá křovinami a nálety

rychlost přeměny kulturní krajiny v les (okolí Doerellovy vyhlídky) fotografie z 60 let a dnešek



Galerie maleb Brány Čech v krajině

Porta Bohemica - oblíbená místa malířů odkud malovali

inspirace - malby 

Navrhujeme aby se podle obrazů Ústeckého malíře Ernsta Doerella a dalších, kteří 
malovali krajinu kolem Labe vytvořila “naučná” stezka s jejich obrazy vloženými přímo 
do místa odkud byly obrazy malovány. 
Je třeba tato místa identifikovat společně s jednotlivými umělci a vytisknout na ma-
teriál který nebude blednout na slunci, zarámovat a vsadit na místa. 
V této oblasti bude důležitá spolupráce s dalšími obcemi a také s městem Ustí nad 
Labem, galerií města a dalšími. Na tyto aktivity by například galerie mohla v letním 
období uspořádat výlety napříiklad pro rodiny s dětmi, kteří by malovali z míst kde 
jsou tato díla apod. 
Také bude třeba vytvořit letáky s mapkou aby turisté věděli kam jít. 

Ideou je propojení galerijního prostoru s originálními malbami versus konkrétní 
malované místo a jeho současný stav.  

Konkrétně se bude jednat o ocelovou konstrukci stojanu na které bude přidělána 
kopie díla

ocelový stojan s kopií uměleckého díla





Návrat vinic - nové řešení svahu pod vysílačem část A.

Svahy pod vysílačem navrhujeme upravit do podoby v historii. Měly 
by být obnoveny jako místo kde jsou vinohrady, ovocné stromy a 
případně v nižších místech také vyšší listnaté stromy. Dnešní stav, 
kdy je v podstatě celá stráň zarostlá náletovými dřevinami není vhod-
ná. Náletové dřeviny narušují historické zídky, tyto zídka mají za úkol 
zadržovat půdu a také zabraňují rozšíření suťovišť. Již dnes je mnoho 
zdí narušeno a začínají se bortit. Dochází k postupné degradaci a po-
hybu kameniva. 
Do prostoru navracíme cestu v majetku obce a také zpřístupňujeme 
schody směrem k řece. V místě styku schodiště se zasypaným vod-
ním kanálkem do místa kde byl vinařský domek. Tento domek zde 
navracíme. Bude propojen s vinařstvím ve spodní části. V tomto místě 
jsou také čedičové varhany, které mohou být turisticky zajímavé. Velmi 
zajímavý je celek kdy k tomuto místu vede kamenné schodiště od řeky. 
Možno nazvat tuto cestu sedmi sty schody do Dubic nebo sedmi 
sty schody k Dubickým varhanům apod. 

Navrhujeme vytvořit novou turistickou trasu od řeky po shodech 
nahoru, kde se propojí s nově vedenou zelenou turistickou trasou. 
Schody vedou kolem monumentálních vysokých teras, které jsou vhod-
né pro vysazení vinohradů či ovocných stromů a vytvoření terasovitých 
vyhlídek. Alespoň ve vrchní části. Pozemky jsou však soukromé a je tedy 
třeba se domluvit s majitelem. Naproti tomu schodiště je v majetku obce 
a pouze spodní část je zcela nevhodně odtržena od cesty. Bude tedy 
opět třeba se domluvit s majitelem na možnosti průchodu tímto směrem. 
Majitel by s tímto mohl souhlasit pokud se schodiště upraví a on bude 
moci z chaty vyjít nahoru k obnovenému vinohradnickému domku s vi-
nohrady a ovocnými stromy které do místa doporučujeme navrátit. 
Vzhledem k tomu, že v místě plánujeme návrat vinohradů je také třeba 
přemýšlet jak by vinohrady měly fungovat. Asi nejlogičtější řešení je 
vytvořit ve spodní části pod vinohrady objekt vinařství které bude spo-
jeno schodištěm  s vinařským domkem nahoře, kde bude na terasách v 
letním období rozlévat víno. Vinařství by mělo fungovat tak, že se víno 
bude expedovat lanovým výtahem nebo jinak dolů pod kopec do hlavní 
budovy, kde se bude vyrábět a uchovávat kvalitní víno. 
Podobně jako ve vinařství Sonberg poblíž Popic na Pálavě. Nová spodní 
budova vinařství bude mít částečně zelenou a částečně pochozí střechu 
s možností přístupu po schodišti k vinařskému domku.  
Díky dokončení dálnice bude silnice a okolí výrazně více využitelné pro 
turismus a bude zde možné jednoduše také zaparkovat. 
Pokud se bude jednat o soukromého majitele provozujícího vinařství je 
důležité aby se zachovaly prostupy tras, které jsme definovali a také aby 
některé terasy zůstaly přístupné. Na místo Vinné révy zde můžou být 
ovocné stromy, nebo ořechy apod. Zde mohou procházející sedět pod 
stromy a dívat se do krajiny. 

