
 

místní část městského obvodu Ústí n. L. - město
DĚLOUŠ

Dělouš, Rybničná louka (Teich Wiese) a pila (Brettsäge) nad Všebořicemi 
(Schöbritz) - výřez z mapy Bezirk Aussig (Rudolf Jäger, 1902)

TILLISCH - mit 29 Häusern, 166 Einwohnern, 
Eisenbahnstation Tellnitz, Haltestelle der elektrischen 

Straßenbahn Aussig - Tellnitz, am Straßenzug Deutsch-Neudörfel - 
Tillisch - Kamitz, Post Aussig Pockau, Pfarre Gartitz, Schule Johnsdorf, 
liegt am Südfuße des 374 m hohen basaltenen Tannichberges, am 
Rande eines sich südlich gegen Gartitz erweiternden Beckens, das - 
auf oligozänen Kreidemerkeln ruhend - zuerst einen Süßwassersee 
bildete, sich dann aber zu einem Torfmoor umgestaltete. Dieses 
Moor wurde von Sanden und Letten überlagert und Bildete sich nach 
Senkung im Miozän zu jenen Braunkohlenlager aus, die sich bald mehr, 
bald weniger tief unter der Bodenfläche des Dorfes befinden (Fund 
einer fossilen, 30 cm langem  Sumpfschildkröte im Kohlenbergbau bei 
Tillisch). In der Ausweitung des Beckens gegen Ober-Arbesau wurden 
die überlagernden Letten durch Gluthitze lang andauernder Brände 
von bloßliegenden Kohlenflözen zu harten, ziegelroten Scherben 
gebrannt („Erdbrand“). Der Ort - wohl eine ursprünglich slawische 
Siedlung - dürfte bei Neuvermessung seiner Fluren (Umlegen nach 
deutschen rechte) von den umwohnenden tschechischen Nachbarn 
kurzweg als das Dorf des Landmessers (tschechisch Délous) bezeichnet 
worden sein. Von tschechischen Flurnamen tritt nur die Pudehorschke 
(„Unterm Berg“), Tscherkei („Breitfeld“) und Raude (tschechisch rudy 
= „roter Erdbrand“) auf. Bemerkenswerte deutsche Flurennamen: 
Huben, Hubentännich, Eisengruben (Abbau von Rasen- oder 
Sumpfeisenerz), Glöckelfeld (der Verkaufserlös diente zur Erwerbung 
eines Dorfglöckleins), im Weingarten. - Die Hofreihung des Ortes 
bildete nach deutscher Besitznahme eine einreihige Langzeile, die 
sich erst nach Häuslersiedlungen seit Mitte des 17. Jahrhunderts auf 
der Ostseite zum zweizeiligen Straßendorfe umwandelte. Tillisch war 
seit alters ein Teildorf zwischen den Gütern Pockau und Schöbritz 
(1640 vereinigt zur Herrschaft Schöbritz), zwischen jenen von Prödlitz 
und Schönwald (1781 vereinigt zur Herrschaft Türmitz) sowie des 
Gutes Kulm. 10 Nummern gehörten zu Schöbritz, 8 zu Türmitz, 5 zu 
Kulm. Es war 1569 bis 1653 evangelisch und hat im dreißigjährigen 
wie im siebenjährigen und im Befreiungskriege 1813 durch Brände 
und Verwüstungen schwer gelitten. Das reiche Kohlenvorkommen 
in der Ortslage wurde im Jahre 1762 aufgedeckt und führte infolge 
anfänglichen Raubbaues zum Einsturze von Wohnhäusern. Die noch 
während des Weltkrieges 1914 - 1918 bewirkte Ausschöpfung der 
restlichen Kohlenflöze im Tief- und Tagebau führte zu Erdeinbrüchen mit 
schwelenden Halden. Die Kapelle des Ortes wurde 1871 errichtet. Die 
Bewohner treiben Landwirtschaft, viele sind auswärts beschäftigt. Alte 
Fachwerkhäuser sind NR. 6, 7, 13, 14 und 16. Der den Ort überragende 
Tannichberg (374 m) bietet einen entzückenden Rundblick über das 
Mittelgebirge, über den Langzug des des Erzgebirges und ins Teplitzer 
Becken.
Schrifttum: AB. XVII - 142, XVIII - 26, 54, 167. Emil Richter, Oberlehrer 
i. R., Aussig - Schrecken (heimatfreunde-aussig.de)

