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A
Adolfov

(Adolfsgrün) - 748 - 750 m n. m.
Horská osada rozprostřená na hřebenu 

východních Krušných hor, přibližně 1 km 
jihovýchodně od státní hranice, náleží dnes 
ke Krásnému lesu (Schönwald), jenž je 
částí Petrovic (Peterswald). Nejprve patřila 
k obci větrov (Streckenwald). V letech 
1921 - 1930 byla opět osadou Větrova. Od 
r. 1945 pak byla vedena jako osada Adolfov 
u obce Krásný Les a od r. 1980 je osadou 
Petrovic - farnost Habartice (Ebersdorf).

Adolfov založil v r. 1833 pro ubytování 
dělníků na stavbě silnice hrabě Adolf z le-
debouru (Adolf von Ledebur auf Tellnitz), 
majitel všebořického panství. V Telnici 
(Tellnitz) - směr Nakléřov (Nollendorf) - 
býval jeho zámeček. Zůstala jen kaple na 
stráni. Směrem k Větrovu, za posledním 

domem, býval ještě po 2. světové válce malý hřbitůvek z r. 1886. S trochou fantazie najdete 
někdejší stromořadí, vedlo ke hřbitovní kapli sv. Antonína Paduánského - stála před hřbitovem, 
v horní části vsi. Zanikla asi v r. 1965. V r. 1927 zde v 10ti domech žilo 76 stálých obyvatel. 
Druhé a třetí stavení směrem od bývalých Habartic je z poloviny 19. století - sedlová střecha, 
štít pobitý šindelem, 2 vikýře zdobené řezbami. Dnes známe Adolfov spíše jako středisko 
zimních sportů s blízkými sjezdovkami, běžeckými tratěmi v lesích poblíž státních hranic a 
řadou chatek a rekreačních objektů. Kříží se zde několik turistických cest a prochází tudy bě-
žecká a cyklistická krušnohorská magistrála. Osada se nachází 2,73 km západně od lyžařského 
střediska Zadní Telnice (Hintertellnitz), které je vyhledávaným místem hlavně Ústečanů a 
Tepličanů; 5 km ZJZ směrem se nalézá významný turistický bod, Komáří hůrka (808 m. n. 
m.), též Kněžiště (Mückenthürmchen, Mückenberg).

Osadu založil v r. 1833 k ubytování svých lesních dělníků hrabě Adolf Lede-
bour-Wicheln, majitel všebořického panství, Hřbitovní kaple sv. Antonína 
Paduánského z r. 1886 byla zbořena kolem roku 1965.

Erb rodiny Ledebourů
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Čp. 3 - stavení rodiny Gerta Grohmanna.

(Antonsthal) - 565 m n. m. 
- Osada - dnes část Petrovic 
(Peterswald) - je polní cestou 
spojená s Tisou (Tyssa). Vznikla 
po sčítání lidu v roce 1873, když 
musel místní sedlák pro své dluhy 
odprodat část svých polí. Na nich 
začaly vznikat nové usedlosti. 
Zajímavostí je fakt, že v roce 
1903 byla v Antonínově otevřena 
třída pro vyučování v zimních 
měsících, až v roce 1913 začaly 
místní děti navštěvovat školu v 
Tisé. V letech 1921 - 70 byl An-
tonínov osadou Petrovic, později 

spolu s farností částí obce Tisá.
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ArNulTovice

(Arnsdorf) - 444 m n. m. - Ves 
ležící severně od Ústí nad labem 
(Aussig an der Elbe), v těsném 
sousedství lokality V Oboře (Im 
Gehege), pod vrchem Ostroh (Im 
Grunde). Dnes patří k obci velké 
chvojno (Böhmisch Kahn).

Původně se jmenovala Komonín. 
Jméno bylo utvořeno od mužského 
jména Komoňa, pochází z obecného 
podstatného jména komoň = kůň, 
čili Komoňův les, dvůr a pod. První 
písemná zmínka je z roku 1352 jako 
Arnoldi villa. V 15. století byla 

v držení pánů z Vartenberka na Blansku (Blankenstein). Poslední majitelé panství byli Ko-
lowratové. Farní úřad byl až do třicetileté války umístěn v horní části vsi. Od roku 1652 přešel 
komendátní kostel k farnosti Skorotice (Gartitz), což trvá dodnes. Mezi lučním chvojnem 
(Deutsch Kahn) a Arnultovicemi stával od roku 1845 větrný mlýn. V provozu byl do roku 
1870. Ve třicátých letech 20. století už bylo vidět jen torzo.

Kostel Všech svatých je stavba původně pozdně gotická, barokizovaná roku 1798. V jižní 
stěně je náhrobník Alžběty Kölblové z Geisingu z roku 1584. Ve hřbitovní zdi jsou zazděny 
dva smírčí kříže z poloviny 16. století s vyrytou vražednou zbraní. Venkovní rekonstrukce 
kostela byla provedena v letech 1995 - 97. Interiér je upravován pro kulturní potřeby obce. 
Areál kostela je státem chráněná kulturní památka.

A

vydáno za finanční podpory města ústí nad labem.

severní polabí

města, obce a osady... od a do Ž
na ústecku

severní polabí

města, obce a osady... od a do Ž
na ústecku

Kříž č. 1 stojí na jižní straně zdi - výška 63 cm, šířka 
54 cm, tlouška 16 cm - na kříži je rytina kopí.

Kříž č. 2 - výška 94 cm, šířka 65 cm, tlouška ?? cm 
- na kříži je náznak rytiny meče a dva křížky.

Havraní

Fojtovice

Hliňany

Dělouš

Erbenova vyhlídka

Bertino údolí

Důlce

Černičky

Dubičky

Berand
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BaBiny i
(Babina A) - 550 m n. m. - Ves byla založena koncem 

12. stol. Z královského majetku přešla do rukou praž-
ských biskupů. R. 1335 ji získal klášter augustiniánů 
v Roudnici n. L. (Raudnitz an der Elbe), od r. 1399 ji 
měl v držení Jan z Kamýka (Kamaik). Později patřila 
k liběšickému panství. V r. 1950 se stala osadou obce 
Čeřeniště (Tschersing), v r. 1961 osadou obce Tašov 
(Taschow) a v r. 1980 byla integrována k obci Male-
čov (Malschen). Od r. 1990 patří k Malečovu již jen 
katastrální území, nebo ves v r. 1980 zanikla a oblast 
se stala vojenským výcvikovým prostorem. Farnost 
Proboštov (Proboscht).

Zaniklá obec na jižním úpatí Babinského vrchu (Ba-
bina Berg) (626 m n. m.), jedna z nejvýše položených 
v Českém středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 
Rozprostírala se při křižovatce silnic Ovčárna (Schä-
ferei) - Čeřeniště - Lbín (Welbine). Hledíme-li dnes s 
jistou nostalgií na zdejší zarostlé základy a zbořeniště 
domů, sotva si připustíme, že se jednalo o plně živo-
taschopné podhorské sídlo celkem slušné velikosti. K 
založení Babin došlo patrně již koncem 12. stol. Byly 
nejprve královským majetkem, pak patřily postupně 
pražským biskupům, roudnickým augustiniánům, pří-

slušníkům rodu Kamýckých, litoměřickým minoritům a dalším vlastníkům, kteří se tu poměrně 
rychle střídali. V 16. stol. připadla ves liběšickému panství; jedna její část také patřila městu 
Litoměřice (Leitmeritz). V r. 1630 ji získala litoměřická jezuitská kolej, po zrušení jezuitského 
řádu v r. 1773 připadla královské komoře. V r. 1830 tu ve 22ti domech žilo 125 obyvatel, ve 
velké většině německé národnosti. Do r. 1869 počet lidí ještě stoupl na 170, pak se již příznivá 
tendence začíná obracet. Babinští ve zdejších obtížných 
podmínkách nalézali nelehký zdroj obživy - zejm. v 
dobytkaření, omezeně v ovocnářství a polaření. Děti 
docházely do školy v nedalekém Čeřeništi.

Vliv zemědělství i přímé ničení rostlin vyústily 
v postupnou devastaci jedinečných a věhlasných tzv. 
babinských orchidejových luk v okolí, hostících 
množství vzácných druhů rostlin, zvláště z čeledi 
vstavačovitých. Na tyto unikátní lokality upozornil r. 
1904 ve svém díle České středohoří prof. Univerzity 
Karlovy, významný český botanik a politik Karel 
Domin. Jen jejich nepatrný zbytek je dnes zahrnut do 
území přírodní památky Babinské louky (40,89 ha), 
zřízené v r. 1993. Ochranný režim sleduje jako hlavní 
cíl zachování populace kriticky ohroženého druhu 
zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) a dalších 
vzácných druhů podhorských luk, pocházejících ze 
staršího, snad středověkého, lučního hospodářství. 

Obec se rozprostírala v malebném koutě Českého 
středohoří, na dolním snímku budova oblíbeného 
Zimmlerova hostince (1935).

PROfESOR KAREL DOMin
(*4. 5. 1882  K. Hora - 10. 6. † 1953 Praha)
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Jde o fragment vlhkých podhorských 
luk při horním toku potoka Rytiny 
(Ritinabach, Tschersinger Bach) 
v nadm. výšce 512 - 596 m, který zde 
má jeden z pramenů. Další chráněné 
rostliny: prstnatec májový (Dacty-
lorhiza majalis), kosatec sibiřský (Iris 
sibirica), tolije bahenní (Parnassia 
palustris), upolín nejvyšší, zv. též 
evropský (Trollius altissimus), vrba 
rozmarýnolistá (Salix rozmarinifo-
lia) a mnoho dalších druhů rostlin 
vlhkých luk, nově zde byl nalezen 
vstavač mužský (Orhis mascula). 

Dnešní druhové spektrum je však jen zlomkem toho, které zde bylo na začátku 20. stol. Ge-
ologicky tvoří podklad při jižním okraji a ve vyšších polohách chráněného území olivinické 
čediče, severní část a část, jíž protéká potok Rytina, pak tvoří převážně křídové horniny. Součástí 
chráněné oblasti jsou i malé plochy lesních porostů, jen pro zarovnání hranice území. Jejich 
lesnický význam je zanedbatelný, jehličnatá složka částečně podlehla vlivu imisí a část jí byla 
odtěžena. Zoologicky nebylo území zatím prozkoumáno.

Pět let po skončení 2. svět. války přežívá v Babinách už jen 6 lidí. Po vyhnání německého 
obyvatelstva není vesnice dosídlena; kromě jediného domu je zbořena a stává se součástí 
vojenského cvičiště. Na přelomu 20. a 21. stol. je v souvislosti s rušením litoměřické posádky 
cvičiště opuštěno.

ADEnOPHORA LiLiifOLiA (L.)
Ledeb. ex DC. - zvonovec liliolistý

Celkový pohled na dnes již neexistující obec (1930).
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BaBiny ii
(Babina B) - 465 m n. m. - Podhor-

ská víska bez zřetelně vytvořené návsi, 
se zástavbou rozptýlenou na svazích 
mělkého údolí drobného vodního toku 
pod kopcem Pláň (Planer Koppe, 
Lischkenkuppe) (596 m n. m.), byla dří-
ve samostatnou obcí. Dnes (od r. 1961) 
je administrativní součástí Homole u 
Panny (Hummel). Do katastru Babin 
II patří ještě osada nová Ves u Pláně 
(neudörfel) a vysoko položené usku-
pení několika stavení (540 - 570 m n. 
m.) zvané Pláň (Plan). První písemná 
zmínka pochází z r. 1532 a je obsažena 

v obnoveném deskovém vkladu z r. 1543, lze však důvodně předpokládat, že ves existovala 
již mnohem dříve. Kolem r. 1200 byl majitelem oblasti český šlechtic, řeholník a mučedník 
Hroznata Tepelský (* cca 1170 - † 1217) a spravoval ji ze svého dvorce, jenž se nacházel 
v Litoměřicích (Leitmeritz). V r. 1180 ji z větší části přidělil rytířskému řádu johanitů (nyní 
maltézskému). Od r. 1787 byla obec vedena pod Velkým Březnem (Gross Priesen). Zpočátku 
pravděpodobně patřila řádu německých rytířů, později Valdštejnům a Vartemberkům. Od 16. 
stol. připadla k velkobřezenskému panství (majiteli byli postupně Salhausenové, Dietrichstei-
nové a Harrachové). Pak se stala majetkem císařským. Za všeobecného rozvratu, panujícího po 
ukončení 30tileté války, tu žilo jen několik obyvatel. Později se jejich počet sice velmi pozvolna, 
ale trvale zvyšoval. V r. 1820 tu v 10ti domech žilo 50 obyvatel, v r. 1880 ve 12ti domech o 8 
obyvatel více. Lidé si zajišovali živobytí především dobytkařením a polařením. Rodiče posílali 
své děti do školy v Homoli.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Babi-
ny, ves, hejt. a okr. Litoměřice - [Babiny], 
ves t., 12 d., 58 ob. něm. (1880), hejt. a 
okr. Litoměřice, obec [Babiny], bývalé 
dom. Březno Velké, fara Homoly.

Po obou stranách cesty ze Suletic (Sul-
loditz) přes Pláň a Liškov (Lischken) do 
Zubrnic (Saubernitz) stály ovocné sady 
(jabloně, hrušně, švestky, třešně, ořechy). 
Ovoce se koňskými a kravskými potahy 
dopravovalo do přístavu ve Velkém 
Březně, odkud se po Labi převáželo do 
Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe), 
ale i Německa. Sady se tu nacházely 
přibližně od r. 1800 do r. 1979, kdy byly 
zdejším JZD vykáceny za účelem zřízení 
pastvin pro skot.

Krátce po ukončení 2. světové války 
mělo zdejší dění ‘standardní’ průběh. 
Začátkem 50. let dospívá stav k rychlému 
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kolapsu. V 80. letech 20. stol. je sídlo bez 
stálých obyvatel. Stavební fond se pak daří 
udržovat formou rekreačního využívání jen se 
střídavými úspěchy; zhroucením řady objektů s 
dochovanými prvky lidové architektury dochází 
k nenahraditelným ztrátám. Kaple z 19. stol. 
na jihozápadním okraji obce byla od r. 1960 
rozebírána na stavební materiál. V r. 1991 zde 
vzniklo zařízení Ekofarma Babiny ii, hlavním 
zaměřením je chov skotu, koz a koní, z estetic-
kých a ekologických důvodů je dávána přednost 
méně intenzivním formám produkce.

Původní česká podoba Babina (1337) dává možnost dvojího výkladu vzniku tohoto místního 
jména. Jde o utvoření přípony -ina od mužského osobního jména Baba, Babova ves. Nebo jako 
je ‘dubina’ les dubový, může ‘babina’ být les, kde 
rostou ‘báby’, javory babyky. Tvar množného čísla 
je až pozdější. Označení II je používáno pro odlišení 
od Babin i (Babina A). Dříve a běžně u německých 
ekvivalentů Babina se žádoucího odlišení dosahovalo 
pomocí dvojic písmen a - b, resp. A - B.

Rodiště německého historika Wenzela Hieke 
(*1. 7. 1852 - † 3. 4. 1895) - knihovníka Spolku pro 
dějiny Němců v Čechách (Vereins für Geschichte 
der Deutschen in Böhmen) a konzervátora českého 
Zemského úřadu pro ochranu památek. Pamětní 
kámen při silnici.

na mapě ‘Karte des Kreises Aussig’ 
(Prof. Blumtritt, 1939) je dokonce zmiňován 
Tis W. Hieke (Hieke Eibe).
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fotografie Romana Häuslera.