Vzhledem k tomu, že se momentálně jedná o vizi rozvoje pro město 
Střekov doporučujeme Církvice propojit přívozem nejen do Zálezel ale 
také do spodní části kdy je dnes malý průchod k řece. Přívoz by tedy 
nově zastavoval ve třech zastávkách namísto dvou. Díky dostavbě 
dálničního spojení Ústí-Praha bude možné lépe upravit pro cyklisty i levý 
břeh řeky. Díky těmto opatřením předpokládáme, že by mohly schody 
být jednou ze dvou cest směřujících lidi do Dubic. Bodem zájmu by mělo 
být také případné vinařství poblíž schodů. Je proto důležité ve spodní 
části poblíž silnice vytvořit parkovací stání pro automobily, vyšlápnout 
si kopec, ochutnat místní víno s výhledem a po nově obnovené cestě 
zajít do obce. 

Myslíme si, že navrácené terasy by se mohly hodně podobat 
terasám u Velkých Žernosek. K tomu míří naše snažení. Místo, které 
je dnes ve vlastnictví České Republiky (Státního pozemkového úřadu) 
by mohlo být terasami využívanými pro vinohradnictví, sadařství a 
například i chov dobytka, který by zajistil udržování svahu nezarostlým. 
Je totiž také třeba se starat o terasy, které ještě stále v části zajišťují 
nejen prostor pro pěstování plodin ale také zadržují rozšiřování suťovišť, 
které jsou stále v pohybu a pravděpodobně se rozšiřují.  
(V tomto roce 2015 se v EU jedná o možnosti rozšíření plochy vinohradů 
v celé EU. Bude tedy pravděpodobně možné budovat nové vinohrady)

Také doporučujeme obnovit další schodiště vedoucí kolem rozsáhlého 
suťoviště, kam navracíme malý domeček, který vytváříme jako 
vinařskou kapli s výhledem. Schodiště dále vede kolem skály s vy-
hlídkou až na propojku vedoucí k vinařskému domku, druhému schodišti 
a dále do obce. Případně na druhou stranu směřující k Mlynářově vy-
hlídce. 

Mlynářova vyhlídka je lezeckou lokalitou. Vzhledem k napojení na nově 
vedenou zelenou turistickou trasu chceme lezeckou oblast rozšířit i na 
další skály. Viz situace. 
Obzvláště vhodnou se zdá především skála v blízkosti Dubic. Zde by-
chom skálu koncipovali spíše pro bouldering a pro lezení menších dětí. 
Velmi vhodné je, že přímo pod skálou je několik širokých teras, které jsou 
vhodné i k sezení s výhledem do krajiny. V místě stejně jako v celém 
prostoru odstraňujeme nálety a navracíme ovocné stromy a vinohrady. 
Na těchto terasách zachováváme i několik stromů které budou poskyto-
vat stín lezcům avšak nebudou bránit pohledu do údolí.  

lezecká skála 1_

kamenné terasy_

_zelená turistická trasa

_žlutá turistická trasa

inspirace - Žernoseky

inspirace - vinařství Sonberg - Popice - Pálava

původní vedení turistických tras, nové viz situace A a B



potok Dubička - vodopádbudoucí pohled od skály do údolí - prokácení lezecká skála 1 - dětská via ferrata, boulder  

inspirace - lezecká skála

řez obnoveným schodištěm s vinohrady směřující k vinařskému domku s varhany

terasa s vedením vodyčedičové varhany nad vinařským domkemzaniklý vinařský domek

obnovený vinařský domek s degustační terasou směřující pohled do úodlí 
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schody_
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budova vinařství_