DĚLOUŠ (Tillisch) - 240 m n. 
m. - Dříve samostatná vesnice -  
s Obecním úřadem (1851 - 1944), 
pak Místním národním výborem 
(1945 - 60) - se rozkládala pod 
Děloušským vrchem, zalesněným 
čedičovým masivem s výhledem 
na bojiště u Chlumce (Kulm), 
nyní Jedlová hora (Tannichberg)  
(382 m), solitérní podkrušnohor-
ský výběžek Českého středohoří 

(Böhmisches Mittelgebirge) 6 km severozáp. od Ústí. Kotlina, od 
úpatí na jih ke Skoroticím (Gartitz), se v křídě až oligocénu (př. 
145,5 - 23 mil. let) zalila sladkovodním jezerem, poté rašeliništěm. 
Močál překryly vrstvy písků a spraší, v miocénu (př. 23 - 5,33 mil.) 
zvolna klesaly a spoluvytvářely lignitová podloží. (Při rubání byla  
u vsi objevena 30 cm fosílie želvy evropské.) Slovanská osada mezi 
Podhořím (Deutsch Neudörfel) a Kamenicí (Kamnitz) - jméno 
zřejmě od Dělouchova dvora (slovesa dělati) - primárně vzpomíná- 
na r. 1419 (in Dieluss), posléze spojena se všebořickým zbožím  
(kol. r. 1400 zahrnovalo šlechtický statek s tvrzí a 4 grunty). 
R. 1401 bylo zvětšeno  
o Strážky (Troschig) a Žďárek 
(Zuckmantel), v r. 1429 přibyla 
Dělouš, Kamenice, Podhoří  
a Roudníky (Raudnig).
Pozdrav z Delouše - hostinec  
a řeznictví Wenzela Schuhman-
na - vydavatel: Max Schuster  
- fotograf - Ústí n. L.