BánOV
 (Bohna) - 311 m n. m. - Původně slo-

vanská okrouhlice byla založena koncem 
12. stol. Patřila předlickým johanitům, 
v r. 1547 ji koupili Kölblové z Geisingu 
a připojili k Chlumci (Kulm). Roku 
1623 byla majetkem saského hofmistra 
Kryštofa z Kürbitz. V r. 1627 ji císař-
ský podplukovník alexander Regniers 
z Bleilebenu připojil k panství Všebořice 
(Schöbritz). Po požáru v 17. stol. byla 
znovu postavena. Náves sloužila r. 1745 
jako tábořiště rakouských vojáků, o rok 
později pruských. Farností patří do Skoro-
tic (Gartitz). Novogotická kaple z r. 1907 

byla odstraněna r. 1970, údajně pro zahájení těžby ve velkolomu Zápotocký v Úžíně (Auschine).
Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Bohna, ves v hejtm. ústeckém, v okr. chabařovickém, 15 

d., 74 obyv. něm. (1880).
V r. 1950 byl u obce Úžín otevřen povrchový 

důl Gustav II (Gustav i se nacházel severněji, u 
křižovatky silnic u ‘Staré pošty’). Vlečka k dolu 
vyšla ze stanice Bohosudov (Maria schein), kon-
cové kolejiště s třídírnou bylo vzdáleno plných 
7 km. Zpočátku vedla souběžně s tratí na Ústí 
n. L. (Aussig an der Elbe), za obcí Soběchleby 
(Sobochleben) se odkláněla doleva. Důl Gustav 
ii (od r. 1958 Antonín Zápotocký) se rozšiřoval a 
časem pohltil i obce Varvažov (Arbesau), Úžín 
a Dělouš (Tillisch) a rovněž silnici Ústí n. L. 
(Aussig an der Elbe) - Telnice (Tellnitz), kudy 
jezdila do r. 1955 tramvaj. V sousedství třídírny byla postavena tlaková plynárna, kde se spalovalo 

místní uhlí, po skončení těžby pak uhlí dopra-
vované z Trmic (Türmitz) netradičně pásovým 
dopravníkem, který podjížděl dvoukolejku. 
Plynárna byla odstavena v r. 1995, třídírna 
zrušeného dolu odstřelena na jaře 1998.
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BeRanD
(Berand) - Samota rozkládající se v ohbí 

serpentiny na cestě z Byňova (Binowe) přes 
Panský Mlýn (Herrenmühle) Suletice (Sullo-
ditz), Pláň (Plan) a Liškov (Lischken) do 
Zubrnic (Saubernitz). Poštovní úřad, jenž byl 
v nedaleké Homoli u Panny (Hummel) otevřen 
v r. 1877, byl od 1. 1. 1925 rozdělen na doručo-
vací okresy vztahující se kromě Berandu na tyto 
další osady a samoty: nová Ves (neudörfel), 

Pláň, Babiny (Babina B), Suletice, Mückenhübel (Komárov), Basstreichermühle, Selský 
Mlýn (Haber Mühle, Bauermühle), Röhrhütte, Kachlermühle, Filipův Mlýn (filipp Mühle), 
Rottrova Chalupa (Rotterhäusel), Německá Lhota (Lhota pod Pannou - Deutsch Welhota) a 
Řetouň (Rzettaun). V Turistickém atlasu Česko (SHOCart, spol. s r. o.) je lokalita zmiňována jako 
naleziště zkamenělin. Okolí se v minulosti proslavilo díky zdejším hornicky těženým výskytům 
kvalitních intravulkanických hnědouhelných slojí. Důlní těžbu zde provozovala saská horní spo-
lečnost Zálezelské uhelné těžířstvo (Salesler Kohlen-Gewerkschaft) pod dlouholetým vedením 
horního správce albina Benedikta Castelliho. Těžba probíhala v 
prostoru zhruba ohraničeném trojúhelníkem obcí Byňov, Horní Zálezly 
(Salesel) a Proboštov (Proboscht). Zahájena byla v r. 1819, avšak 
brzy opět ustala. V r. 1832 začalo několik různých těžařů provozovat 
doly, které v r. 1844 převzalo zmíněné těžířstvo. V r. 1880 tento dolo-
vý komplex představoval 34 důlních měr. K hlavním provozovaným 
závodům patřily doly Požehnání Boží, Jan Křtitel, Marie Pomocná 
a šachta Bombelles. Těžené uhlí bylo velmi kvalitní, vyvinuté v něko-
lika dobyvatelných slojích v poměrně rozsáhlém prostoru. V průběhu  
60. - 70. let 19. stol. dosahoval roční výtěžek hodnot 3.920 - 4.480 t. 
S postupující exploatací docházelo také k postupnému snižování výtěž-
ků. Pokusy o dotěžování zbylých částí dobyvatelných slojí probíhaly 
až do r. 1917. V l. 1935 a 1936 bylo zdejší uhlonosné území zajištěno 
3 kutacími kruhy, šlo však zřejmě pouze o spekulativní machinaci a 
k obnovení těžby již nedošlo. Při výzkumu v terciérních intravulkanických sedimentech (2004) 
byl zjištěn výskyt terciérní flóry a fauny, je vázán na pravděpodobný pozůstatek jednoho z prů-
zkumných hornických děl (šurfů) východně od obce Byňov. Nejbližší z bývalých důlních měr v 
tomto prostoru patřily dolu Marie Pomocná. V lokalitě Berand, ale i dalších, byly nalezeny malé 
kusy tvrdé šedočerné bituminózní břidlice, kterou lze jen stěží destičkovitě štípat. Na odlučných 

vrstevních plochách byly zjištěny otisky 
listů poměrně pestré škály zástupců flóry. 
Velmi vzácně byly objeveny také kosterní 
pozůstatky několika drobných rybek, a tedy 
zástupců ichtyofauny v Českém středohoří 
dosud nezaznamenané.

Albin Benedikt CASTELLi
(* 1822 Drážany - † 1892 
Velké Březno) - významný 
horník a badatel Českého 
středohoří

Ryba rodu Gobius sp., Byňov, skutečná délka 4 cm.

fotografie Romana Häuslera.
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BeRTinO ÚDOLí
(Berthagrund) 182 

- 270 m n. m - Úžla-
bina s několika příč-
nými roklemi spojující 
Důlce (Dulze) a kdysi 
samostatnou obec Sří-
brníky (Ziebernik), 
vysoká klenba stromů 
poskytuje příjemný 
stín, u potoka bývá až 
o 8˚ chladněji než běž-

ně ve stínu panující teplota. Vine se z centra města pod Mariánskou skálou (Marienberg). 
Se stoupající výškou se zužuje a přechází v soutěsku, kterou do hl. až 30 m v dobách dávno 
minulých vymlel Sříbrnický potok. Ten dnes tvoří hranici mezi 2 městskými obvody - Severní 
Terasa a Ústí n. L. - město. Výškové rozmezí se pohybuje od 182 (u zatrubnění) do 270 m n. m 
(u Dobětické soutěsky). Nejvýše položeným bodem území je vrchol drobného kopce z černého 
čediče Hůrka (303 m n. m.) Jde o teplý, mírně suchý klimatický region (prům. roční teplota: 
8 - 9˚C; prům. roční úhrn srážek: 500 - 600 mm). Lze tu doposud nalézt pozůstatky stříbrných 
štol. V 80. letech 19. stol. si místo oblíbila Bertha Schaffnerová, manželka někdejšího ge-
nerálního ředitele chemických závodů Dr. Maxe Schaffnera (* 25. 3. 1830 Meisenheim am 
Glan v Porýní - † 17. 6. 1906 Merano v jižním Tyrolsku), bývala členkou mnoha dobročinných 
spolků. Iniciovala myšlenku vytvořit přírodní park a nápad podpořila peněžitým darem. V krás-
ném údolíčku, které se stalo ústeckým korzem, se tak objevily altánky, odpočívadla a hustá sí 
dnes již téměř neviditelných cestiček procházejících napříč celým územím, s odbočkami až na 
Mariánskou skálu. Byly lemovány lavičkami a pomístně záhony okrasných květin. Pod umělým 
vodopádem, údajně vybudovaným r. 1890, byl v sousedství postaven i altán, v němž se nejen 
odpočívalo, ale pořádaly i příležitostné koncerty. V r. 1899 bylo prý na je jí počest pojmenováno 
‘Berthagrund’ neboli Bertino údolí. Při horním východu stávala ještě po 2. sv. válce restaurace. 
Na jih od vstupu (v ul. Důlce) se dříve nacházela cihelna využívající zde naplavenou cihlářskou 
hlínu přikrytou světlým málo pevným pískovcem z období třetihor. Pokračováním roklí hlína 
ustupuje sopečnému tufu s tvrdými koulemi (tzv. sopečné pumy ze ztuhlé lávy) a s popelem, 
uloženým ve vrstvičkách. Ještě výš jsou stěny kaňonu z pevného, černého čediče. Převažují 
třetihorní horniny, dále spraše a sprašové hlíny. Část Mariánské skály tvoří natrolitický trachyt. 
Z těchto geologických podmínek vychází i rozložení půd - spraš a jíl a ve vyšších partiích pře-
važuje kyselá hnědozem.

Místní ‘Horský spolek’ (Versgebirge), jako sdružení turistů a ob-
divovatelů krás Českého středohoří (Böhmische Mittelgebirge) se 
stal správcem, o údržbu se staral až do ukončení svého působení na 
konci 2. sv. války. V poválečném období údolí i s altánkem zchátra-
lo. Vlivem urbanistických změn se ve 2. pol. 20. stol. stalo součástí 
centrálního městského obvodu, ze 3 stran obklopeno nynějšími 
městskými čtvrtěmi: centrum, Skřivánek (Lerchenfeld) a Stříbrní-
ky. Docházelo ovšem k postupné devastaci struktury cest i drobných 
staveb. Několikrát se občané z okolí pokusili postupující pustošení 
zastavit a vlastními silami opravili přístupové cesty, opěrné zídky, 
vodopád ap. Zejm. v 50., 70. a ještě později v 90. letech 20. stol. - za  

Bertino údolí na konci 19. stol.
Bertino údolí v létě r. 1959.

Ziebernick
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občasné podpory Spolku pro chemickou a hutní výrobu - čisti-
ly údolí od narůstajících černých skládek nejrůznější občanské 
a mládežnické iniciativy a sdružení. Větší údržbové práce byly 
provedeny v pol. 50. let. O celkové zvelebení vč. zbudování 
dětského hřiště se zasloužili tzv. Podskaláci, jejichž domy se 
nacházely pod Mariánskou skálou. Podařilo se opravit cesty, 
schodiště i vodopád. Na obnově se společně s dospělými po-
dílely i děti a mládež. V r. 1959 proběhlo slavnostní otevření 
celého areálu - Skalního údolí, kde pak byla pořádána i řada různých akcí. V 90. l. o údolí pečovala 
skupina ochránců přírody s pomocí Junáků. Dodnes si zachovalo kouzlo a zajímavý přírodní ráz, 
kde se z divoce stromovím a keři zarostlých strání vynořuje sopečný tuf. Ve stínu vysokých, rovných 
stromů vede podél potoka upravená cestička s romantickými zastaveními opařenými lavičkami - 9 
zastávek věnovaných botanice, zoologii, ekologii, geologii a historii. Na trase ne delší než 700 m lze 
dodnes narazit na zajímavé důkazy dávné sopečné činnosti, najdete zde i jeskyňku jako stvořenou pro 
průzkum. Pro veřejnost lokalitu definitivně zachránila až náročná obnova z r. 2003, dnes iniciativu 
převzal úřad Městského obvodu Ústí n. L. - Severní Terasa, který údolí upravil do současné podoby.

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), (restau-
race Bertagrund). Cesta půvabná (umělý vodopád), zvláště na podzim... - České Středohoří - ii. opravené 

vydání - Jaroslav Křenek - nákl. KČST v Lounech 1929, tiskem Ant. Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů.

Pod Marienbergem (na východ) táhne se dlouhou čarou v hlubokém úvalu čás města Důlce 
(důl). Údolí toto vždy více se úží, až co úzká, čistým potůčkem protékaná sluj v stinné hloubi 
křovin pod stráněmi Marienbergské skály ke vsi Stříbrníku (Zibernik) se vine (Bertagrund). 
Vede jím upravená stezka, po které jest milá procházka v chladivém stínu. As uprostřed je malý 
vodopád. Nade vsí Stříbrníkem zdvihá se lesnatá hora Brand, na jejímž severním úpatí leží ves 
Žežice, na východním ves Doubice. - 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

Stříbrnický potok - bystřina s jezy i tůněmi s převážně štěrkopískovým dnem a balvanitým podložím, hladina i průtok značně 
kolísá (0,02 - 0,6 m hl. a 0,015 - 2,55 m š.) Dle pamětníků se do koryta vlévala voda ze 
stříbrnického vodního mlýna, kam směřovala vodoteč z Žežického kopce. Bohužel to však 
dnes lze již jen s obtíží prokázat. Pramen možno těžko určit, neboť do údolí vchází zčásti ze 
zatrubnění a drobnou vodotečí vyvěrající ze stavebního odpadu. Délka toku na povrchu je 
necelých 0,75 km. Rychlost proudu zpomaluje na 30 mělkých tůní. Některé stromy vesměs 
různého stáří mají 130 cm nad zemí obvod kmenů 150 - 300 cm. Objevíte tu např. dřeviny: 
dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus rubur), habr obecný (Caprinus betulus), javor 
mléč (Acer plantanoides), javor klen (A. pseudoplatanus), javor babyka (A. campestre), jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior), olši lepkavou (Alnus glutinosa), jilm habrolistý (Ulmus carpinifo-
lia). Na svazích se pak objevují křoviny: bez černý (Sambucus nigra), líska obecná (Corylus 
avellana), svída krvavá (Cornus sanguinea). Bylinné patro na úbočích je chudší: bršlice kozí 
nohy (Aegopodium podagraria), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), papratka 

samičí (Athyrium filix-femina), vlaštovičník větší (Chelidonium majus), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), kuklík městský (Geum 
urbanum), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), 
kakost krvavý (Geranium sanguineum), černýš hajní (Melampyrum nemorosu), svízel hajní (Galium silvaticum) ad. Les je chráněn jako 
významná krajinná památka (§ 3 zák. 114/92 Sb.), neboť se zde nalézají cenná společenstva chráněných druhů - savci zastoupeni 
srncem (Capreolus capreolus), kunou lesní (Martes foina), hrabošem polním (Microtus arvalis), králíkem divokým (Oryctolagus 
cuniculus), veverkou obecnou (Scirus vulgaris), prasetem divokým (Sus scrofa), krtkem obecným (Talpa europaea), liškou obecnou 
(Vulpes vulpes). Z obojživelníků nejhojnější ropucha obecná (Bufo bufo); slepýš křehký (Anguis fragilis) a ještěrka obecná (Lacerta 
agilis) reprezentují plaze. Z bezobratlých někteří měkkýši, z hmyzu např. řada brouků a motýlů vázaných na duby. Z ptáků pak: rorýs 
obecný (Apus apus), káně lesní (Buteo buteo), skřivan polní (Alauda arvensis), poštolka obecná (Falco tinnunculus), červenka obecná 
(Erithacus rubecula), pěnkava obecná (Fringila coelebs), kukačka obecná (Cuculus Canorus), kavka obecná (Corvus monedula) či 
dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes). Byli však pozorováni i vzácnější jedinci, např. jestřáb lesní, mlynařík dlouhoocasý, 
volavka popelavá, konopka obecná, raroh velký, sokol stěhovavý, ťuhýk obecný, budníček menší a větší nebo pěvuška modrá. Druhová 
rozmanitost je do značné míry dána proměnlivostí terénu, kdy se louky zvolna přeměňují v lesní společenstva.

Otevření Bertina údolí - 27. 6. 1959

Kresba: Páter Joachim Preiss
(* 1791 - † 1869)
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BLáHOV
(Plahow, Plahof) - 500 m n. m.  
K dříve samostatné horské 

obci, která dnes administrativ-
ně náleží k Homoli u Panny 
(Hummel), patřila ještě osada 
Liškov (Lischken) (515 m n. m.). 
Zástavba Bláhova, jež koncem 
20. stol. doznala velkých změn, 
je rozložena v mírně zaobleném 
pokračování Sokolího hřebene, 
při jihovýchodním úpatí jeho 
krátkého, dosti strmého výšvihu.