_parkoviště a prostor vinařství

podchod k přívozu_

_lanový výtah pro hrozny

Návrat vinic - nové řešení svahu pod vysílačem část B.

nová vyhlídka na skále

zelená turistická trasa _

výhled z vinařských teras výhled od vinařského domku , napravo schodiště

výhled z nové vyhlídky na skále



fotografie schodů směřujících k řece s terasamiterasy směřující k řece

pohled od kaple na novou vyhlídku na skále zaniklý objekt na jehož místě stavíme kapli sv. Václava patrona vinařů 

kaple sv. Václava patrona vinařů  - průchozí silueta přechází ve tvar kaple sv. Václav - patron vinařů 

schody východní vedoucí kolem nové kaple sv. Václava



Náves - Dubice

Celá náves bude nově vydlážděna podobným principem jako náves před kost-
elem v Dubičkách. Dlažba zpomaluje dopravu, je vodě propustnější než as-
falt a také vzhledově hezčí. Prostřední část bude vydlážděna světlou dlažbou, 
vytvoří se jakýsi koberec. Zbytek dlažby bude tmavý z místního čediče.
Hlavním prvkem návsi je venkovní vodní nádrž, která bude nově upravena, 
avšak zůstane na stejném místě. V nádrži je možné se koupat. Betonové zídky 
nad povrchem se odstraní. Z jihovýchodní a jihozápadní strany budou post-
aveny zídky kamenné ve výšce 0,5 metrů. Ze severovýchodní a severozápad-
ní strany jsou navržena dřevěná pobytová plata vhodná k polehávání nebo 
k posezení. Ze severovýchodní strany je plato ve výšce kamenné zídky (0,5 
metrů) a je široké 1,7 metrů. Ze západní strany je dřevěné plato v úrovni terénu 
a je široké 7 metrů. U hranice plata se silnicí je také stejná kamenná zídka jako 
kolem zbytku nádrže, aby částečně odclonila pobytovou plochu od silnice. V 
zídce je průchod na zastávku. Hlavní přístup do nádrže zůstává ze severozá-
padní strany, schodiště je ovšem rozšířeno na celou délku hrany.
Severní část návsi zůstává volná, nabízí tedy multifunkční využití, např. 
pořádání akcí, trhů.
Provoz automobilové dopravy na návsi zůstává stejný, tedy jednosměrný na 
každé straně návsi. Bílý koberec je tedy takový objízdný ostrov. V nejužších 
částech je zúžen jízdní pruh na 4 metry tak, aby byl upřednostněn větší pros-
tor bílého koberce pro pěší. Parkování je vyznačeno podél předzahrádek ve 
východní části návsi.
Autobusové zastávky zůstávají taktéž na stejném místě. Okolí zastávek je 
vydlážděno a jsou přidány lavičky.
Na celé návsi jsou vykáceny nepůvodní dřeviny (thuje, jehličnany) a dále 4 
stromy s nízko nasazenou korunou (která může tvořit bariéru) v severní části 
návsi. Velký strom (jírovec maďal) v severní části je zanechán. Na bílý koberec 
jsou vysazeny další 2 velké stromy s korunou posazenou vysoko (např. lípy) v 
ose návsi. Kolem severního a jižního stromu jsou navrženy dřevěné kruhové 
lavice. Prostřední strom je vysazen v dřevěném platu, a tak bude poskytovat 
stín lidem na platu. Jižně od východní zastávky jsou také vykáceny keře a vy-
sazeny nové ovocné stromy nebo ořešáky.
V severní části návsi bude zanechána pumpa pokud možno ve funkčním stavu.

pohled na náves ze severovýchodního rohu, velký zanechaný jírovec maďal a pumpa

pohled na náves z jihovýchodu, thuje určené k odstranění

historická fotografie, pohled na náves z jihovýchodu
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Nová náves před mateřskou školou a knihovnou v Dubicích