R. 1526 je i s Chuderovem (Gross Kaudern) celé od Glaců ze Starého  
Dvora (Althof) a na Klíši (Kleische) utržil Jan z Lungwitz a Jílového  
(Johann von Lungwitz, vorher Eulau). Majetníci se zhusta střídali.  
V 16. stol. dědina patřila Bukovu (Pockau) a cca r. 1547 Adamu (měl  
náhrobník v někdejším kostele sv. Vavřince [Laurenziuskirche] mezi  
Českým Újezdem [Böhmisch Neudörfel] a Hrbovicemi [Herbitz])  
a Vladislavu - synovcům Mikuláše Jaroslava (též Jaroš - Nikolaus Jarosch) 
Kelbla z Geisingu, disponovali i Předlicemi (Prödlitz), Hrbovicemi, 
Střížovicemi (Strizowitz) a Kamenicí. R. 1612 přešlo teritorium (tehdy 
předlické) na jinou genealogickou linii a 5 synů Václava Kelbla se 
podělilo, nejstarší Jan dostal Hrbovice, Adam, Václav, Ota a Vilím 
Předlice se Střížovicemi, Dělouší a Roudným (Raudney)… atd. V období 
1569 - 53 byla vesnice převážně evangelická a od r. 1618 náležela 
Všebořicím (Schöbritz). Berní rula (1653/4) eviduje 1,5 strychu vinic 
(0,43 ha). Kartograf Jan Kryštof Müller uplatňuje termín Dilisch 
(1720) a 1. vojenské mapování (Josefské) z l. 1764 - 68 (rektifikace 
1780 - 83) Delisch. R. 1791 byly předlické - i pozemky příslušející (od  
r. 1576) Krásnému Lesu (Schönwald) - sjednoceny v državu trmickou  
(2. tereziánský rustikální katastr [1748 - 57] vykazuje 0,1 strychu  
vinohradů [0,4 ha]), nicméně se zóna brzy opět ocitá v dominiu  
předlickém. To se až do r. 1791 uchovalo v rukou rodu českého aristokrata 
a spisovatele Václava Vratislava z Mitrovic (* 1576 Jindřichův Hradec -  
† 22. 11. 1635 Praha) - tč. 7.000 jiter (4.028,25 ha) - vrchnostenská 
rezidence a dvůr, Hrbovice s 1 hospodářstvím, Dělouš s 8 čísly, Český 
Újezd s 5ti, Roudné se 2, Střížovice s 1 a Kamenice se 3 staveními. 
Pro zadluženost bylo přenecháno za 34.325 zl. majiteli kyrysnického 
pluku, rytíři zlatého rouna a prezidentu dvorské válečné rady, hraběti  
Friedrichu Moritzi Nostitzovi (* 4. 10. 1728 - † 19. 11. 1796) a znovu  
tedy začleněno do oblasti trmické (v kompetenci Nostitzů do r. 1918, 
kdy město Ústí koupilo předlický velkostatek). Obsáhlá monografie Das 
Königreich Böhmen (1. sv. věnovaný Litoměřicku [Leitmeritzer Kreis] vyd. 
v. l. 1843 - 44 v Praze) topografa Johanna Gottfrieda Sommera (* 1782/83 
Leuben u Drážďan - † 11./12. 11. 1848 pražský Karlín [Karolinenthal]) 
registruje 125 osadníků a 23 chalup (kol. r. 1833). II. (Františkovo) mapování 
(1836 - 52) na 20 domů a 10 chlévů (s ubytovací kapacitou pro 10 mužů 
a 4 koně), Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 
1847 - Lith. della Torre u. Krippel) na výměře zachycují mj. i Kamenici 
(Tillisch mit der Ortschaft Kammitz in Böhhmen - Leitmeritzer Kreis - 
Bezirk Schöbritz) - kraj Litoměřice, okr. Všebořice. Lokalitě při bažantnici 
(Borngrunder Jägerhaus) u Studánky (Borngrund) se říkávalo Neuland.

Během 30ti (1618 - 48) a 7leté války (1756 - 63), jakož i napoleon-
ské bitvy (16. 10. so - 19. 10. út 1813) značně trpěla vypalováním  
a pleněním. Na tzv. ‘Rybničné louce’ (Teich Wiese) jižně od Dělouše 
se v minulosti údajně nacházely původní Habrovice (Johnsdorf)  
- finální vlastník (2. pol. 18. stol.), kysibelský hrabě (Kyselka -  
Gießhübel) Jan Josef Stiebar z Buttenheimu půdu rozprodal 
osadníkům. Až po zhoubném požáru, kdy se neblaze projevil 
nedostatek vody, byly prý vystavěny na postu současném. Ještě 
konc. 19. stol. se některá pole jmenovala ‘Ve Staré vesnici’. Luh 
protíná koryto Bílého potoka (Lattenbach) ústícího pod dřevařs- 
kými závody do Klíšského (Bradenbach, Brandenbach), už ve 
skorotickém okrsku nesla 1 z parcel název ‘Rybniční mlýn’, 
kde kdysi vskutku panský sladový stával, zásoboval všebořický 
pivovar. R. 1726 bylo odkryto hnědouhelné ložisko a osud sídla 
víceméně zpečetěn. Ústecký profesor Eduard Wagner, jemuž 
vděčíme za nejedno vlastivědné pojednání, upozorňuje (Bilder 
aus der geschichtlichen Entwicklung der Stadt - Verlag Ad. Beckers 
Buchhandlung, Aussig 1923, reprint: Aufstieg-Verlag, München 
1973), že první v místě těžil Franz Nitsche (od r. 1763). Z toho 