Ves byla známa už ve 2. pol. 
12. stol., zmiňovaná r. 1167 jako država Hroznaty Tepelského. Od něho ji získal v r. 1177 
litoměřický kastelán Bleh z Třebušína, po němž se pravděpodobně jmenuje. Po 20ti letech 
ji věnoval tepelskému klášteru, který ji r. 1233 pronajal řádu německých rytířů. Jejich 
panování ukončily husitské války. Vystřídalo se ještě několik majitelů, kromě Valdštejnů 
a Vartemberků též šlechtický rod Salhausenů, jehož historie sahá až do 12. stol. (Do Čech 
přišel počátkem 16. stol. ze sousedního Saska.) Prvním pánem na Velkém Březně (Gross 
Priesen) je Bedřich ze Salhausenu, který je nucen r. 1523 jmění prodat bratřím Hanuši, 
Depoldu a Mikuláši z Těchvic. Ti se ovšem v r. 1532 rozhodli ke koupi svádovského 
panství, a tak Velké Březno prodali zase Hanuši ze Salhausenu, bratru zmíněného Bed-
řicha. Po několika letech přikupuje Hanuš ještě obec Tašov (Taschow) a v r. 1548 spojuje 
Velké Březno se Svádovem (Schwaden). Bohaté dědictví spravuje 5 jeho synů z druhého 
manželství, kterým se daří je náležitě rozmnožit. V r. 1582 přechází do rukou Jindřicha 
abraháma ii., jenž je v podobě: Velké Březno, Velichov (Welchen), Býňov (Binowe), 
Liškov, Babiny ii (Babina B), Lhota pod Pannou (Deutsch Welhota) a Bláhov prodává 

Bedřichu ze Salhausenu, a ten záhy 
otci své ženy - abrahamovi z 
Bock… Po skončení 30tileté války 
odešli vlastníci Blahova a Babin II 
do exilu. Vrchnost majetek zabavila 

Bláhov na mapě ‘Karte des Kreises Aussig’ 
(Prof. Blumtritt, 1939).
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a ze 2 opuštěných statků zřídila dvůr. 
Další rozvoj sídla nebyl nikterak závrat-
ný. Za 100 let, mezi r. 1780 a 1880, se 
počet domů zvýšil o jediné stavení (z 
21 na 22) a žilo tu (vč. Liškova) 205 
obyvatel. Pak počet již trvale klesá; 
po dalších 40 letech zde ve 28 domech 
bydlelo 147 Němců a žádný Čech. Část 
populace se v místě nebyla schopna 
uživit a za prací musela docházet jinam; 
ostatní se zabývali především dobytka-

řením a polařením. Obec byla přiškolena k Homoli.
Bláhov, obklopený pastvinami se zbytky mezních porostů a menšími lesíky, leží v krajině, 

která se otevírá širokým výhledům k nejvyšší hoře Verneřického středohoří - Sedlu (Geltsch-
berg) (726 m n. m.), na horu Kuklu (Tannbusch, Guggelberg) (679 m n. m.) s nápadnou 
telekomunikační věží, do hlubokých údolí Homolského 
(Großpriesner Bach, Hummelbach) a Lučního potoka 
(Lischkenbach, Kreuzbach) či na souvislý, jen málo zvl-
něný hřeben Matrelíku (Matrelig) (668 m n. m.) a Bukové 
hory (Zinkenstein) (683 m n. m.) s monumentální, přes 
200 metrů vysokou věží televizního vysílače.

Funkce sídla se v poslední čtvrtině 20. stol. radikálně 
změnila - z tradiční zemědělské a obytné na rekreační 
a zahrádkářskou. Po rozsáhlejších demolicích byla část 
původního stavebního fondu nahrazena zahrádkářskou 
kolonií s malými chatkami, která víceméně pronikla až 
do návesního prostoru. Původní dispozice sice zůstala 
téměř zachována, došlo ale k rozdrobení zástavby na malé 
objekty měřítkem neodpovídající prvotnímu charakteru. 
Z několika tradičních budov s dochovanými prvky lidové 
architektury zaujme především dům čp. 18, což je veliká, 
výrazně obdélná patrová roubenka s podstávkou a vysokou 
sedlovou střechou, požívající památkové ochrany. Na malé 
návsi dodnes přečkala kaplička z r. 1865, čtvercového 
půdorysu a s hranolovou zvoničkou nad průčelím. Byla opravena místními občany v r. 1996. 

Další chráněnou památkou je socha sv. 
Prokopa z 1. pol. 18. stol. V r. 1970 byla 
přemístěna z obce Vítov (Wittal) na po-
zemek chalupy čp. 18. Severně za osadou 
(u cesty k Liškovu) se nachází označený 
památný strom - buk lesní.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Bla-
hov (něm. Plahow), ves v Čechách, hejtm. 
a okr. Litoměřice (13 km sev.-vých.), býv. 
panství Velké Březno, fara a pošta Homo-
ly; 22 d., 105 něm. obyv. (1880).

fotografie Romana Häuslera.
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BLanSKO
(Blankenstein, Plankenstein) - 450 m 

n. m. - V 60. letech 14. stol. se majetkové 
vztahy v oblasti ležící severně a východně 
od královského města Ústí n. L. (Aussig an 
der Elbe) zásadně změnily a celá oblast přešla 
do držení pánů z Lungvic, kteří do Čech přišli 
z Míšně. V té době žili 4 bratři: Hyldan byl 
farářem v Žežicích (Seesitz), odkud 7. 7. 1375 
odešel do Prahy a později se stal kanovníkem 
Karlštejnské kapituly. Možná byl kariérista, 
ale spíš ho vlastní bratr Vygand v Žežicích 
nahradil Janem z Týnce, čímž se nepochybně 
zavděčil Ješku z Velhartic, synu Buška, známého oblíbence Karla iV. To mu otevřelo dveře k 
Vartenberkům a r. 1384 se stal spolu s dalším bratrem Rynoltem poručníkem dětí po Václavu Bílém 
z Vartenberka na Děčíně a samozřejmě správcem jejich majetku, trochu složité, ale účinné. Čtvrtý 
bratr Děpolt asi nebyl pletichář a písemných zmínek o něm je jen minimum. august Sedláček se 
domníval, že po dělení statků mezi lungvickými bratry se Děpolt stal majitelem Mojžíře (Mosern) 
a založil tamní hrádek Wessenstein/Wesselstein (dle mapy Veselstein). Pro žádné z těchto tvrzení 
neexistují důkazy, ale téměř jistě hrad vznikl během tohoto krátkého období, kdy bylo panství 
samostatné a v rukou pánů z Lungvic. V r. 1357 je tedy zmiňován Vygand z Lyngviců, patron moj-
žířského kostela a pán na Blansku, Mojžíři atd. Počátek hradu Blansko (Ritterburg Blankenstein) 
(550 m n. m.) se pak datuje ke konci 14. stol. (první zmínka z r. 1401). V té době byl držitelem 
Václav z Vartenberka, význačný člen panské jednoty bouřící se proti králi. Umožnil míšeňskému 
markraběti Vilému udržovat na hradě míšeňskou posádku (1405). Závažnost skutku tkvěla v tom, 
že markrabí stál dlouhou dobu v nepřátelském poměru k Václavu iV. a snažil se získat opěrné 
body pro nástup do Čech. V l. 1418 - 26 byl hejtmanem Blanska Hynek z Chotěšova. Po porážce 
křižáků v bitvě u Ústí n. L. na Běhání (Bihana) 16. 6. 1426 změnil Zikmund z Vartenberka 
na Děčíně své protihusitské přesvědčení a hned druhý den přitáhl k hradu. Posádka ho znala jako 
pána s protihusitským postojem a bez potíží ho pustila dovnitř. Zikmund osazenstvo zajal a hrad  

Mapa vlevo: Blansko, výřez z katastrální mapy vsi z r. 1843. Jižně od ní se rozkládají 
zříceniny hradu, které neznámý autor mapy zachytil v podobě obrysu doplněného 
zbytky zříceného zdiva s viditelnou snahou po zachování tvaru staveniště.
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ov ládl. Nastala pohnutá doba. Jan z Vartenber-
ka bojoval proti saským knížatům a vyjížděl se 
svým děčínským příbuzným proti Lužičanům. Po 
Velikonocích 1441 přitáhli lužičtí i sasští žoldnéři 
a hrad oblehli. Uhájil se však a byl uzavřen mír. 
Dobové prameny říkají: ‘1454 Blanštejn sstupuje 
králi vsi Radyšína, Klíše, Předlice a ty jsou vsi u 
Ustie...’ - to znamená, že v r. 1454 musel Varten-
berk Blansko a 6 dalších vesnic vrátit královské 
komoře. V posledních 10tiletích 15. stol. se držitelé 
několikrát vystřídali (mj. z Hernsdorfu a Rabštejna) až do r. 1518, kdy se vlastníkem stal Jan z 
Vartemberka Březenský, pán na Děčíně (Tetschen an der Elbe), a tak i na Blansku a po něm 
kolem r. 1526 Jindřich z Bünau a jeho synové Rudolf a Günter (panství koupili za 6.250 kop 
pražských grošů). Rudolf nechal opravit mojžířský kostel a pod dlažbou dal zřídit hrobku vyzdě-
nou cihlami a uzavřenou těžkými kamennými deskami. Ještě před rekonstrukcí byl na umělecky 
vyřezávané kazatelně německý, málo čitelný nápis: ‘Rudolf von Bünau auf Wessenstein und 
Plankenstein (Veselí a Blansko) und Christine von Wessenstein und Schleinitz, vermählt 1571, 
verstorben 1602.’ S nimi tedy vstoupil do zdejších dějin rod, co území držel až do Bílé hory, do-
mohl se značného majetku, vládl i Děčínu a ani stavovské povstání ho neohrozilo. Nicméně vlastní 
obec Blansko vznikla až parcelací bývalého statku v r. 1784, ovšem budova někdejší ovčárny (č. 
2), později panská hospoda (Gasthaus zur Ritterburg), jež byla v provozu až do 1. svět. války, je 
zmiňována již v r. 1527. Poddaní měli údajně nařízeno chodit jen sem. Konávalo se tu poslední 
sezení nad odsouzencem dle hrdelního práva, který život obvykle skončil na vedlejším Šibeničním 
(Galgenberg) nebo Soudním vrchu (Gerichtsberg) (457 m n. m.) V krčmě pod letitými lipami 
mohl i naposledy popít. (Hrdelní právo skončilo za Marie Terezie r. 1765.) Stavení dosud pod 
hradem (směrem k obci) stojí, slouží rekreačním účelům. Nedaleko se nalézal romantický rybníček. 
Budova (č. 9) přímo naproti šenkovně plnila funkci salaše a při odbočce na Lipovou (Spansdorf) 
byla r. 1812 postavena myslivna (č. 18) nápadná nádhernou siluetou. Se svými 22ti domy a 87ti 
obyvateli bývala ves přifařena k Mojžíři a přiškolena k Mírkovu (Mörkau), na poštu se docházelo 
do neštěmic (nestomitz), kde se nacházelo nádraží ‘Rakouské severozápadní dráhy’ (Österrei-
chische nordwestbahn) a stanice ústecké dráhy elektrické (Aussiger elektrischen Straßenbahn), 
která sem byla prodloužena z Krásného Března (Schönpriesen) a zprovozněna 6. září 1915 
(některé zdroje uvádějí již datum 15. 8. 1915). Předválečný okresní konzervátor Státního památ-
kového úřadu, ústecký gymnaziální pedagog a archivář Franz Josef Umlauft (* 1883 Lipová - † 
1960 Bayreuth) o místě pojednává v publikaci ‘Blankenstein, eine Geschichte der Burg und des 
Dorfes’ (Blansko, historie hradu a obce) z r. 1930. Český název je patrně odvozen od obecného 
podstatného jména blana = pastvina, původně asi Blanská, nebo Blanské (místo). Německý pak má 
v první části adjektivum blank (bělostný, třpytný) a v druhé obecné podstatné jméno Stein (kámen, 
skála, hrad) - ‘auf dem blanken Stein’ - na bělostné skále, kameni. Dnes je osada - stejně jako 

Český Bukov (Böhmisch Pokau), Lužec (Luschwitz), 
Lysá (Leissen), Maškovice (Masch kowitz), Mašovice 
(Meischlowitz), Mírkov, neštědice (nestersitz), Roztoky 
(Rongstock), Slavošov (Schlabisch, Slabisch) a Šachov 
(Klein Tschochau) - částí obce Povrly (Pommerle).

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Blansko (Blankštein), 
nebo Blankštein (něm. Blankenstein), ves v Čechách. hejtm. 
a okr. Ústí n. L. (6,5 km sev.-vých.), bývalé panství Březnice, 
fara Mojžíř, pošta neštědice; 22 d., 96 něm. obyvatel (1880)…

Budova č. 2 na fotografii Romana Häuslera.

Budova č. 9 na fotografii Romana Häuslera.
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Božtěšice 
(Postitz) - 260 m n. m. - Původně 

slovanská ves, jméno dostala snad 
po majiteli (Božata, Božek, Božtěch 
- bohabojný člověk) - ves lidí Bož-
těchových. Leží v údolí Klíšského 
potoka (Bradenbach, Brandenbach) 
poblíž úpatí vrchu Čepce (Hauberg) 
(478 m n. m.), při křižovatce někdejších silnic z Bukova (Pockau) do Strážek (Troschig, Troschik) 
a ze Skorotic (Gartitz) do chuderova (Gross Kaudern). První písemný záznam z r. 1227 uvádí obec 
Boztesici, následují podoby Boztiessiczie, r. 1528 Božtěšice, v r.1654 Pusticze, posléze německy Pos-
titz. Existovala ovšem dávno před r. 1227, pravděpodobně už v 9., či 10. stol. Pozdější výstavba 
prvotní půdorys zcela zastřela. Nejprve náležela benediktinkám z kláštera sv.  Jiří na Pražském 
hradě. R. 1526 byla připojena ke všebořickému panství. V r. 1654 je zde zmiňováno 18 stavení 

