
Kolem Dubiček 
Oblast poblíž Dubického kostelíka patří odedávna k nejatraktivnějším místům Českého Středohoří. 
První podrobnější turistické mapové zobrazení lze nalézt v Kroitzschově mapě z roku 1893: 

 

V té době ještě nefungovala dráha Úpořiny - Lovosice, zato již existovaly stezky na dnešní 
Doerellovu vyhlídku, která se tehdy jmenovala Paraplui-Berg, tedy deštníkový kopec. Kdy byly 
postaveny, mi není známo. V seznamu budovaných cest od roku 1884 údaj chybí. Také tu 



nacházíme zakreslenou cestu z Prackovic do Dubic, pojmenovanou později Vilemínina. Červená 
čísla na stezkách znamenala minuty chůze směrem nahoru. Cesta ze Zálezel šikmo svahem do 
Dubiček se stavěla v roce 1887. 

V roce 1904 byla založena místní sekce Horského spolku v Prackovicích, která začala velmi 
agilní činnost. Hned v prvním roce činnosti byla vybudována značená cesta údolím Mlýnského 
potoka (Mühlbach) k nádraží Radejčín. Na mapě z roku 1907 už je červeně značena. 

 

Stezka byla v d a l š í c h l e t e c h 
v y l e p š o v á n a . R o v n ě ž b y l a 
zlepšena průchodnost modře značené stezky na Doerellovu vyhlídku. O té modrožluté (Vilemínině) 
se nezmiňují, asi to byla běžně používaná vozová cesta, je ostatně průjezdná dodnes, přestože ji 
na dnešní mapě nenajdeme. 

Označení Vilemínina cesta lze nalézt pouze na mapě 1:25 000 ve 2. vydání Meinholdova 
průvodce (autor Kirsch) z roku 1928. 

 

Vyvstává otázka, po jaké Vilemíně byla 
pojmenována. (Ještě j e d n a p o d o b n é h o 
jména se nachází z Povrlů do Roztok.) V panovnickém rodě Habsburků se tehdy žádná Vilemína 
nevyskytla, zato tam byla Alžběta, a po té byla skutečně pojmenována vyhlídka u Podlešína. Také 
v rodech majitelů okolních panství (Nostic-Rieneck, Sylva-Tarouca, Buquoy) Vilemínu nenajdeme. 
Jediná stopa se zdá být ve starém českém průvodce Josefa Kafky, 1. vydání z roku 1908. Netýká 
se sice cesty, nýbrž vyhlídky, ale nasměrovává nás na nizozemskou královnu Wilhelminu: 



 

Text je ovšem poněkud nejasný. Od vyhlídkové terasy 
u dnešního penzionu o 100 dé l kových me t rů na j i h 
nemůže být žádný další vyhlídkový bod. Doerellova vyhlídka je sice přibližně jižním směrem, ale 
vzdušná  vzdálenost je cca 800 m. Výškových 100 m také nedává smysl, ani vrchol Výsluní není o 
tolik vyšší než sv. Barbora. Po případné osobní návštěvě královny pátrám. Mohlo ovšem jít pouze 
o pojmenování např. u příležitosti korunovace představitelky spřáteleného státu. 

Druhé vydání Kafkova průvodce je až z roku 1923. Tam už královna není zmiňována i když 
Nizozemsko bylo jistě v dobrém vztahu i s Československem. 

Wilhelmina (1880-1962) byla dcerou krále Wilhelma III, který v roce 1890 zemřel a ona zdědila 
trůn ve věku 10 let. Do dosažení dospělosti za ni vládla její matka Emma. Korunovace proběhla 
v roce 1898. Po 50 letech na trůnu předala úřad v roce 1948 své jediné dceři Julianě. 

Wilhelmina sepsala vlastní životopis, který je na internetu dostupný (Eenzaam maar niet 
alleen). Zmiňuje se tam o cestě do Vídně a do Weimaru. O Čechách tam nic není. Je ale známo, 
že cestovala někdy i inkognito. Ví se o její cestě na zámek Schwarzburg v Duryňsku, kde se 
setkala se svým budoucím manželem Heinrichem. Třeba si inkognito odskočila i do Dubiček! 

Pátrání pokračuje. Napsal jsem také jejímu životopisci na univerzitu Leiden a čekám na 
odpověď. Zajímavé by bylo také nahlédnout do 1. vydání průvodce Meinhold/Kirsch z roku 1908. 
Bohužel je v ČR nedostupný, byl by až v Německé národní knihovně v Lipsku. 

Na dnešní internetové mapě většinu starých stezek kolem Doerellovy vyhlídky nenajdeme. 
Mapa z 50. let však část jejich tras ještě zobrazuje: 

 



A ještě ukázka z místa blízko pod vrcholem Doerellovy vyhlídky. Takto důkladně byla stezka 
před nejméně 130 lety vystavěna. 
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