času pocházejí i zprávy o ‘divokém kutání’, 
zvláště u Varvažova (Arbesau), Hostovic 
(Hottowies), Trmic (Türmitz) a Dělouše. 
Přesná evidence ‘prospektorů’ ale není, 

komodita nefigurovala v ‘Horním regálu’ (Ius regale montanorum 
- Právo královské horníkuov) a erár nezajímala. Nejintenzivnější 
báňské aktivity se odvíjely za 1. svět. války, kdy kout slul 
pověstným bezpočtem mocně doutnajících hald z hlubinného  
i povrchového dobývání. Rodákem byl imunolog Oskar Bail. V l. 
1930 - 45 tu žilo 230 lidí a těsně před konc. 2. svět. války v 29ti 
obydlích 166, kdežto r. 1950 jen 66. Živili se zejm. rolnictvím, 
byť se i nechávali zaměstnávat v okolí. Na nádraží se chodilo do 
Telnice (Tellnitz), na faru do Skorotic, pošta úřadovala v Bukově 
a škola v Habrovicích. Od středy 1. 1. 
1964 se stala osadou Užína (Auschine). 
Starobylé objekty č. 6, 7, 13, 14 a 16 byly 
dle střekovského učitele Emila Richtera 
hrázděné. V l. 1957 - 61 tady hospoda-
řilo jednotné zemědělské družstvo.

náves s kaplí a hrázděnými domy

Na návsi r. 1871 církev zbudovala velkou mešní kapli Nejsvětější Trojice 
(Kapelle der Höchsten Dreieinigkeit) obdélného půdorysu, s trojbokým 
závěrem, vysokými klenutými okny, nad sedlovou střechou s dřevěnou 
polygonální zvonicí a jehlancovou špicí, v trojúhelném štítu s kruhovým 
oknem a na stranách obloukově ukončeného vchodu s později osazenými 
pamětními deskami padlým z 1. svět. války. Stržena byla r. 1966.
R. 1840 se v bezprostřední blízkosti vyskytovalo nepředstavitelných  
16 šachet. Po vydolování poslední - Pankrác (Pankraz-Schacht) - vzala  
obec v l. 1967 - 71 (definitivně v pátek 26. 11. 1971) následkem tzv. 
vyuh-lení nadobro za své (viz Bánov [Bohna]) a území bylo přiřazeno  
k Habrovicím, od r. 1980 Ústí n. L. a nakonec obvodu Ústí n. L. - město 
(1990).
Nákladní tramvaje odtud vozily palivo do ústecké městské elektrárny na 
Špitálském náměstí (Spitalplatz). Užitková trať bývala odbočkou takřka 
stále hojně obsazené (v létě turisty, zimě lyžaři) ústřední linky č. 1. 
(zrušené v sobotu 31. 12. 1955). Začínala u centrálního vlakového nádraží, 
měla mnoho zastávek (s konečnou pod telnickou žel. st.) a jízda trvala 
hodinu. Lístek stál 2,50 Kč staré měny. Jednou z nich byla právě Dělouš. 
Pravidelnou dopravu v Ústí zahájili v sobotu 1. 7. 1899, krátce nato (1900) 
byly pořízeny další 4 motorové vozy Graz a v r. 1903 síť rozšířena směrem 
na Bukov (o 1,5 km). Po vypršení 10letého pronájmu převzalo r. 1909 
elektrický podnik samo město a bukovskou větev logicky protáhlo až  
k hl. nádraží. Zároveň byla v březnu 1911 rozestavěna meziměstská  
dráha do Telnice. Vždy 1kolejka (7,12 km) s výhybnami spustila provoz  
v pondělí 1. 1. 1912. Konečná (r. 1927 vybavená smyčkou) spočívala  
v úrovni 352 m n. m.

V pátek 2. 3. 1945 se za leteckého 
klání (zuřilo od sasko-anhaltského 
Magdeburku až po Prahu) zřítil přibl.  
500 m východně od zástavby 
německý stroj Focke-Wulf FW 
190. Událost zastihla na služební 
pochůzce ze Všebořic do Podhoří 

štábního strážmistra Fritsche. Za přeletu svazu bombardérů se 
kousek od Podhoří náhle za ním do země zarylo několik střel. 
Instinktivně skočil do příkopu, když vyhlédl, zpozoroval asi 300 m nad 
sebou aeroplán zahalený plameny a kouřem. Rychle ztrácel výšku 
a s mohutným výbuchem dopadl. Ještě několik hodin trosky hořely  
a explodovala munice. Nazítří byl při ohledávání vyproštěn i trup pilota, 
jeho totožnost dodnes není zřejmá.