(8 selských a 10 malorolnických) a r. 1787 zaznamenáno již domů 
19, v č. 8 bývala stará hospoda Hermanna Hinka. Stávaly tu též 
4 mlýny: Gruntovní (Grund Mühle) z r. 1884, Horní a Dolní připo-
mínané v l. 1528 a 1543 (oba zanikly požárem v r. 1894, na mapě 
Císařských povinných otisků stabilního katastru Čech z  r. 1843 je 
prakticky v centru sídla ještě zaměřen Mlýnský rybník - Mühlteich) 
a za mostkem, směrem na Neznabohy (Niesenbahn), tzv. Braden-
mühle či Hinko-Mühle z r. 1856. V l. 1528 a 1543 bylo vlastnictví 
polností ‘Laaden’ (jihovýchodně) podél cesty do Kočkova 
(Gatschken, Katschken) předmětem sporu mezi královským městem 
Ústím a bukovskými, resp. chuderovskými statkáři. Na nedaleké 
výšině (směr Chuderov) se nacházelo popraviště. Ještě zač. 17. stol. 
zde byla vykonána exekuce trestu smrti přikováním ke stromu na 
4 odsouzencích. Později tu namísto šibenice byl vztyčen železný 
kříž. Před bitvou u Lovosic (Lobositz) tady 28. 9. 1756 na panském 

dvoře přenocoval pruský král Fridrich Veliký. R. 1794 byl tento statek s mučícími nástroji (jenž 
v minulosti také patřil klášteru sv. Jiří) na několik částí rozdělen a postupně rozprodán. V r. 1813, 
během bitvy u chlumce (Kulm), obsadili vesnici Rusové a obyvatelé uprchli do okolních lesů. Před 
2. svět. válkou bývala se svými 132ti domy a 798 obyvateli přifařena i přiškolena k sousedním 
Skoroticím (Gartitz), na poštu se chodilo do Bukova (Pockau). 
Zdroj obživy spočíval v ovocnářství a pěstování zeleniny, přede-
vším okurek, živnostenské řemeslné výrobě, ale i v okolních to-
várnách. Kaple je z r. 1906 (opravovaná v l. 1965 a 2004), u ní se 
nalézá lípa malolistá (obvod kmene 422 cm, výška 19 m), je za-
hrnuta v seznamu památných stromů (stav platný k 19. 2. 2007) 
na území CHKO České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 
V rozsoše letitého velikána se skví dřevěná zvonička, solitérní 
stavba, sloužící k zavěšení zvonu. Narozdíl od zvonice není 
funkčně spjata s kostelem, nýbrž je samostatná, výjimečně může 
posláním souviset s kaplí, nahrazovat její věžičku - např. zvonič-
ka v Dolních Zálezlech (Salesel) - nejčastěji se objevuje tam, kde 
kostel ani kapli nemají. Ke vzniku obecních zvoniček dal popud 
ohňový patent Marie terezie z 21. 8. 1751. Obsahoval 30 článků, 
které kromě nařízení zvonit, pokud vartýř vidí požár, a mít zvonek 

fotografie Romana Häuslera.
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v každé obci, ukládaly i sázet stromy mezi domy, zbudovat na 
návsi rybníček aj. Ustanovení bylo později ještě zpřísněno 
24. 1. 1787 Josefem ii., jenž zjistil, že vrchnost k jeho realizaci 
přistupuje liknavě. Proto mívají zvoničky konstrukci i rozměry 
velmi variabilní - liší se nejen teritoriálně a dobově, ale taktéž 
dle majetkových možností vrchnosti. V červenci 1926 došlo 
v  Čechách k rozsáhlým škodám povodněmi, jež způsobily 
průtrže mračen. ‘V ústeckém okresu bylo to zejména údolí Bělé, 
jakož i krajina potoku Brandenbachu, kterými zejména obce 
Strážky, Božtěšice, Skorotice a Bukov opětovně vedle již dříve 
postižených obcí děčínsko-ústeckého okresu téměř byly zničeny...’ 
(Těsnopisecká zpráva o 41. schůzi senátu Národního shro máž-
dění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 14. října 
1926 - řeč ústeckého sociálně-demokratického předáka, sená-
tora Franze Beutela). Klíšský potok míjí na své pouti od Božtěšic 

zajímavé čedičové sloupky. Jižně za obcí se do něho vlévá Chu
derovský potok (Säubach), bývalý místní název byl údajně odvozen 
od božtěšické rodiny Zeibichových (1654). Od 1. ledna 1981 jsou 
(s tehdejšími 550 obyvateli) v důsledku tzv. druhé velké integrace 
součástí města Ústí n. L. (Aussig an der Elbe). Oblast Čepce v roz-
sahu 60ti ha figuruje na základě nového biogeografického členění 
ČR jako lokální biocentrum (jakož i biokoridor) v regionálním 
seznamu územních systémů ekologické stability (ÚSES) s výskytem 
lučních či mokřadních společenstev a dubových porostů. Jde o jeden 
z vrcholků Ústeckého středohoří (Aussiger Mittelgebirge), které je 
členitou pahorkatinou vulkanického charakteru, zahrnující zbytky 
posopečného zarovnaného povrchu, strukturní plošiny, hřbety, 
výrazné kužely, kupy a tvary zvětrávání i odnosu hornin. V reliéfu 
jsou morfologicky nejpodstatnější tvary plošinné, svahové, údolní, 
vulkanické a sesuvné.

Smírčí kříž s vyrytou šavlí při silnici ze Strážek do Božtěšic 
- z fotografické pozůstalosti Franze Queißera (* 28. 7. 1876 
Stará Skalka - † 25. 8. 1945 Beyern) - gymnaziálního profe-
sora, prvního děčínského okresního archiváře a amatérského 
fotografa - z l. 1930 - 42 (léto 1936).

Fotografie Romana Häuslera.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Božtěšice [Boštěšice] 
(něm. Postitz), ves v Čechách, hejtm., okr. a pošta Ústí n. L. 
(4 km sev.), býv. panství Březnice a Všebořice, fara Skorotice, 
62 d, 344 obyv. něm.

Od Gratschbergu [Radešín] vybíhá j směrem hřbet, jehož 
j svah nad Boštěticemi pod jménem vrch Postický nebo Senný 
vrch (Heuberg) [Čepec] se zdvíhá. Sedlem Arnsdorfským 
souvisí s Gratschenbergem lesnatý hřeben mezi údolím 
Neznabožským (Niesehahn) a Klíšským až k Žďáru se táhnoucí, 
tvoří současně jz hranici této části. - 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
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BRná naD LaBeM
(Birnai) - 170 m n. m. - Leží na pravém bře-

hu Labe v CHKO České středohoří - 4 km jv. od 
Ústí n. L., protéká jí Průčelský potok (Prutschel-
bach, Prütschel Bach). Poddanská ves připomí-
nána v  zakládací listině litoměřické kapituly 
(1057) se pak objevuje v darovacím listu Hroz-
naty tepelského premonstrátskému klášteru 
v  Teplé (1194). Dle Dr. A. Profouse je název 
odvozen od příd. jm. brnen (kalný, blátivý), tedy 
brenná voda, tzn. buď od kalné vody v potoce, 
či blátivého terénu na břehu řeky (adjektivum brněnský). R. 1233 byla klášterem zastavena řádu 
německých rytířů. Konc. 14. stol. je doložena jako součást střekovského panství, v 15. stol. državou 
rytířů ze Sebuzína (Sebusein) a  r. 1496 se Sebuzínem, Libochovany (Libochowan) a Němčím 
(Nemschen) zmiňována co odúmrť po Mikuláši ze Sebuzína. Několikrát byla zastavena, až poč. 
17. stol. připadla panství lovosickému (do r. 1848). Po 30tileté válce zde ve 13ti domech žilo 8 
sedláků a 5 zahradníků (1654). Od středověku se tu krom běžných zemědělských produktů pěs-
tovalo ovoce a víno. To tady připomíná i alegorický obrázek z agronomického spisu Itala Pietra 
de crescentzi (*1230/33 - †1320/21 Boloň) - též Petrus de Crescentiis - z přel. 14. a 15. stol. s ra-
dami jako ‘třesení stromem bylo vždy nejrychlejším způsobem sklizně ovoce’ nebo že ‘od pradávna 
sloužily ploty k ochraně sadů a vinic’. Vinařství zde pozvolna zaniklo zhruba před 200 až 100 lety. 
Přináležela k faře v církvicích (Zirkowitz), jednotřídní škola byla otevřena r. 1783. Po velkých 
požárech (1848 a 1863) vzala značná část vsi za své. Ohromné škody způsobila i povodeň na po-
toce. Stanice Rakouské severozáp. dráhy (Österreichische Nordwestbahn) byla zrušena po 2. sv. 
válce a ještě r. 1939 fungoval i přístav, kam od r. 1851 zajížděl Sächsisch-Böhmischen Dampfschif-
fahrtgesellschaft. Do této doby (od května 1841) provozovala osobní přepravu v  ús. Obříství 
u Mělníka - Drážďany paroplavební společnost J. J. Rustona a J. Andrewse. Na poštu se docházelo 
do Střekova (Schreckenstein). O sídle pojednává v publikaci ‘Birnai, Geschichte des Häuser von 
1672 - 1924’ Josef Karl Stark (Ústí n. L. 1924 - strojopis v Archivu města). V úterý 8. 4. 1930 zde 
z artézského vrtu hl. 327 m vytryskl do výše 8 m pramen o  teplotě 30°C, u něhož byly o rok poz-
ději zbudovány lázně. Dle rozborů je voda léčivá, téměř shodná s teplickou. Kdysi se i stáčela do 
lahví. Po prvních vrtech se teplice (Teplitz) s Ústím soudily, že jim vodu odvádí. V naší době byly 
bohužel vanové koupele (hotel Racek) zrušeny. Z protějšího Vaňova (Wanow) jezdí v  sezóně 
k dnešnímu termálnímu koupališti čas od času přívoz. Přepravu (dle ČTK) zajišťovalo historické 
plavidlo Marie z r. 1928, r. 2005 nebyla ale loď v provozu, neboť se provozovateli (býv. Technické 
služby) údajně nepodařilo najít kvalifikovaného kormidelníka. Blízkost průmyslového Ústí před-
určila od pol. 19. stol. mimořádně příznivě, v krásném prostředí Labského údolí (Elbetal, Elbtal) 

položenou obec, jako rekreační zázemí. Stala se cílem 
nedělních výletů. Výraznější populační vzestup nastal 
zač. 19. stol., r. 1833 tu v 31ti domech sídlilo 174 oby-
vatel, v r. 1850 pak 299, r. 1869 je zmiňováno 179 (1880 
- 174, 1890 - 181, 1900 - 199, 1910 - 294, 1921 - 309, 
1930 - 454, 1939 v 65ti domech 684, 1950 - 587, 1961 
- 588) a v r. 1970 už uváděno 751 lidí. Nicméně i po 2. 
sv. válce si dále držela agrární charakter. Značný počet 
zdejších ovšem pracoval v nedalekých továrnách. V l. 
1951 - 59 tu hospodařilo jednotné zemědělské druž-
stvo. Zaniklo nedostatkem členů a půda byla rozpar-
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celována k rekreaci. V Čechách jsou 3 obce téhož jména (i v okr. Rych-
nov n. Kn. a Pelhřimov), proto byl Brné r. 1959 přidán přívlastek ‘nad 
Labem’. Konc. 50. l. 20. stol. vypukla nebývalá výstavba chat i rodinných 
domků a území se (mnohem dříve než ostatní ústecká) stalo takřka 
výhradně rekreačním. Nyní má, mimo trvale obývaných domků a vil, 
na 570 chat. R. 1980 byla připojena k Ústí, dnes je součástí obvodu Ústí 
n. L. - Střekov. Místním rodákem byl František Hamouz (*1919 - †1985) 
- konc. 60. l. 20. stol. ministr zahraničního obchodu a v l. 1968 - 76 
místopředseda vlády. Po 2. sv. válce tu jako ředitel vyučoval Jaroslav 
Brodský (*22. 3. 1920 Soběslav - †3. 8. 1981 Toronto) - r. 1968 iniciátor 
vzniku klubu politických vězňů K 231, na jehož ustavení se podílel i jeho 
zdejší soused (bydlel u tzv. ‘Zámečku’) Josef Pavel, později tajemník KV 
KSČ. V r. 1947 ho K.  Gottwald jmenoval náměstkem ministra vnitra a pověřil delikátním úkolem, 
organizací ‘úderné pěsti dělnické třídy’ - Lidových milic. (I přes zásluhy na hladkém průběhu ko-
munistického puče ho ale neminulo 25 let žaláře, ‘natvrdo odseděl’ 8.) V r. 1968 byl ministrem 
vnitra (do 30. 8. 1968). R. 2002 vyšla autobiografická knížka Z mého života (Memorabilia ustensis, 
sv. 5) baronky Dr. Johanny von Herzogenberg (*23. 6. 1921 Zámek Sychrov). Ve 30. l. 20. stol. tady 
ve vile po majetném židovském obchodníku ovocem Kahnovi - v již citovaném ‘Zámečku’ (Schlös-
sl) z konce 19. stol. (souč. Krajská veterinární správa) - prožila od r. 1925 kus dětství. Její otec tu vedl 
zahradnictví a nechal kol. r. 1930 v areálu postavit novogotickou kapli Povýšení sv. Kříže s dřevěnou 
hranolovou zvoničkou (oltářní kříž věnovala rodina Alfreda Herziga). Po opravě byla v sobotu 16. 
9. 1995 za přítomnosti autorky znovu vysvěcena ústeckým arciděkanem ThDr. Antonínem Spo-
rerem. Pozdně barokní, památkově chráněná kaple sv. Anny (kol. r. 1750), v interiéru s novodobý-
mi lidovými plastikami, stojí v centru někdejší návsi. Za ní začíná naučná stezka (8,5 km) pod ‘Pod 
Vysokým Ostrým’ (Hohe Wostrey), končí u hradu Střekova. Čítá 16 zastávek věnovaných botanice, 
zoologii, ekologii a historii, značena je tradičním zelenobílým ‘psaníčkem’. Restaurant Srdíčko 
(Herzig) byl dle dochovaných archiválií na graciézním gruntu (Nr. 10) dostavěn jako hostinec 11. 
3. 1728 Mathiasem Kleinem, posléze prodáván a děděn, až jej 21. 12. 1883 od ústeckého advokáta 
Dr. emila Theumera koupil ernst Herzig, nechal celý obnovit a 1. 3. 1888 otevřel jako Herzigs 
Restauration - odtud název. K budově neodmyslitelně patří pobyt spisovatele Karla Maye (*25. 2. 
1842 Ernstthal - †30. 3. 1912 Radebeul). Tvůrce nesmrtelného Old Shatterhanda i Vinnetoua po-
prvé do Ústí zavítal r. 1874. Po propuštění ze 4letého vězení (2. 5. 1874) v káznici Waldheim za 
podvody a krádeže (některé velmi groteskní - kulečníkové koule, utěrka ap.), se ho ujal ústecký 
knihkupec christoph Friedrich Krüger a zaměstnal jako šéfredaktora časopisu o dolech a hutích 
Schacht & Hütte. Podruhé tu dlel v l. 1897 - 98, kdy několik týdnů přebýval (od 18. 11. 1897 až do 
r. příštího) právě v Srdíčku, kde napsal část méně známého románu Vánoce. Od r. 1999 je objekt ve 
vlastnictví rodiny Polanských, postupně rekonstruován do příjemného podniku se zahradním 
posezením a výhledem na řeku. V těsné blízkosti vede cyklistická stezka (součást budované cyk-
lotrasy Hamburk - Praha). V nedalekém okolí lze najít romantické přírodní útvary, ať Průčelskou 
rokli (Prutscheltal) nebo 1 km sz. lokalitu Sluneční stráň (400 m n. m.) Rezervací (7,62 ha) 1. zóny 
CHKO byla vyhlášena 16. 9. 1968. V jižním svahu nad osadou se tyčí čedičová skalní věž Čima.

Na jih od Střekova proti vodě otvírá se náhle do strmých skalných strání polab. divoká, sráznými 
skalami obklopená, dosti široká, místy lučinatá, místy lesnatá, pádivou bystřinou svlažovaná sluj, 
při jejíž ústí leží chudobná vesnice Birné (Pirnaj), v jejímž vůkolí poněkud také víno, ale hlavně 
třešně se daří (v délce 1 h od Střekova až sem rostou na polabských pahorcích skoro samé třešně)… 
…V zátiší lesním pod jižním úbočím Vostraje prostírá se vlhká svěží lesní louka, pod níž doleji, 
něco blíže k Birnému, jest při křišťálové studánce v bukovém lesíku poustevna, bídná to chatrč ve 
velmi romantické poloze, obývaná chudými horaly. Nyní nad chatrčí vystavěna pyšná vila, čímž 

navždy idyllické toto zátiší vzalo za své. - 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
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BROZánKy
(Prosanken) - 161 - 170 m n. m. - Leží 9 km 