Na křižovatce cest z Dubic na Moravany a Stebno před budovami knihovny 
a mateřské školy navrhujeme další menší náves. Náves vznikne rozšířením 
prostoru před MŠ posunutím plotu rovnoběžně se západní hranou budovy 
a vyčištěním prostoru před knihovnou. Oba předprostory budov propo-
jíme opět jednou plochou světlé dlažby. Silnice z Dubic do Stebna bude 
vydlážděna  tmavou čedičovou dlažbou. Hranice průjezdného profilu silnice 
z Moravan bude na bílé dlažbě vyznačena tmavšími kousky dlažby.
V prostoru před knihovnou a na části původní zahrady MŠ budou 
odstraněny jehličnany (stromy i keře), které jsou nevhodné a nepůvodní pro 
vesnici. Na náves bude vysazeno 5 nových stromů s korunou posazenou 
minimálně 2,5 metrů nad zemí. Mohou to být stromy ovocné i jiné listnaté 
(lípa). 3 stromy budou vysazeny po severozápadní hraně bílé plochy, z 
čehož 2 stromy vymezí průjezd pro auta na silnici do Moravan. Další 2 
stromy budou vysazeny k hraně nového plotu MŠ ve východní části návsi. 
Stromy vymezí náves.
Na náves budou přidány dřevěné lavice po obvodu bílé plochy před vs-
tupní fasády budov. Lavice před plotem do MŠ bude navržena navíc jako 
zábavný hrací prvek pro děti.
Při jihovýchodní hraně návsi v prostoru před knihovnou umisťujeme kon-
tejnery na odpad v dřevěném zákrytu a dále stojany na kola. Prostor před 
knihovnou je volný a multifunkční, nabízí se zde možnost rozšíření akce 
knihovny do venkovního prostoru.

pohled od vstupní fasády knihovnypříjezd od Moravan

pohled na budovu MŠ a jehličnany zarostlou zahradu
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prostor před knihovnou s nevhodnými jehličnany a popelnicemi
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Řešení umístění nové zástavby v Dubicích
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Dubice a Dubičky jsou žádanou lokalitou pro bydlení. Navrhujeme možnosti rozšíření stávající zástavby. Navrhovaná studie nové zástavby na 
pozemku 67/1 je podle nás nevhodná, jelikož neřeší návaznosti na stávající zástavbu. Při rozšiřování vesnice novou zástavbou je důležité dodržovat 
několik zásad. Navržená zástavba je počítána na horizont 50 let. Je rozdělena do několika fází, v jejichž pořadí by se mělo postupovat. Každý rok 
by se měly začít stavět maximálně 2 nové domy, aby byl zachován postupný demografický vývoj. Nová zástavba by se měla blížit tradičnímu domu 
této oblasti. Je tedy vhodné objekty budovat štítem k cestě a umísťovat objekty do blízkosti cesty nikoliv do středu pozemku, tzn. přímo na uliční čáru 
nebo s malou předzahrádkou. Je třeba zachovat regionálnost stavění. Podstatu, která vychází z historie a tuto podstatu udržet. Výstavba nových 
domů by měla navazovat na historickou logiku zástavby a také na historický “vizuální styl”. Bohužel totiž domy, které se v Dubicích staví v poslední 
době tento styl nereflektují. Jedná se povětšinou o bezcharakterní katalogové domy uprostřed zahrady a bez jakýchkoliv funkčních vazeb k místu. To 
je třeba změnit! Další zástavba nesmí navazovat na tento nestyl! Je třeba se alespoň blížit původní struktuře a podobě zástavby pro místo typické a 
hodnotné. Proto je třeba vytvořit manuál pro stavebníky a definovat co ano a co ne. Podobně je třeba regulovat barevnost objektů. Není možné aby 
jednotlivci stírali jednolitost obce a tím i její podstatu. Na jedné straně lidé obdivují kompaktní švýcarské, japonské, francouzské nebo čínské obce s 
jejich jednolitou barevností a stylem a na druhé straně dosti často přesně ti stejní lidé individualizují svůj dům například výrazně barevnou fasádou, 
neobvyklou barvou střechy apod. 
Je třeba vesnici udržet ve vesnickém duchu. V tom je její síla.
Také oplocení je vhodné vytvářet v tradičním pojetí, tzn. nebudovat zdi z betonových tvárnic. Podobně není vhodné nové komunikace řešit jako 
městské s novými betonovými chodníky ze zámkové dlažby a vysokými obrubníky, které vídáme u hypermarketů na předměstí. Tyto zásahy mají 
negativní vliv na obraz obce a tím i pocit, který z vesnice máme mít. Vesnice přichází o svoji identitu.
Je třeba vytvářet veřejný a soukromý prostor. Vždy je nutné zachovávat prostupnost územím - zejména síť pěších cest a návaznost nové zástavby 
na původní. Konkrétní zásahy jsou popsány dále v jednotlivých fázích.