Dělouš (něm. Tillisch), ves v Čechách, hejtm. a pošta Ústí n. L., okr. 
Chabařovice (4‘5 km sv.), fara Skorotice; 29 d., 189 ob. n. (1880), kaple Nejsv. 
Trojice, na blízku hnědouhelné doly. - Ottův slovník naučný. Illustrovaná 
encyklopӕdie obecných vědomostí. Sedmý díl. Dánsko – Dřevec. - 1893. 
Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze

Pánev hnědouhelná… …Tvoří tedy podlouhlý, od severovýchodu 
ku jihozápadu se prostírající úval s mírně svlněnými rýhami poto-
ků, spěchajícími z Rudohoří k Bělé, s prorvaným vrchem, zabíhající  
v nejsevernějším díle přes Chlum a Varvažov (Arbesavu) chobotem 
až k Dělouši (Tiliši) (v údolí vrch Tilišský od hory Střížovické  
dělícím)… - 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

Jedlová hora (374 m), lesn. čedič. vrch, 2 km v. od Varvažova, na pomezí 
Č. středohoří a Krušných hor; výhled: jv. na histor. bojiště u Chlumce*. 
ČSAD 04105, 04909, 04911 Varvažov*. - Dr. Josef Hůrský (* 9. 3. 1915 
Vídeň - † 5. 11. 1996 Praha) a mistr sportu Jaroslav Srba (* 13. 4. 1929 
- † 2001 Ústí n. L.) - vedoucí autorského kolektivu - České středohoří  
a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - sv. 12 - Sportovní a turistické 
nakladatelství - Praha, 1962

Obrátíme se k severu a sestoupíme do Dělouše. Jméno osady si 
vysvětlíme tím, že obyvatelé kdysi provedli nové rozdělení půdy. Pro 
každou usedlost jeden scelený díl, jak to prováděli noví cizí kolonisté 
podle práva zákupního. Někteří badatelé však vysvětlují původ názvu od 
slova „dělati“. Za feudalismu to byla ves „dělená“. Deset usedlostí patřilo  
k panství všebořickému, osm k předlickému a tři ke chlumeckému. Za 
války třicetileté a za bitvy u Chlumce r. 1813 byla vesnice téměř zničena. 
Život v ní se změnil po r. 1762, když se tu začalo těžit uhlí. Sloj nehluboko 
položená byla vybírána ještě za první světové války a nákladní vozy 
elektrické dráhy odtud vozily uhlí do Ústí. Když vyrabovaný důl už nebyl 
rentabilní, zavezli ho vybranou mrtvinou, skrývkou. Zůstaly v ní i kusy uhlí, 
které se na vzduchu samy vznítily a od té doby vystupují z opuštěného 
dolu sloupky dýmu, uhlí doutná, hoří. Těžbě padly za oběť dva domy 
na konci vsi, i přejezd po silnici na sever se stal nejistý. Sloj uhlí se sem 
táhne od Varvažova. V této skleslině bylo miocenní jezero. V jílech nalezli 
zkamenělou želvu bahenní dlouhou 30 cm. - František Pinc (* 3. 4. 1901 
- † 26. 10. 1982) - Výlety Severočeským krajem - Severočeské krajské 
nakladatelství (Liberec, 1961)

Dělouš (Tillisch) na Wanderkarte fürs Elbetal und des angrenzenden 
Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge. 5. verbesserte Auflage - Entwurf 
von Carl Kroitzsch, Aussig