jihozápadně od Ústí, při silnici z Řehlovic (Gross 
Tschochau) do Rtyně (Hertine), na pravém břehu 
řeky Bíliny (Biela). Dřívější název Brozany je prav-
děpodobně odvozen od obecného podstatného 
jména ‘brod’. Lidé v okolí byli ‘Brodjané’, z toho ves 
Brozanů, později (v 17. stol.) zdrobnělina Brozánky 
či Prosanken, snad k rozlišení od Brozan (Brotzan) 
u Lovosic (Lobositz). Poprvé jsou zmiňovány mezi 
l. 1150 - 58 (některé prameny uvádějí 1158 - 64 či 
1160 - 67) v souvislosti se založením ženského benediktinského kláštera v teplicích (Teplitz). 
Ve víceméně neurčené době byly rozděleny. Díl se dvorem a kostelem náležel až do poč. 20. l. 
15. stol. teplickému klášteru (ještě r. 1424 jmenovala abatyše Alžběta nového faráře Václava), 
záhy ovšem, zřejmě ve spojitosti s jeho poničením r. 1425, o vlastnictví přišel ku prospěchu moci 
světské. Ve druhém se rozprostírala tvrz, jejímž prvním známým držitelem byl na přel. 14. a 15. 
stol. jakýsi ondřej, po něm synové Léva, Hylbrant, Haštal a Vygant připomínaní r. 1410, kdy 
uzavřeli majetkovou kupní smlouvu s brozánským farářem. Lévovi potomci užívají od té doby 
přídomku z Brozánek. Kromě toho ale část patřila blíže neznámému Václavu. Ten ale pozemky, 
vč. lesů, úseku řeky a pustých poddanských dvorů prodal 12. 11. 1407 klášteru za 135 kop českých 
grošů. Během 20. l. 15. stol. svá jmění ztratili jak klášter, tak Lévové, Brozánky byly v husitských 
válkách vypleněny. R. 1437 přešly jako součást teplického dominia do područí husitského hejtma-
na Jakoubka z Vřesovic († asi 1461). Později dochází k připojení bývalého šlechtického statku 
i sektoru ‘klášterního’ (vč. podacího práva ke kostelu) k teplickému panství, které r. 1511 připadlo 
Valdštejnům, vlastníkům hradu Krupka (Rosenburg). Opevnění zaniklo patrně kolem r. 1521. Role 
v místě, kde se rozkládalo, věnoval Jan z Valdštejna na Krupce r. 1524 poddanému, teplickému 
městskému písaři Vítu Lišovskému, udělil mu mj. i ‘dědiny ve vsi Brozánkách z té strany, jakž někdy 
tvrz lévovská stávala a louku nad touž tvrzí’. Končinu, poté zřejmě proměněnou v louky a pole, 
se dosud určit nepodařilo. (Po zániku tu stál jen poplužní dvůr, spravovaný vrchností do konce 
18. stol.) Zbývající partie odkoupili r. 1544 majetníci Malhostic (Malhostitz) a neznámo přesně 
jak a kdy získali i ostatní. Celé Brozánky vč. Malhostic však v 16. stol. postupně nabyli vlastníci 
sousedních Řehlovic (r. 1536 jeden díl a 1585 i druhý), ke kterým pak patřily až do poč. 17. stol. 
R. 1629 byly spojeny s nedalekými Hliňanami (Hlinai, Hlinay), jejichž držitelům příslušely až do 

konce feudalismu. Nicméně již zač. 16. stol. vládl 
v  oblasti Alexandr z  Leisneka (Alexander von 
Leisnig) († 1528), ten prodal Řehlovice i s  jejich 
tvrzí r. 1528 rytíři Jetřichu z Bílé. V r. 1587 došlo 
k  dědickému dělení: bratři Hendrych a  Jáchym 
dostali Malhostice s  poplužním dvorem, Rtyni 
a Brozánky. Z ostatních sourozenců pak Bedřich, 
Adolf a  Jiřík zůstávají v Řehlovicích. Zde obdr-
želi starou a novou tvrz, pivovar i poplužní dvůr 
a kromě toho vzdálenější chvalov (Qualen), Dolní 
Zálezly (Salesel) i několik poddaných v žimu (Schi-
ma), Radejčíně (Radzein), Zalužanech (Senseln) 
a  Brozánkách. R. 1610 koupil část vsi Fridrich 
(Bedřich) rytíř z  Bílé (21. 6. 1621 popraven na 
pražském Staroměstském náměstí) - rada Jeho 
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Milosti Císařský, člen královské rady, hejtman německých 
lén Českého království, purkrabí kraje Hradeckého a jeden 
z  povstaleckých vůdců. Královská komora mu zabavila 
Řehlovice a  chotiměř (Kottomirsch), ale i  jiný majetek, 
vše odhadnuto na 42.837 kop míšenských. Řehlovicky byl 
nato dědičně postoupen jeho dětem. Chotiměř (oceněnou 
na 23.536 kop, 2 groše, 6 denárů míšenských) utržil od ko-
mory r. 1622 za 17.142 kop míšenských Adam z Valdštejna 
(* 8. 6. 1570 - † 24. 8. 1638) - v l. 1608 - 11 nejvyšší sudí 
a 1611 - 19 nejvyšší hofmistr Českého království. R. 1628 
nabyli dědinu společně s Řehlovicemi a Dolními Zálezly Nosticové (Nostycové - šlechtický rod 
lužického původu) Hans Hartwig a otta von Nostitz († 1630) z trmic (Türmitz). Před 30tiletou 
válkou čítala 13 stavení, kdežto r. 1654 kromě poměrně velkého statku už jen 12 (4 selská, 7 ma-
lorolnických a 1 chalupnické). V r. 1793 (dle jiných zdrojů 1787) podlehl již pustý dvůr parcelaci 
a rozdělení mezi poddané, ze stávajících budov vzniklo 8 nových usedlostí (č. 1 a 22 - 28). Z Cí-
sařských povinných otisků stabilního katastru Čech (1824 - 43) z r. 1842 lze soudit, že dvůr s tvrzí 
byl zřejmě situován v jihovýchodním cípu, kde je zachycena soustava pravidelně uspořádaných 
objektů. Většina populace se živila především zemědělstvím, ale i kupř. cihlářstvím. Před 2. svět. 
válkou tu v 38 domech žilo 179 obyvatel. Se zastávkou Ústecko-teplické dráhy (Aussig-Teplitzer 
Eisenbahn - A. T. E.), která v úseku Trmice - Bílina (Billin) zahájila provoz všeobecné přepravy 
6. 6. 1874, byla vesnice přiškolena i přifařena k Řehlovicím, na poštu se docházelo do Trmic. Loka-
litou se v písemné pozůstalosti - ‘Výpisky k dějinám obce’ (1920 - 45) - zaobírá jeden z někdejších 
ústeckých velmi oblíbených katolických duchovních, kaplan Josef Schütz, mj. v r. 1908 sestavil 
mapu ústeckého okolí, vydanou Vojenským geografickým úřadem ve Vídni (v kolorované verzi 
a měř. 1 : 25.000), zobrazuje železniční i silniční komunikace, schématicky a velmi generalizovaně 
zástavbu i znaky pro poštu a boží muka, též s popisem řek a některých menších toků, vybraných 
vrcholů, průmyslových zón a významných zařízení, zejm. v Ústí. K 31. 12. 2005 je v Brozánkách 
registrováno 131 občanů. Sídlo je dnes společně osadami Dubice (Dubitz), Habří (Haberzie), 
Hliňany, Moravany (Morawan, Morwan) Radejčín a Stadice (Staditz) místní částí Řehlovic, které 
jsou vedle Bžan (Webeschan), žalan (Schallan), Žimu, Bořislavi (Boreslau), Habrovan (Habrowan) 
a Rtyně od 20. 4. 2000 členským subjektem Mikroregionu Přemysla Oráče ustaveným za účelem 
rozvoje cestovního ruchu, turistiky, služeb a výrob, revitalizace území dotčeného těžbou uhlí, 
výstavbou dálnice D8 aj.

Kdysi gotický kostel sv. Václava (s hvězdicovitým klenutím) na jihozápadní vyvýšenině je vzpomínán 
již r. 1352. V r. 1356 dosadila představená teplického kláštera Anna na místo dosavadního Václava faráře 
nového - Jindřicha. Starší svatostánek byl ve 3. čtvrtině 14. stol. nahrazen novostavbou. Na jednom 
z opěráků je vtesáno vročení barokní přestavby (1718). Z prvotního vybavení zůstal hlavní tříkřídlový oltář 
s figurálními malbami údajně z pozdního období tzv. karolinské renesance (kol. r. 1400). Další zařízení je 
barokní. Věžní zvon datovaný 1541, ulitý Matyášem Spitzem z Roudnice n. L. (Raudnitz an der Elbe), 
má český nápis. Varhany tu nejspíše před r. 1717 postavil neznámý varhanář, naposledy byly adaptovány 
v r. 1878 jedním z nejvýznamnějších pražských mistrů Karlem Schiffnerem za 925 zl. V rohu kostelního 
hřbitova se nachází zděná márnice s  valbovou střechou. Areál je státem chráněná kulturní památka. 
Socha Panny Marie z l. 1780 - 86 (restaurovaná r. 1967) sem byla přemístěna r. 1981 z Krásného Března 

(Schönpriesen), stávala na rohu ulic K Mlýništi (Berggasse) a U Studánky (Wassergasse). Barokní plastiku Piety z pol. 18. stol., jež se 
dříve vyskytovala na křižovatce silnic před svatyní, renovoval ak. soch. Michael Bílek z Petrovic (Peterswald), poté byla přesunuta 
do kostela řehlovického a na místo osazena kopie. Při severním okraji se přes Bílinu klene obloukový barokní most, vedle je zbudo-
vána betonová lávka pro pěší. Klenbová, původně jednooblouková konstrukce pochází přibl. z konce 18. stol. Současná podoba je 
výsledkem minimálně 2 úprav. Nyní je veškerému provozu uzavřen, má 5 kleneb ze smíšeného materiálu (lomový kámen a cihly). Při 
normálním stavu voda protéká pouze pod 2 středními oblouky, 2 krajní na straně jedné a 1 na druhé slouží jako inundační. Dlouhý 
je 35,5 a široký 2, resp. 3,9 m. U opěry v řečišti je na návodní straně vyzděn ledolam.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Brozánky (něm. Prosaken), ves t. na pr. bř. Běliny, hejtm. a okres Ústí n. L. (9.5 km jihozáp.), 
býv. panství a fara Řehlovice, fil. kostel sv. Václava byl ve XIV. stol. farním, pošta Trmice; 33 d., 167 obyv. něm. (1880)
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BŘeZí 
(Presei, Presey) - 320 - 380 m. n. m. - Slovanská 

okrouhlice (dle některých pramenů z 9. - 10. stol.) 
protnutá serpentinou silnice vedoucí ze Svádova 
(Schwaden) do Malečova (Malschen) ubíhající nad 
údolími vodotečí Olešnického potoka (Tscherni-
schen Bach) a Bahniště (Panischkenbach, Schwarz 
Bach) leží vysoko nad krajinou, necelých 6 km 
vzdušnou čarou jihovýchodně od centra Ústí n. L. 
Rozhodně patří ke starším osídlením Ústecka, není 
zřejmě ovšem zase tak stará, jak se dosud řada auto-
rů domnívala. Mnozí totiž jméno spojovali s lokalitou neznámé polohy ‘Breza’, též ‘Břieza’, jež byla 
jedním ze 14ti míst, jež kníže Spytihněv ii. (*1031 - †28. 1. 1061) daroval r. 1057 kolegiátnímu 
kostelu sv. Štěpána v Litoměřicích (Leitmeritz). Pravděpodobnější je, že se objevila až později na 
území, které získal neznámo jak velmož Hroznata z Peruce (Perutz), řečený Kadeřavý. Ten ji pak 
spolu se Svádovem, Kojeticemi (Kojeditz), Horními Zálezly (Salesel), Pohořím (Pohorz), tašovem 
(Taschow) a Proboštovem (Proboscht) za vlády Soběslava ii. (1174 - 78) daroval johanitskému 
řádu. Později přešla do područí pražského biskupství a r. 1337 ji biskup Jan iV. z Dražic (*cca 
1250/51 - †5. 1. 1343) společně se 7 dalšími vesnicemi vyměnil s roudnickým augustiniánským kláš-
terem za 6 vsí v okolí tuchomyšle (Schönfeld). Nedlouho nato ji utržili Vartenberkové a s Velkým 
(Gross Priesen) i Malým Březnem (Klein Priesen), Malečovem, Budovem (Budowe), Valtířovem 
(Waltirsche) i ostatními dědinami připojili k panství nově založeného hradu Varta (Warta). Od 
70. let ji držel Beneš z Liběšic, r. 1397 již však opět patřila Vartenberkům. Od r. 1402 měla na 
Březí (ale i jiných vsích) zapsáno věno Markéta, vdova po Zdimíru ze Sedlce. (Údajně se dnešní 
název datuje od 15. stol. a vyjadřuje osadu v březovém háji či vedle něho. v r. 1716 se figuruje jako 
Bresey. Dříve se prý v okolí vyskytovala lučina označovaná jako Březina [Preschine].) Po zániku 
Varty bylo připojeno ke Svádovu. Při dělení bratří ze Salhausen r. 1568 dostal svádovský majetek 
s Březím Jiří Rudolf a po jeho smrti r. 1577 jeho sourozenci Jindřich Abrahám a Kryštof. Zatímco 
staršímu připadl Svádov, mladší Kryštof obdržel finanční částku a Březí s Malečovem, z čehož poté 
ustavil malý šlechtický statek, kde přiznal r. 1580 manželce Marii rozené z Wiessbachu věno ve výši 
1.000 kop českých grošů. Zemřel ale již rok poté (1581) v pouhých 34ti, sice za hranicemi českého 
království (v Drážďanech), pohřben však byl v kostele rodového dominia, ve Svádově, dochoval 
se tu náhrobek. Březí s Malečovem se pak vrátilo do rukou Jindřicha Abraháma. Ten r. 1581 vy-

platil vdově Marii podíl 500 kop českých grošů, ale 
skonal již léta následujícího (1582) a ves se tudíž od 
té doby opět stala nedílnou součástí svádovského 
a jiných větších statků. Z přehledu vývoje plyne, že 
neustále náležela k významnějším jměním, pouze 
na přel. 70. a 80. l. 16. stol. krátkodobě fungovala 
jako centrum drobného šlechtického zboží. Kryštof 
tu tehdy nechal zřídit poplužní dvůr, k čemuž byly 
zabrány 4 z 11ti poddanských usedlostí. Přímo 
ve dvoře povstala tvrz, kde ovšem dlel jen velice 
krátce, po jeho brzkém úmrtí a posléze spojení se 
Svádovem ji majitelé rezidenčně neužívali. Nadále 
sloužila zřejmě jen účelům správním. Zmínky ve 
starší literatuře, že zde do r. 1643 přebýval Volf 
Albrecht (†1654), bratr posledního svádovského 

Fotografie Romana Häuslera.
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majitele Gottfrieda Konstantina ze Salhau-
sen, a později až do r. 1676 jeho příbuzný 
Volf Arnošt z Weissenbachu (†1676), se 
dodnes nepodařilo doložit. Přesné umístění 
a  stavební podoba nám dosud uniká. Jeli-
kož byl dvůr zrušen na přel. 18. a 19. stol., 
nepodává o pozici informaci ani katastrální 
mapa z r. 1843. Starší pisatelé předpokládali, 
že v  oblasti tvrze vznikla nová myslivna 
(nyní čp. 23), v  místech pivovaru budova 
čp. 20 a obdobně byly přestavěny i zbývající 
součásti staršího vrchnostenského hospo-
dářství (na pozemku ovčína vyrostlo čp. 29, 
hájovnu nahradilo č.  7). Terénní průzkum 
ovšem neprokázal, že by se ve zmiňovaných prostorách dochovaly stopy po starších konstrukcích. 
Samotné čp. 23, stojící takřka uprostřed dnešní zástavby, je obdélný přízemní objekt s několika 
světnicemi, z nichž 1 je kryta klenbou valenou a další plackovou. Prvotní tvrz zřejmě byla be-
zezbytku odstraněna a zbudována stavba nová. v r. 1631 vtrhl na Svádovsko se svými a saskými 
válečníky švédský král Gustav ii. Adolf (*19. 12. 1594 - †16. 11. 1632). Salhausenský kronikář mj. 
píše: ‘Obrátili celý svádovský statek v trosky, uloupili koně, skot, ovce a jiný dobytek, vyplundrovali 
stodoly i vinné sklepy a odvlékli s sebou i všechen jiný majetek.’ Obyvatelé se z lesů vrátili, až když 
se obojí vojsko jalo plenit Ústí. R. 1634 přitáhli Švédové podruhé, ve Svádově srovnali se zemí 
zámek a jiné budovy, stodoly i sýpky, stáje i chlévy. Popelem lehly i Kojetice, Budov, Malečov 
a Březí. v r. 1654 zde stálo 10 stavení - 7 sedláků, 2 malorolníci a 1 zahradník (od r. 1680 patřilo 
k panství ploskovickému), kdežto r. 1787 domů již 20. v r. 1930 tu žilo 215 obyvatel, r. 1939 už 
pouze 172 a před koncem 2. svět. války ve 40ti obydlích jen 170. Zdrojem obživy bylo odedávna 
zejm. ovocnářství, na což poukazuje bývalý název jedné z někdejších niv ‘Steppen’ (Ve Štěpech), 
jiný místní teritoriální termín ‘Čihadlo’ (Tschihadl) vypovídá o výskytu profese ptáčnické. Na 
nádraží, poštu a do školy se docházelo do Svádova. Ještě v l. 1945 - 59 samostatné Březí je od 
r. 1961 osadou Malečova (farnost Svádov), jehož současnými částmi jsou i Babiny i (Babina A), 
Čeřeniště (Tschersing), Horní Zálezly, Němčí (Nemschen), Pohoří, Proboštov, Rýdeč (Ritschen) 
a Řetouň (Rzettaun). Od r. 2003 je tu v provozu jezdecká farma Barbados nabízející výlety na 
koních spojené s možností péče o zvířata.