Fáze 1 - doplnění urbanistické struktury

Ve stávající vnitřní struktuře vesnice jsou volné nezastavěné pozemky, které navrhujeme zastavět v první fázi rozšiřování vesnice, aby byla byla 
zachována kompaktnost a vesnice se zprvu zbytečně nerozrůstala. Nové domy se napojí na stávající infrastrukturu a podpoří hranu stávající ulice. 
Jedná se např. o pozemky u ulice mezi návsí v Dubicích a prostorem před knihovnou a MŠ, dále o pozemky u ulice jihovýchodně od obchodu a o 
pozemky kolem kempu. Jihovýchodně od kempu navrhujeme zastavět pouze 2 pozemky, ostatní ponecháme nezastavěné, jelikož jsou blíže lesu a 
okolní krajině a není žádoucí, aby se vesnice rozšiřovala tímto směrem.

příklad tradičního plotu

příklad nezpevněné vesnické cesty

příklad  aleje ovocných stromů podél cesty

příklad rodinného domu se sedlovou střechou

příklad rodinného domu se sedlovou střechou

historická fotografie, náves v Dubičkách před kostelem s tradiční zástavbou

Fáze výstavby



Nová zástavba u kempu v Dubičkách

Fáze 2
- nové domy v místě dnešního parkoviště před kempem

V místě dnešního parkoviště před kempem navrhujeme 
menší rodinné domy, které nám doplní uliční frontu vedoucí 
od hřiště. Do ulice navrhujeme vysázet stromy a současně 
vykácet nevhodné jehličnany a keře. Rovněž jehličnany 
(zde nepůvodní dřeviny) v kempu navrhujeme prokácet, 
jelikož kazí pohled na vesnici od lesa. Místo jehličnanů by 
se vysázely stromy nové (listnaté, mohou být i ovocné).
Parkoviště pro návštěvníky vesnice umisťujeme na cíp 
mezi ulicemi vedoucími od kempu a od kostela (pozemek 
319/57). Na parkoviště se bude vjíždět z obou těchto ulic. 
Nehodnotné stromy, jehličnany a keře budou vykáceny. 
Hodnotné stromy se zachovají a budou doplněny novými 
stromy.
Velké pozemky vedle parkoviště (319/9, 319/29) 
doporučujeme do budoucna rozdělit na 2 přibližně stejně 
velké pozemky, kde je možno na každém z nich post-
avit dům. Mezi pozemky by měl vzniknout průchod, který 
by propojil cestu z jižní části Dubiček, plácek s dětským 
hřištěm a cestu západně od kempu.

výsadba ovocných stromů

příklad parkoviště na nezpevněné ploše pod stromy

dřevěný zákryt na popelnice
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Nová zástavba na poli mezi Dubicemi a Dubičkami
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výhledy přes pole na kopce Českého Středohořísoučasný stav rybníčku

inspirace - sad inspirace - rybníček inspirace - molo na rybníčku inspirace - tradiční zástavba okolních vesnic, vysoké úzké štítově orientované domy

současný stav potůčku výhledy přes pole na kopce Českého Středohoří

Fáze 5 + 6 - úprava vyhotovené územní studie řešení zástavby na poli mezi Dubicemi a Dubičkami