Prof. Dr. Oskar Bail (* 6. 12. 1869 Dělouš - † 30. 12. 1927 Praha) - Ve 
Vídni studoval přírodní vědy (zoologii, geologii a paleontologii), následně 
medicínu, po získání doktorátu (1895) zde vstoupil do hygienického ústa-
vu Maxe von Grubera (* 6. 7. 1853 Vídeň - † 16. 9. 1927 Berchtesgaden)  
a vzápětí univerzitního Kochova institutu v Berlíně spravovaného 
věhlasným fyziologem Maxem Rubnerem (* 2. 6. 1854 Mnichov - † 27. 4. 
1932 Berlín). R 1896/7 se v Praze ujal pozice asistenta někdejšího kolegy  
a zakladatele bakteriologie, laureáta Nobelovy ceny, Heinricha  
Hermanna Roberta Kocha (* 11. 12. 1843 Clausthal - Zellerfeld - † 27. 5. 
1910 Baden - Baden) - Ferdinanda Adolpha Theophila Hueppe (* 24. 8. 
1852 Neuwied-Heddesdorf - † 15. 9. 1938 Drážďany) - mj. dvorní rada  
a v. l. 1900 - 04, vůbec první prezident Německého fotbalového svazu 
(Deutscher Fußball-Bund - DFB). Po habilitaci (1899) byl r. 1904 jmeno- 
ván docentem, poté mimořádným a zanedlouho (1912) řádným 
profesorem pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity a šéfem tamního 
Ústavu hygieny. Zaobíral se úctyhodně širokým spektrem, především 
hygienou, serologií, bakteriologií a imunologií, zvlášť vyhlášené jsou 
studie reakcí lidského organismu na patogena (tj. patogenní agens, 
choroboplodný zárodek nebo původce nemoci) a bakteriofágy. Sepsal 
na 145 elaborátů (Bakterientätigkeit im Erdboden - Bakteriální aktivita  
v půdě, Praha, 1904; Das Problem der bakteriellen Infektion - Problém 
bakteriální infekce - Lipsko, Klinkhardt, 1911 atd.) Hluboce vzdělán, nikdy 
neinklinoval k oborové zaslepenosti. Trpěl karcinomem jazyka, v únoru 
1926 se podrobil operaci, po níž se pustil do výzkumu rakoviny a zhruba 
za rok prezentoval výsledky se slovy ‘člověku se tím mnohé ulehčí a žít  
a bádat je radost’. Do soudného dne sršel optimismem a tvrdě pracoval, 
poslední publikace byly zveřejněny posmrtně. Vášnivý německý vlastenec, 
skvělý pedagog a benevolentní nadřízený vzácně přímočaré povahy.  
V neděli 8. 4. 1928 otiskl medicínský týdeník Klinische Wochenschrift  
(č. 15, 7. roč.) stručnou epitafní biografii z pera oddaného žáka H. Brauna.
‘Když pan profesor bádal, imunologie v podstatě nebyla - vědělo se  
o bílých krvinkách a tušil obranný význam, že se zabýval imunologií  
a bakteriologií, je pozdější hodnocení. Byl průkopníkem z generace „lovců 
mikrobů“. Že je v našem vesmíru zakuklen ještě další a velmi nás zasahuje, 
jen předpokládali. A teď se rozepíši: nevnímáme je (mikroby, viry, kvasinky 
atd.), vegetují všude, malinké a měnící dějiny, chceme-li či ne, jsou větší 
pohromou nad války, např. na španělskou chřipku v r. 1918 zemřelo víc lidí, 
než v 1. světové. Na úžasné detektivky s příběhy pionýrů, co s neviditelným 
nepřítelem bojovali a často položili životy, by snad nepřišla ani Agatha 
Christie. Fascinuje mě existence miliard živočichů, jež nevidíme, leč  
v dobrém i zlém nás zásadně ovlivňují. Od mikrobiologie, což je zkoumání 
tohoto univerza, je k imunologii krůček...’ - MUDr. Karola Haasová  
(* 17. 7. 1964 Ústí n. L.) - ved. odd. vakcín Odboru laboratorní imunologie 
ústeckého Centra imunologie a mikrobiologie, lékařka, městská radní, 
politička, lyžařka

Dělouš - foto: Milan ‘Pekky’ Bouška (čtvrtek 16. 9. 2010)

studánka Dělouš (estudanky.cz) - foto: Milan ‘Pekky’ Bouška (středa  
22. 9. 2010)

ÚSTECKÉnové

Podpořili: Partneři:

Ústecká Kulturní Platforma ´98, o. s., 2010

w
w

w
.fe

sti
va

lsu
de

ty
.c

z