Při komunikaci ve středu osídlení se nachází obecní čtvercová barokní kaple z r. 1780 s nízkým sedlovým zastřešením a rovným závěrem. v průčelí 
nesou pilastry vytáhlý, obloukovou výsečí zakončený štít se zvoničním otvorem. Vchod završuje stlačený segment s frontonem nad korunní římsou. 
Fasády člení lizénové rámce. Opravena byla v  r. 1970. Za ní se zachovala zemědělská usedlost z r. 1815 s bobrovkami krytou sedlovou střechou 
a bedněnými štíty. Nedaleko za osadou se napravo při silnici směrem na Svádov a Olešnici (Waldschnitz) nachází drobná sakrální stavba (kovový 

křížek), do kamenného soklu je mj. vtesáno vročení 1807.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Březí (něm. Presei, Presey), ves t., na soujmenném 
potoku, hejtm., okres a pošta Ústí nad L. (6 km jihových.), býv. panství a fara Svádov, mlýn, 
34 d., 203 obyv. něm. (1880).

…Též jdouce po silnici z Malešova do Svádova odbočíme před vesnicí Březím (Presay) po 
vozové cestě do Zbudova (Binové) [Byňov - Binowe], odtud lesní pěšinou dolů do Vlkopes 
[Olšinky - Wolfschlinge]. - 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

…Silnicí z Velkého Března podle potoka Humlu [Homolský potok - Hummelbach] do 
vsi Vítova za 20 minut (něm.Wittal), cesta pokračuje vpravo (již z Března modrožlutě znač.) 
na výšinu Malešovskou [Malschner Höhe] (za 1 hod.) a sejdeme do Zálezlu, kde se těží 
výborné salonní uhlí, obsahující často čedičové tufy i partie podobné anthracitu… - České 
Středohoří - II. opravené vydání - Jaroslav Křenek - nákl. KČST v Lounech 1929, tiskem Ant. 
Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů.
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BuDoV
(Budowe) - 320 m n. m. - Stará slovanská 

okrouhlice, jejíž historie patrně sahá až do 11. 
stol., nicméně písemně je poprvé zmiňována 
až r. 1184 jako majetek pražských biskupů. 
Nejstarší listiny naznačují, že prvotní název 
zněl Zbudkov (1184 Zbudco, 1216 Zbudko), 
což je snad odvozeno od osobního jména 
Zbudek. Mylným chápáním ‘Z’ jako předložky, 
jež se postupem času vypustila, vznikl Budkov 
a dnešní Budov (Na mapě císařského inženýra 
Jana Kryštofa Müllera z r. 1716 se vyskytuje 
jako Budowa.) Koncem 13. stol. ji braniborská posádka ze Svádova (Schwaden) vypálila. Později 
(1319) náležela ke Střekovu (Schreckenstein) a r. 1397 k Vartě (Warta). V r. 1408 připadla Var-
tenberkům a r. 1528 ji získal Hanuš ze Salhausenu (Hans von Salhausen) († 1576). Po rozdělení 
državy Varta - Svádov se v r. 1548 stala majetkem Jiřího Rudolfa ze Salhausenu spolu s obcemi 
Svádov, Kojetice (Kojeditz) a Malečov (Malschen). R. 1634 přitáhli do kraje již podruhé Švédové, 
ve Svádově srovnali se zemí zámek a jiné budovy, stodoly, sýpky, stáje i chlévy. Popelem lehly 
též nedaleké Kojetice, Malečov, Březí (Presei, Presey) i Budov. V r. 1654 jsou zde uváděni pouze 
4 sedláci a 4 malorolníci, jejichž ústředním zdrojem obživy bylo zemědělství. Od r. 1680 příslušela 
ves k panství Ploskovice (Ploschkowitz). V r. 1930 tu žili 102 obyvatelé a r. 1939 v 17ti obydlích 
už jen 93. Přifařen byl Budov ke Svádovu, kam se docházelo i na poštu a do školy. Od r. 1950 se 
na krátkou dobu stal součástí v l. 1945 - 59 ještě samostatného Březí a r. 1960 byl připojen opět 
ke Svádovu. Dnes je jednou z 22ti městských částí města Ústí n. L. (Aussig an der Elbe). Nachází 
se v hezké poloze uprostřed zahrad, při hraně náhorní plošiny - na tzv. ‘Budovském plató’ (Bu-
dower Platte, Budoweer Platte) - nad Labským údolím (Elbetal, Elbtal). Tudy se řeka valila na 
počátku pleistocénu a zanechala štěrkové nánosy. Středem je pravidelná náves, jejíž vzhled však 
zbořením několika objektů utrpěl. I tak se zachovalo několik pěkných stavení z 1. pol. 19. stol. 
se zděným přízemím, hrázděným patrem a bedněnými štíty (např. čp. 12 a 13). Slouží většinou 
k rekreaci, některá však v minulosti zpustla a dnes z nich zůstaly jen rozvaliny téměř pohlcené 
vegetací. Kaple s trojúhelným štítem nad průčelím a zvoničkou je jednoduchá obdélná stavba 
rovněž z pol. 19. stol. Osada leží na jedné ze starých hlavních turistických tras (Carolus Weg) 
vedoucí z Nové Vsi (Oberdörfel, Neudörfel) přes Kojetice, Kojetický potok (Bukowinkenbach), 
Budov, potok Bahniště (Panischkenbach, Schwarz Bach), pak pod Ovčím (Schafberg) a Jelením 

vrchem (Hirschberg), přes 
Vartu a posléze Olešnický 
nebo také Černý potok (Čer-
niště [Tschernischken Bach, 
Czernischkerbach]) do Vel
kého Března (Gross Priesen). 
Na mapě WANDERKARTE 
fürs Elbetal und des angren-
zenden Gebietes vom Mittel- 
und Erzgebirge. 5. verbesserte 
Auflage - Entwurf von Carl 
Kroitzsch, Aussig bývala 
značena zelenožlutě.
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Budovský vodopád - Naproti kapličce odbočuje 
úzká stezka k půvabnému vodopádu. (Objemná lípa se 
směrovkou žila do r. 1992.) Nenechte se zmást schůd-
nější cestou k chatám, sledujte modrou víc doleva mezi 
křovím. Bývá vyšlapána skalními turisty. Točí se, pře-
kračuje padlé stromy a už je tu poslední značka a vy se 
obracíte zpět. Naskytne se pohled na romantickou partii 
Vlčího dolu (Ruckelloch), kde malý potok (Ruckelbach) 
pramenící na okraji sídla a deroucí se k Labi překonává 
výšku 11ti m (15. nejvyšší český vodopád a jeden z mála 
s převisem), průtok je však téměř stabilně velmi malý. 
Nejhezčí je zjara, kdy je vody dostatek, nebo v zimě, 
když postupně namrzá a objeví se nádherný sloup ledu 
(ledopád). Proudí přes tvrdou lavici (podkovovitého 
tvaru z čedičových sloupů s dobře patrnou odlučností), 
jež je nesena měkčím tufem. Vytváří mohutný, dovnitř 
zaklenutý impozantní kuloár, voda dopadá na suťový 
kužel a částečně v něm mizí, zbývající pokračuje dolů 
roklí, ale v polích u Svádova se ve štěrkových náplavech 
definitivně ztrácí. Sestup pod vodopád je poměrně náročný a pokud je kluzko, může být i nebez-
pečný! Díky této romantice se vyobrazení rokle od proslulého rakouského dekoračního malíře 
Hermanna Burghardta dostalo až do vídeňské opery, kde bylo použito jako scény k Weberově 
Čarostřelci (Der Freischütz), ačkoli se příběh, o němž zpěvohra pojednává, odehrál úplně jinde 
- na česko-německé hranici pod Ostrým na Šumavě.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Budov (něm. 
Budowes), ves t., hejtm., okr. a pošta Ústí n. L. (6 km 
vých.), býv. panství a fara Svádov; 17 d., 94 obyv. 
něm. (1880).

…Též jdouce po silnici z Malešova do Svádova 
odbočíme před vesnicí Březím (Presay) po vozové 
cestě do Zbudova (Binové) [Budov - Budowe], odtud 
lesní pěšinou dolů do Vlkopes [Olšinky - Wolfschlin-
ge]. - V. Wachsmann - Severní Polabí - Od Litoměřic 
až k Hřensku. Okolí měst Ústí n. L., Teplic, Litoměřic, 
Podmokel a Děčí-
na - Česká Beseda 
v Ústí n. L. 1888

…Značkami zelenožlutými směrem severovýchodním (skorem rov-
noběžným zprvu se směrem příchodu) vede nás cesta (1 km) do Budova 
(prastará selská ves), ležícího na vrcholu strže, jíž vede červeně značená 
cesta k vodopádu (Rockelloch, Ruckelloch), jenž po čedičových 8–10 m 
vysokých, záclonovitě skládaných stěnách padá do skalního kotle, vpro-
střed romantické scenerie, jež sloužila vídeňskému malíři Burghardtovi 
k vypravení dekorací pro „Čarostřelce“ („Vlčí důl“). - České Středohoří - 
II. opravené vydání - Jaroslav Křenek - nákl. KČST v Lounech 1929, tiskem 
Ant. Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů.

Fotografie Romana Häuslera.
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BuKoVá HoRA
(Zinkenstein, Buchberg) - 684 m n. m. - Dominantní čedičová 

homole (556 m n. hl. Labe) táhlého hřebene (ve Verneřickém 
středohoří) nazývaného někdy dle počtu vrcholků Čtrnáctihoří 
(Vierzehnberge), tvořícího předěl mezi okr. Děčín, Ústí a Litomě-
řice. Leží na území Verneřic (Wernstadt), resp. dříve samostatné 
Příbrami (Biebersdorf), na pravém břehu řeky nad Malým Břez-
nem (Klein-Priesen) a těchlovicemi (Tichlowitz). Na temeni 
(plochý tefritový suk tvaru krátkého hřbítku s hřebenovými 
skalkami) je mocný mrazový srub s křivolakými buky, dnes 
s omezeným rozhledem (přístup po kamenných schodech), tzv. 
Humboldtova vyhlídka (Humboldtaussicht). Na úpatí se rozklá-
daly dnes zaniklé obce Stará Homole (Althummel) a Velké 
Stínky (Großzinken). Masiv k jihu ostře spadá k Lučnímu potoku 
(Lischkenbach, Kreuzbach) a k sev. zvolna přechází v náhorní 
plošinu u Verneřic a Rychnova (Reichen). Zalesněná lokalita byla 
osázena buky, duby i jehličnany. Před kolonizací převýšení děli-
lo osídlené Litoměřicko od téměř neobydleného hvozdu na Děčínsku. Prvními známými majiteli 
krajiny a snad i hory byli Johanité, ve 12. a 13. stol. vlastnili na Ústecku řadu vsí. Na poč. 14. stol. (po 
1305) vznikl statek Těchlovice, sahal až k vrcholu, hranice se ale několikrát měnila. Sama špice tehdy 
patrně patřila vartenberské državě ostrý (Scharfenstein) u Benešova n. Pl. (Bensen) a r. 1511 byla 
připojena k sousednímu (těž vartenberskému) panství Liběšice (Liebeschitz), jež po r. 1537 střídalo 
vlastníky, posledními byli na poč. 20. stol. rytíři von Schroll. Po pozemkové reformě ve 20. l. 20. stol. 
kopec připadl státu. Za výhledem sem v doprovodu několika příbramských sedláků 14. 10. 1778 od 
Verneřic a Příbrami koňmo vyjel císař Josef ii., pokračovali přes St. Homoli na Vitín (Wittine) a Ústí. 
Hledal stanoviště ke sledování pruského vojska v nadcházející válce o bavorské dědictví. O Nanebe-
vzetí 2. 5. 1799 tu příbramský čtenářský kroužek pod vedením rychnovského rychtáře a pivovarníka 
Josefa Palme osadil dřevěnou tabuli s citací Humboldtovy básně, vydržela asi 20 let. Přírodovědec 
a zakladatel vědecké geografie F. H. A. v. Humboldt sem vystoupil r. 1837 při jedné z cest po středo-
hoří, což pak upomínaly pamětní desky, od 1. 5. 1899 dřevěná a od 16. 7. 1922 až do 60. - 70. l. 20. stol. 
(nejméně do r. 1964) bronzová, dnes zbyly jen 4 ve skále vyvrtané díry. Jiným prominentním návštěv-
níkem byl r. 1852 zřejmě i saský král A. F. August. Jedinečnost výhledu přitahovala a v době rané 
turistiky ji zmiňuje i první tištěný průvodce (1824) Wanderungen auf der Herrschaft Tetschen (Carl 
Friedrich Grünwald). Kromě popisu kopců upozorňuje i na 5 sáhů hlubokou rozsedlinu 30 kroků 
jihových. od vrcholu, kde se i v létě držel sníh a led. Totéž uvádí topograf Johann Gottfried Sommer 
v 1. díle spisu ‘Das Königreich Böhmen’ - Litoměřický kraj (Leitmeritzer Kreis) z r. 1833 - dle souč. 
zaměření 3,5 m hl. propadlina, na níž navazuje 7metrová jeskyně, tzv. Ledové jámy nebo Ledová 
jeskyně (Eishöhle). Míso je opředeno pověstmi o skřítcích střežících poklad, čertech, nočních mysliv-
cích aj., např. o rytíři, co se do podzemí jal hledat zlatý poklad. Byť ho strážci varovali, nenechal se 
mladík odradit. Přiblížil se k puklině, vtom vzlétlo hejno bílých ptáků, oř se splašil a do propasti se 
s ním zřítil. Občas pak uhlíři u skály vídali bílého jezdce na bělouši, jak padají kamsi dolů… První 
veřejná schůze blankartického vzdělávacího spolku Fortschritt (Pokrok) tu proběhla 12. 6. 1870 pod 