Navržená studie na území na poli mezi Dubicemi a Dubičkami se nám zdá nevhodná hlavně kvůli nepropojenosti 
s okolím. Navrhujeme tedy její úpravu. Propojení území nové zástavby s okolím považujeme za velice důležité, 
ačkoliv bude pravděpodobně v této části obtížněji proveditelné, jelikož často vede přes soukromé pozemky (u je-
jich hranic). Návrh vychází ze současné parcelace, lze však dělat drobné změny po dohodách s majiteli pozemků.
Fází 5 by byla část blíže k hospodě kolem ulice paralelní s ulicí spojující Dubice a Dubičky. Tato část leží na 
pozemku 67/1, na který byla vypracována územní studie. Zbylá část pozemku s novou východo-západní ulicí 
včetně zástavby kolem ní bude předmětem další fáze č. 6. Úzká silnice mezi domy na pozemcích 20 a 21 bude ve 
fázi 5 průjezdná pro automobily. Po dostavbě silnice ve fázi 6 může být ponechána pouze pro pěší.
Kromě nové zástavby je v této části navržen “park” a na něj navazující sad, který se táhne na východě až k lesu. 
Park bude součástí 5. výstavbové fáze. Park propojuje řadu důležitých míst a cest. Stává se také novou hodnotou 
ve vnitřní části obce pro obyvatele vesnice. Je to vhodné místo pro procházku a odpočinek. V parku je obnoven 
rybník a odtrubněn potok. Tyto vodní prvky mohou také pomoct odvodnit podmáčenou plochu. V parku je umístěno 
několik laviček, např. u rybníka a potoka. K lavičkám u potoka vedou malé lávky. Zelený pás přibližně kopíruje trasy 
vedení vysokého napětí, pod kterým není možné stavět. Pozemek naproti hospodě navrhujeme nezastavovat. 
V budoucnosti by tak mohl propojit park s hospodou, případně by na pozemku mohla vzniknout menší veřejná 
stavba s průchodem do parku skrz pozemek. V jižní části navazuje park na pěší cestu vedoucí podél kempu do 
Dubiček. Nejdůležitějším propojením je úzká cestička pro pěší mezi ploty vedoucí od rybníku směrem k návsi před 
knihovnou a MŠ. Cestička je vedena po kraji pozemků. Myslíme si, že by bylo dobré tuto část od soukromých 
majitelů pozemků vykoupit. Stejný případ nastává i s propojkou podél vedení VN v severní části.
Jihovýchodní část území navrhujeme ponechat jako pole. Od sadu přes pole směrem na jih se naskýtá krásný 
výhled do krajiny a na Dubický kostelík. Tento pohled je důležitý a je třeba jej zachovat.
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Fáze 3 - zasíťované pozemky u lesíku v Dubičkách

Soukromé pozemky v Dubičkách určené pro novou zástavbu v 
blízkosti lesíku na kopci doporučujeme řešit s budoucí možností 
prostupu pěších. Myslíme si, že je třeba, i přesto že se jedná o 
soukromý pozemek, tuto část řešit vzhledem k budoucnosti. Dle 
našeho názoru je třeba zachovat průchodnost krajinou pro pěší. 
Neznamená to budovat jakékoliv chodníky či cesty. Znamená 
to jen zachovat možnost projití pěších. To by mohlo být důležité 
například v případě, že by se do budoucna zastavěla část poblíž 
družstva - za hospodou. Tyto pěší linie by měly být také do bu-
doucna vedeny kolem podmáčené plochy - rybníka, který navrhu-
jeme obnovit. V současnosti se jedná o soukromý pozemek. V 
místě nové zástavby také doporučujeme zachovat průhled na 
kostel.

Fáze 4 - nová možnost bydlení v jihozápadní části Dubic

Jako první větší nový obytný celek navrhujeme území v jihozápad-
ní části Dubic paralelní s hlavní ulicí spojující Dubice a Dubičky. 
Toto území je vhodné pro novou zástavbu zejména proto, že 
nebude problém propojení se stávající zástavbou kolem hospody 
a obchodu. Návrh je ilustrativní. Vychází ze stávajících hranic 
pozemků. Silnice v jižní části této fáze je vedena po pozemku 
pravděpodobného potoku, který navrhujeme zrekultivovat. Silnice 
v severní části navazuje na silnici na soukromém pozemku. 
Pokud by nebylo možné tuto část od majitele odkoupit, je možné 
vézt silnici západněji od tohoto pozemku. V návrhu je opět vhodné 
dodržet tradiční zástavbu orientovanou štítem do ulice. Uliční pro-
fil by neměl být příliš široký (zde je například navržen průjezdný 
profil 6 metrů lemován dvěma dvoumetrovými travnatými pásy se 
stromy a občasným parkovacím stáním). Kromě pěších propojek 
s hospodou a obchodem je vhodné umožnit průchod mezi domy i 
na tzv. záhumenicovou cestu a také směrem k obnovenému ryb-
níku a nové zástavbě v Dubičkách řešené v minulé fázi výstavby.

současný stav rybníčku vhodného k obnově výhled na kostel od zasíťovaných pozemků tradiční zástavba štítově orientovaných domů s předzahrádkami v Dubičkách
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