širým nebem, 3 přednášky přilákaly na 
tisíc hostů z Benešova, Verneřic, Děčína, 
Ústí, Litoměřic a Č. Lípy. V srpnu 1879 
nechal Josef von Schroll na výstupku 
zbudovat 6tiboký dřevěný pavilon s lavi-
cemi. Plán zhotovil liběšický vrchnosten-
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ský důchodní správce Schimaczek (v červnu 1914 byl zchátralý altán stržen a zřízena replika, doslou-
žila po r. 1945) a v Tetschen-Bodenbacher Zeitung vyšel 27. 8. 1879 avisní článek. Nad Těchlovicemi 
bylo r. 1890 pod vývratem odkryto ústí zavalené štoly (patrně jich tu existovalo víc). Dle oronyma 
Zinkenstein se spekuluje o těžbě zinku. Výklady jsou ale různé, vlastivědný badatel emil Neder z Jedl-
ky (Höflitz) poukazoval na příjmení Zinke, až do 2. sv. války se dochovalo v názvu statku ve V. Stínkách 
(Zinkbauer). Prof. V. šmilauer se domníval, že Stínky (‘malé stěny’) souvisejí s typickými čedičovými 
útvary místy zde vystupujícími na povrch. Totéž potvrzuje i prof. dr. J. e. Hibsch, Zinken považoval 
za staré ozn. právě těchto bloků, lidově Heehaffen (Heuhaufen - hromady sena), jakož i Hellmut Storch 
v disertaci o pomístních názvech soudního okr. Benešov, Zinken (nářečně ‘tsinken’ - špičaté skály) 
srovnává s termínem Zinnen (cimbuří) v Dolomitech. Dr. A. Profous Stínky odvozoval od štěnice ap. 
Novotvar Buková, dřív častěji Bukovská hora z 19. stol. pochází snad od lesa Buchwald v labském 
svahu. R. 1892 si valkeřický učitel emil Perthen v časopise ‘Aus deutschen Bergen’ stěžoval na nízkou 
návštěvnost, ač jedinečný výhled. Konc. 19. stol. sílily hlasy po rozhledně, před r. 1900 zde příbramsko-
rychnovská sekce Horského spolku pro České Švýcarsko, zal. r. 1878 v Děčíně, nechala vztyčit vyhlíd-
kovou věžičku a v srpnu 1905 se tu vyskytl srub se 2 světnicemi a provozem o nedělích, svátcích či na 
objednávku, spravoval jej Josef Kratochwill, v dubnu 1906 získal hostinskou koncesi a útulna Dům 
na Bukové hoře (Zinkensteinhaus) prosperovala i díky tudy vedoucí nově (1912) vytyčené dálkové 
turistické trase (Schlängelweg) z Pirny do Litoměřic (zn. zelenou vlnovkou v bílém poli). Potraviny 
i voda se donášely v nůších. V březnu 1914 nařídil majitel pozemku (sedlák Richter z V. Stínek) od-
stranění chýše, klub ale zakoupil parcelu sousední, chatu přemístil a zřídil cestu. Po 1. sv. válce se 
u vyhlídkové objevila věž trigonometrická, restaurant vedl válečný invalida emil ehrlich z Příbrami 
(čp. 32), srub již nedostačoval a dlouze se jednalo o přístavbě či hostinci novém. Vypracovaný projekt 
realizován nebyl, nicméně v neděli 13. 10. 1929 byla slavnostně otevřena kamenná část z neomítnuté-
ho čediče nyní již Děčínské boudy (Tetschner Baude) s hostinskými pokoji a bytem. (Základní kámen 
položen 7. 7. 1929 a u něj zazděna kazeta s mincemi, fotografiemi a pamětním zápisem.) Zúčastnilo 
se na 500 návštěvníků. Objekt dostal čp. 7 ve V. Stínkách, kam katastrem spadal. R. 1930 oheň zničil 
střechu a po spolkové reorganizaci přešla hospoda z předsednictva na děčínskou sekci, koupila zaří-
zení, financovala údržbu, vybírala nájem a 6. 6. 1931 v lokále dokonce zřídila ‘Děčínský koutek’. Po-
slední předválečnou úpravou (1937) došlo k rozšíření terasy. E. Ehrlich byl r. 1945 stejně jako ostatní 
okolní odsunut, majetek konfiskován a jako Chata KČT Buková hora přešel do národní správy praž-
ského ústředí Klubu českých turistů, dosadilo nájemce Stanislava Mahlera. Kolem r. 1950 částečně 
vyhořel a po obnově zůstal ještě na čas v provozu. V 50. letech ztratil turistický význam a čekal na 
postupnou devastaci. Na jaře 1958 počala výstavba TV vysílače, vyrostla provozní budova a v boudě 
byla umístěna retranslační stanice. Vysílalo se od 11. 6. 1960. Provizorní (jeřábový) příhradový stožár 
v l. 1960 - 62 nahradila ocelová (181,5 m) konstrukce (provoz od prosince 1962). Při údržbě se vznítil 
požár (3. 12. 1965) a 9. 10. 1966 musela být věž odstřelena a následně postavena nová. Dnešní železo-
betonová (223,4 m, průměr u paty 12 m) povstala v l. 1972 - 75, fungovala od prosince 1975. Boudu 
si k rekreaci upravili České radiokomunikace, v jejichž rozlehlém areálu na severových. svahu byl po-
ložen krátký lyžařský vlek. R. 2003 chatu koupil Karel Andok z Rychnova a po více než půlstoletí jí 
vrátil někdejší název. Krom ubytovny tu o víkendech vede kiosk, neboť, jak stojí v historické koncesní 
žádosti ‘všichni cizí návštěvníci touží po dlouhé a namáha-
vé horské túře po osvěžujícím nápoji nebo malém občerstve-
ní’. Pan hostinský i uvažuje o obnově altánu! Z plošiny lze 
za pěkného počasí dohlédnout až do Prahy, k  jihu na 
labské údolí a Středohoří, západní obzor ohraničují Kruš
né hory (Erzgebirge), na východě vidíme Lužické hory 
(Lausitzer Gebirge), Ještěd (Jeschken), Jizerské hory (Iser-
gebirge) a Trosky, k  severu částečně České Švýcarsko 
(Böhmische Schweiz).
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BuKoViNA
(Buchbusch) - 300 m n. m. - Osada ležící 1 km severně 

od podhorské vsi Horní Zálezly (Salesel), jež je dnes 
společně s Babinami i (Babina A), Březím (Presei, Presey), 
Čeřeništěm (Tschersing), Němčím (Nemschen), Pohořím 
(Pohorz), Proboštovem (Proboscht), Rýdečí (Ritschen) 
a Řetouní (Rzettaun) místní částí Malečova (Malschen). 
Na mapě Císařských povinných otisků stabilního katastru 
Čech z r. 1843 (resp. 1847 - Lith. Krapf u. Müller) figuruje 
v katastru: H. Zálezly, kraj Litoměřice (Leitmeritz), okres 
Střekov (Schreckenstein). Jméno patrně dostala dle sva-
hových bučin, sestupujících až do blízkosti většiny stavení. 
Zachovaly se ve více či méně pozměněné podobě jen 2 - 3 
původní usedlosti (1 s roubeným patrem), doplněné větším 
počtem drobných objektů individuální rekreace.

…Nad Svádovem leží při silnici do Malešova [Malečov - 
Malschen] vesnice Vlčíněves (Waldschnitz) pod lesnatými, 
příkrými stráněmi, nad níž vrývá se do lesnaté stráně úzká nedávno odkrytá jeskyně. Naproti na levém 
břehu zřízeno překladiště státní dráhy u přístaviště parolodí. Naproti Hradišti [Radischke, Radischken] leží 
k jihu vesnice Varta se zříceninou stejnojmeného hradu. Pod ní se vine malý potůček idyllickým údolíčkem, 
jímž vede stezka ze vsi Vlčiněvsi [Olešnice - Waldschnitz] na jižním svahu Hradiště do městyse V. Března 
(Gross-Priesen). Pro krásnou polohu a teplé podnebí bytuje zde mnoho cizinců (stanice severo-západní 
dráhy, přístaviště parolodí) (126 m). Rozkládá se těsně u Labe při ústí krásného klikatého údolí Binovského 
s velmi úzkým struhovitým dnem. Krásná silnice stoupá těsně podle bystrého potoka, brzo lučinami, brzo 
hustým olšovím neb slujemi lesními se vinoucího, údolím vzhůru, kolem četných výstavných mlýnů. Poslední 
z nich leží velmi romanticky v kotlině obstoupené téměř svislými stráněmi a kolem stoupá úzká pěšinka 
vzhůru do vsi Zálezlu, na západním svahu údolí. Za mlýnem údolí náhle k východu se obrací a silnice se 
rozvětvuje; jedna větev údolím dále k Lhotě (Welhotta) a Homolím (Humel) vede, druhá v zatáčkách po 
stráni skrze Proboštov (pěkný kostel na vršku daleko viditelný) a lesem k Tašovu stoupá. Nikdo by netušil, 
vida čedičové a znělcové skály na obou úbočích vystupovati, že nalézá se v krajině, kde hnědé uhlí se dobývá. 
Přichází v tenkých vrstvách mezi znělcovým kamením a tufy co anthracit, vystupující na den pod jménem 
„Holý kluk“ u důlu sv. Vavřince (Laurenzi Schacht). Na východním úbočí jest u vesnice Binova čedičová skála 
(Mückenhausens Kuppe) působící svým kamením magnetickým odchýlení magnetické střelky. Za Tašovem 
v levo od silnice jest kaplička sv. Tomáše. - 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

Ottova encyklopedie z 1. 1. 
1908: Byňov (něm. Binowe), ves 
v Čechách, hejtm. a okr. Litoměřice 
(12,5 km jižně), býv. panství Březno 
Velké. fara Proboštov, pošta Ho-
moly; 13 d., 76 obyv. něm. (1880). 
Mezi Březnem Velkým a [Byňov]-
em kamenouhelné doly.

Bukovina a Byňov na mapě 
‘WANDERKARTE fürs Elbetal 
und des angrenzenden Gebiet-
es vom Mittel- und Erzgebirge. 
5.  verbesserte Auflage - Entwurf 
von Carl Kroitzsch, Aussig.’

Fotografie Romana Häuslera.
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ByňoV
(Binowe) - 282 m n. m. - Nachází se 4 km jižně od Velkého 

Března (Gross Priesen). V minulosti (1869 - 1950) přináležel 
k původně samostatné obci Suletice (Sulloditz), která je dnes 
společně s Byňovem, Babinami ii (Babina B), Bláhovem 
(Plahow, Plahof), Doubravicemi (Tauberwitz), Haslicemi 
(Hasslitz), Lhotou pod Pannou (Deutsch Welhota) a Novou 
Vsí u Pláně (Neudörfel) místní částí (od r. 1961) Homole 
u Panny (Hummel). Nějaký čas (1. 7. 1980 - 31. 8.1990) ovšem 
příslušel k V. Březnu. Jakožto součást římskokatolické farnosti Proboštov (Proboscht) spadá pod 
Litoměřický vikariát. Kromě Byňova k Suleticím dříve patřilo ještě několik samot - Komárov (Mück-
enhübel), Rottrova chalupa (Rotterhäusel), u Panského Mlýna (Herrenmühle) ad., rozptýlených 
v údolích potoků a po úbočích okolních kopců. Sídlo se vyznačuje rozvolněnou zástavbou (jejíž 
prvotní půdorys byl ale postupně změněn) v příkrém svahu hlavně pravé strany údolí Homolského 
potoka (Großpriesner Bach, Hummelbach). R. 1404 se uvádí ‘de Bynowa’, v r. 1545 Byniov, na mapě 
císařského inženýra Jana Kryštofa Müllera z r. 1716 je zmiňován jako Binnowe a r. 1869 pak pod 
označením Bynov, což je zřejmě odvozeno od osobního jména majitele - Zbyň (Zbyňův dvůr). 
Vypuštěním předložky ‘Z’ vznikl dnešní Byňov (někdy i Býňov). Oblast se v minulosti proslavila díky 
výskytům vysoce jakostních intravulkanických hnědouhelných slojí. V území zhruba ohraničeném 
trojúhelníkem Byňov, Horní Zálezly (Salesel) a Proboštov působila saská horní společnost Zálezelské 
uhelné těžířstvo (Salesler Kohlen-Gewerkschaft) pod dlouholetým vedením horního správce A. B. 
castelliho, mj. tu objevil minerál, jenž po něm byl nazván castellit. Po zahájení r. 1819 v aktivitách 
však brzy ustala. Nicméně v r. 1832 začalo několik různých těžařů provozovat doly, které r. 1844 
zmíněné těžířstvo převzalo. V r. 1880 komplex představoval 34 důlních měr. Jen u nedalekých 
Verneřic (Wernstadt) a Příbrami (Biebersdorf) existovalo v pol. 19. stol. 12 malých dolů. Při bádání 
v intravulkanických sedimentech (2004) byla zjištěna terciérní flóra a fauna. Nejspíše je to vázáno na 
pravděpodobný pozůstatek jednoho z průzkumných hornických děl (šurfů) východně od Byňova. 
(V žíle fonolitu na vrchu Holý kluk u Proboštova jsou hojné až 0,5 cm velké, žluté krystaly titanitu. 
Jedná se o po více než 100 letech nedávno obnovené naleziště oligocenních rostlin s charakteristickou 
flórou, zahrnující 2 kapradiny, 3 konifery a přes 60 krytosemenných rostlin, květenou a životním 
prostředím v někdejším jezeru, vyplněném během sopečně klidné periody - dle radiometrických dat 
před 29 - 30 mil. let - vulkanogenními sedimenty. Rekonstruovaná vegetace odpovídá smíšenému me-
zofytnímu lesu se značným zastoupením teplomilných prvků přežívajících z období svrchního eocénu. 
Složení i vzhled rostlinstva dokládá subtropické klima s mrazuprostými zimami a vysokým úhrnem 
ročních srážek.) Nejbližší z bývalých měr se vztahovaly k šachtě Marie Pomocná (viz Berand). Těžba 
postupně ztrácela význam a většina dolů skončila ještě před r. 1900 (u Verneřic byly 2 v provozu 
ještě po 1. svět. válce), ve volné krajině ale památky přetrvávají dosud. Některé dnes zborcené štoly 
(občas se do nich propadnou i vzrostlé stromy či větší množství zeminy) jsou zabezpečené proti 
vniknutí, jinými se údajně dá procházet i několik stovek metrů. V r. 1900 je v obci udáváno 13 domů 

a 78 obyvatel, obživu si zajišťovali rolnictvím, pastevectvím, 
ovocnářstvím a doznívalo i pěstování chmele. Děti docházely 
do školy v Homoli. Zajímavou ukázkou lidového stavitelství 
je usedlost (čp. 2; foto vlevo dole) s roubenou obytnou částí 
patra, ve dvoře roste památný strom - mohutná, 16 m vysoká 
lípa malolistá s rozdvojeným kmenem (obvod 344 cm). Místo 
je čas od času ohrožováno svahovými pohyby. V posledních 
letech tu začala fungovat malá jezdecká stáj (JS Byňov).Fotografie Romana Häuslera.
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cíRKVice
(Zirkowitz) - 157 m n. m. - Původně 

samostatná ovocnářská ves na pravém 
břehu Labe, zhruba 8 km severozápadně 
od Litoměřic (Leitmeritz), chráněná 
rozložitým dvojkupým masivem Deblíku. 
Od 1. 1. 1981 (v té době s necelou stovkou 
obyvatel) je v důsledku tzv. druhé velké in-
tegrace místní částí Ústí n. L. (Aussig an der 
Elbe) - městský obvod Střekov (Schrecken-
stein). Název patrně pochází od někdejší 
religiózní dřevěné konstrukce (‘cierkev’) 
prvně připomínané r. 1352, která měla 
již v 80. l. 14. stol. vlastního faráře (1384). 
Tehdy lovosická expozitura zahrnovala 
i Sebuzín (Sebusein) spolu s  Kolibovem 
(Kolleben), tlučeň (Tlutzen), Brnou n. L. 
(Birnai), Čeřeniště (Tschersing), Vimperk 
(Winterberg) či Dolní Zálezly (Salesel). Dě-
dina je sice zmiňována od poloviny 14. stol. 
(1357), avšak výhodná poloha při velkém 
toku byla s  jistotou osídlena již v  epoše 
předhistorické. V 15. stol. patřila pánům ze Sebuzína; po vymření rodu na konci tohoto věku 
se vlastníci rychle střídali. Jeden čas (1543) dílem (vč. kostela) spadala pod državu lovosickou, 
zbytkem pak keblickému statku. Na počátku 17. stol. se stala majetkem královského Ústí, které 
ji záhy postoupilo Litoměřicím. Během 30tileté války (1618 - 48) silně utrpěla. Postupná obnova 
byla spojena s pozvolným populačním růstem, v r. 1787 je uváděno 18 stavení. Výuka tu probíhala 
asi od 3. čtvrtiny 18. stol., školní budova byla vystavěna na přelomu 18. a 19. stol. (vročení 1791) 
a v téže době východně od středu založen nový hřbitov. Po požáru sebuzínské školy v r. 1827 sem 
docházely i děti ze sousední obce (tento stav trval skoro 50 let). V r. 1833 byla se svými 19ti domy 
- z toho 8 náleželo dvoru v Keblicích (Keblitz) - a 100 německými osadníky katolického vyznání 
přifařena k Prackovicím (Praskowitz). R. 1887 je zaznamenáno 109 německých katolíků v 21ti 
obydlích. Dopravní ruch v Labském údolí (Elbetal, Elbtal) doznával nebývalý vzestup a počet zde 
žijících se zvyšoval. Maxima bylo dosaženo v r. 1930, kdy 38 tamních domů obývalo 169 občanů 
(149 Němců a 20 Čechů, 162 katolíci a 7 evangelíků). Věnovali se zejména dobytkářství, ovoc-
nářství a vinařství (vinice ústeckých měšťanů se tu rozprostíraly už ve středověku), někteří však 

obživu museli hledat i jinde. V r. 1939 
čítala 139 osob, na poštu se chodilo 
do Sebuzína. (Pro příštích 5 dekád se 
ze známých příčin zalidnění snížilo 
na méně než polovinu.) Od podzi-
mu 1850 tudy procházela Rakouská 
severozápadní dráha (Österreichische 
Nordwestbahn), nyní trať č. 072 a ještě 
na mapě ‘WANDERKARTE fürs Elbetal 
und des angrenzenden Gebietes vom 
Mittel- und Erzgebirge. 5. verbesserte 

1)

2) 3)

1) Celkový pohled na obec od východu, ve výřezu restaurace  
‘U Labské hvězdy’ (Zum Elbestern) (1910).
2) Pohled k dubickému kostelíku sv. Barbory (Dubitzer St. Barbara 
Kirche) na protějším břehu (1902).
3)  Pohled od církvického přívozu na dubický kostelík rýsující se na 
obzoru (odesl. 1921).
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Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig’ 
je vyobrazen paroplavební přístav. Do protěj-
ších D. Zálezlů zajišťovaly dopravu převozní 
čluny. Drobné reziduum s  malebnou, od 
r. 1701 barokní svatyní Nanebevzetí Panny 
Marie se vyznačuje sevřenou zástavbou 
s objekty většinou menšího měřítka. Na při-
lehlém pohřebišti se tyčí samostatná, věžová 
hranolovitá zvonice z cihlového hrázděného 
zdiva (dle ing. arch. Karla Kuči jediná hrázdě-
ná v Čechách), pod jírovcem (kaštan koňský, 
Aesculus hippocastanum) u  hřbitovní zdi 
stojí lidová skulptura sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. Uspořádání při okružní komunikaci 
nese znaky miniaturního centra právě u svatostánku, který je společně se zvonicí, barokní farou 
s mansardovou střechou z r. 1850 i Nepomuckého sochou státem chráněnou památkou. Jinak 
je místo doslova obklopeno rekreačními koloniemi. V labské nivě našly útočiště desítky, snad 
i stovky zahrádek s domky. Vysoko do přivrácených úbočí Malého Deblíku šplhají celé čtvrti 
rozlehlého chatového města. Předností jsou skromné, nicméně příjemné podmínky k pěstování 
vodních sportů a po břehu vede cyklistická stezka, úsek mezinárodní poříční trasy č. 2: Drážďany 
- Mělník (Melnik). Lze pokračovat přes Libochovany (Libochowan), Velké žernoseky (Gross 
Czernosek) do Litoměřic. U žernoseckého přívozu se kříží s další (č. 25): Most (Brüx) - Doksy 
(Hirschberg). Najdeme tu i odpočivný altán s malým zázemím. Okrsek s opravenými církevními 
stavbami údolní krajinu podél mohutného labského zákrutu příhodně dotváří a dodává tajemnou 
hloubku duchovního rozměru. Ve svahu nad železnicí se nalézají kostřavové trávníky písčin, 
v jižních pasážích pak mezofilní ovsíkové louky a poháňkové pastviny. Jedno ze 3 nalezišť ve 
střední Evropě tu má brouk nosatec (Hypera vidua). Dalšími významnými druhy přežívajícími 
v okolí jsou např. roháč obecný (Lucanus cervus) nebo chřástal polní (Crex crex).

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Církvice (něm. Zirkowitz), far. ves v Čechách na pr. bř. Labe, hejtm. a okr. Litoměřice 
(9 km sev.-vých.), býv. panství Lovosice, pošta Zalezly, 22 d., 109 obyv. něm. (1880); kostel Nanebevzetí P. Marie (ve XIV. stol. 
již farní). V novější době pěstuje se zde vinná réva a výborné ovoce.

Deblík (Deblik, Döblig) - 459 m n. m. - Čedičová kuželovitá dominanta říčního me-
andru na pohledové linii Dubický kostelík (Dubitzer Kirchlein) - Varhošť (Aarhorst), 
na rozhraní Kostomlatského a Litoměřického středohoří, jež jsou geomorfologickými 
podcelky Českého středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). Zvedá se do výše 310 m 
nad pravobřežní stranu Labe, které jej ze západu a severu půlkruhem obtéká, napůl 
cesty mezi 2 velkými městy - asi 8 km severozápadně od Litoměřic a cca 8 km na jih 
od Ústí n. L. Jižně od zalesněného pahorku - dříve pravděpodobně v důsledku zde 
vykonávaných pohanských obětních rituálů zvaného Ďáblík - leží Libochovany, na 
severním úpatí pak ústecké městské části Církvice a Sebuzín. Při obvodu vybíhají 
četné vedlejší suky, z jihozápadu a západu je silně narušen těžbou kamene dobýva-
ného akciovou společností Tarmac CZ, silueta vrcholu prý má být ponechána. Na 
Malém Deblíku s bohatými lesními a lesostepními společenstvy - jako v jediné lokalitě 
bývalého Severočeského kraje (II. zóna CHKO České středohoří, segment č. II/5) - 
byl r. 1996 zaznamenán zatím poslední výskyt kriticky ohrožené odrůdy vytrvalé, 

20 - 35 cm vysoké byliny - včelník rakouský (Dracocephalum austriacum). Na špici nevede značená turistická cesta.
…Z Libochovan na Kamýk (¾ hod.) přes obec Řepnici, rodiště skladatele Veita, jehož pomník jest v Litoměřicích. 

Jiný výlet na Deblík. Napravo za Libochovany sedlem mezi Deblíkem a Trabicí. Zde pozvedá se skalnatý vrcholek Varov; 
pohled s něho v Drážďanské galerii, namalován Reichardtem. Odtud (nalevo) na vrchol Deblíku (20 minut, 458 m). 
Zbytky starých valů. Krásný rozhled. Labe, Dubický kostelík, Doubravská hora u Teplic, Rudohoří, Zálezly, Praskovice, 
Kubačka, Kletečná, Milešovka, Košťálov, Přípek, Hrádek, Lovosice, Hazmburk, Kamýk, Radobýl. Sestup do Sebuzína nebo 
Církvic. - České Středohoří - II. opravené vydání - Jaroslav Křenek - nákl. KČST v Lounech 1929, tiskem Ant. Štrombacha 
v Lounech, Tř. legionářů.

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera.

Deblík s čedičovými lomy u Libo-
chovan, pohled na východní břeh 
od dubického kostelíka. Foto: Josef 
Svoboda (1961)

Vydáno za finanční podpory Města Ústí nad Labem.
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Č
ČeRMNá

(Leukersdorf) - 416 m n. m. - Území kdysi zvané 
Levínský újezd (severových. od Ústí) získali od Vladi-
slava ii. r. 1169 Johanité. Při vymezení užil neznámý 
úředník termín ‘Rutus puteus’ (Červená studnice). 
Označení vydatného železitého pramene poblíž 
kostela, jehož patrony byli držitelé malého statku se 
vsí a příslušenstvím, se pravděpodobně později obje-
vilo ve jménu po německém právu (při staré zemské 
cestě) v l. 1200 - 50 založené protáhlé lánové lesní vesnice o několika gruntech (12 zemědělských 
a 8 zahradních - největší v horní části), na úpatí zalesněné čedičové Výrovny (Hegeberg, Hegerberg, 
Lotharberg*) (540 m), podél potoka, jehož jedno rameno vyvěrá v lučinách (Hintern Bergen) nad osa-
dou. Německy Leukersdorf (1354), Liutgardova či Ludgerova ves, Ludgersdorf, Lukersdorf (1377), 
Lutgerivilla, Lydgeri villa (1385), česky ‘Červená’, snad od zbarvení vody; črm = červec nachový, 
z něhož se odstín vyráběl. (V ČR jich je 12 a již více než 10 let střídavé pořádají kulturně-sportovní 
srazy, naše Čermná má dnes 66 trvalých obyvatel, na mítinky jezdí i  chalupáři.) První známý vlastník 
Bernart z Čermné dosadil 5. 10. 1364 (za zemřelého Mikuláše) faráře Jakuba. O původu není nic 
známo, ze spojitostí plyne, že snad byl děčínským měšťanem. K majetku příslušelo i podací právo 
ke kostelu v Lipové (Spansdorf) ležící 3 km jižně, kam 7. 8. 1374 ustanovil Jana a po jeho rezignaci 
pak 26. 1. 1376 Matěje. To stvrdil s otou a Janem z Čermné a Bernartem ml. z Lipové. (Neboť 
‘mladší’, byl mu Bernart zřejmě otcem.) Nato (5. 1. 1377) jmenoval Jana, ten ovšem zakrátko skonal, 
nominoval tedy 1. 7. 1377 spolu s již citovaným Otou Petra. Po r. 1377 zesnul i Bernart a vše dědil 
příbuzný Ota, jenž sem 25. 9. 1383 instaloval Jetřicha a v červnu 1392 vedl s knězem Václavem 
z Lipové (o plat od osedlých poddaných) spor, byl ale brzy urovnán. Václav úřad záhy vzdal, tudíž 
12. 3. 1395 určil šimona z Velvar (Welwarn), jehož však 15. 5. 1399 vyměnil za Hanka, což je zatím 
o Otovi záznam poslední. Poté statek patřil Budovi, zv. Brach prvně připomínanému 2. 6. 1406, kdy 
do Čermné po demisi Vítka určil Mikuláše. Při prezentacích k témuž kostelu se s ním setkáváme 
ještě v l. 1407, 1408 a 1409. Neznámo jak přešlo vlastnictví na Mikuláše řeč. Silver ze Starých Buků 
(Altenbuch), ten tu fary osazoval v l. 1416 a 1418, kdy jmění i práva v Čermné a Lipové připadla 
Janu z Kozojed, alias Puškaři ‘seděním v Zálezlicích’ (po tvrzi a vsi u Smečna), jenž 23. 5. 1418 do 
Lipové stanovil Lva. Zanedlouho přijal patronát i k svatostánku druhému, kam 7. 4. 1427 uvedl 
Řehoře. Výsady vlastnil min. do r. 1427, leč nežil tu, psal se ‘seděním na Děčíně’, kde patrně pobý-
val. Tím zmínky o něm i dědině končí, nejspíše ji přenechal děčínským pánům, kteří ji připojili 
k Blansku (Blankenstein). Když r. 1527 Jan Březenský z Vartenberka panství prodával Jindřichu 
z Bynu, zahrnovalo mj. ‘Čermnou ves celou a dvory kmetcí s platem’. Ač náležela k významnějším, 
samostatnosti už nenabyla. Majitelé tu v 2. pol. 14. stol. zřídili poplužní dvůr s tvrzí, na což upo-
zorňují přídomky, jediná výslovná narážka je však z r. 1544. Jindřich při vyrovnání zadrženého 

ročního platu klášteru sv. Anny ve St. Městě pražském 
udal, že byl zapsán a plynul z ‘Čermné tvrzi pusté, dvoru 
poplužním s poplužím, na vsi tudíž a dvorech kmetcích 
s platem na Mnichově a Lipové vesnicích celých’. Polohu 
a podobu žel neznáme, nepomáhá ani katastrální mapa 
z r. 1843, vypovídá o uspořádání (vč. pozice svatyně), 

*) V soudobých mapách se Lotarův vrch (Lotterberg) (512 m) nachází  
2 km vých. od Jílového, mnohé starší (vč. českoněmecké ‘Čechy’ - r.  neu-
veden) jej ale zobrazují jako Hegeberg (Lotharberg), čili dnešní Výrovnu  
(540 m), severových. nad Čermnou a jihozáp. od Jílového. Dle pověsti tu kníže  
Soběslav i. po bitvě u chlumce (Kulm) r. 1126 zajal vévodu Lotara iii.

*

*
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Č
vrchnostenské objekty ale nezachycuje. Lze soudit, 
že po opuštění poč. 15. stol. zanikly a týž osud 
stihl i dvůr. Po 30tileté válce byla spolu s Lipovou 
přifařena (do r. 1774) k žežicím (Seesitz) a (1654) 
čítala 31 stavení (13 sedláků, 8 malorolníků, 10 
chalupníků), r. 1787 jich tu stálo už 50 (do r. 1858 
byla pak vsí farní). Barokní rychta čp. 1 (z konce 
18.  stol.) při silnici, svého času u dvorních vrat 
stíněna 2 mocnými lipami, byla dějištěm dědičného 
soudu, což ve vlastivědné brožuře Heimatkunde 
des Aussig-Karbitzer Bezirkes (1922) líčí truhlář 
Wenzel Plaschke (†1940), jenž studoval obecní 
pozemkové (z r. 1573) i matriční (1664) knihy. Barokní kostel sv. Mikuláše z 1. pol. 18. stol. (v místě 
staršího z r. 1352) s kamennou křtitelnicí z r. 1705 (věž z r. 1845) je zarostlý, zchátralý a nepřístupný. 
Někdejší zřejmě zrekvírovaný zvon zde již není (v ústeckém muzeu je prý odlitek - v. 33, š. 20 cm), 
poději tu visel jiný, nyní je v kostele Všech sv. v Arnultovicích (Arnsdorf).

První - dole s prům. 94 cm a na čepci (mezi 2tými linkami) patrným torzem textového pásu (LVII IOAN), 
pod ním se slepým a ještě dekorativním pruhem s květovými rozvilinami (na krku erb s iniciály W a H po 
stranách) - ulil r. 1557 Wolf Hilger ze saského zvonařského rodu působícího od pol. 15. stol. ve Freibergu. 
Dochovaný (v dobrém stavu) - dolní prům. 60 (v čepci 34) a výš. 46 cm (64 s talířovou korunou) - zhotovil 
r. 1925 R. Perner z Č. Budějovic. Na čepci 5cm pruh z listů, květů a vinných hroznů, pod tím 3cm 1řádkový 
textový pás (v. písm. 1,5 cm). Od severu nápis: Im Jahre des Herrn 1925 goss mich Altmeister Rudolf Perner in 
B. Budweis (LP 1925 odlil mne Rudolf Perner st. v Č. Budějovicích), dole 3,5cm nelemovaný ornamentální pás, 
krk má na jihu 16cm reliéf sv. Mikuláše (s vousem a mitrou, v levé ruce berlu, pravou se vztyčeným ukazovákem 
pozvednutou). Po stranách nápisy, vlevo 3řádkový, v. písm. 2 (velká) a 1 cm (malá): Zum Andenken/an meinen 
verstorbenen/Sohn Adolf (Na paměť zemřelého syna Adolfa), vpravo 4řádkový, týmž písm.: Sei widmet/von 
seiner Mutter/Anna Süttler/aus Leukersdorf N. 42 (Od matky Anny Süttlerové z Čermné č. 42); na věnci těsně 
u sebe 3 linky. Srdce kulaté, z boku ploché, výpusť (dl. 11) s kotvou; prům. pěsti 8, š. 3,5 cm.

Patrová barokní fara je z 18. stol. a skulptura sv. Jana Nepomuckého, 
u barokního mostku přes Červený potok (Leukersdorfer Bach), již z poč. 
18. stol. (1813 je asi datem renovace). Socha, most a milník z konce 18. stol. 
jsou státem chráněné. Postupné opravy začaly v r. 1996. Místní historii se 
věnují např. Häusergeschichte von Leukersdorf - W. Plaschke (1930) ad. spisy 
(1929 - 40) téhož autora (drobné práce o mlýnech, osobnostech, zvonech, 
sebevraždách, pěveckém spolku, výpisky matriční, k dějinám rodů a domů, 
statistika ap.); Pamětní kniha obce Čermná 1929 - 40 či pozůstalost (do r. 1946) 
dr. F. J. umlaufta (rodopisy, opisy matrik 1665 - 1937, pozn. k dějinám školy, 

mlýnu, opis obecního soudu 1671 - 1768 aj.) Před 2. sv. válkou tu v 75ti domech žilo 295 občanů, 
na nádraží se chodilo do Libouchce (Königswald), nebo na zastávku do Kamence (Steinsdorf), fara 
i škola byly v obci, co je dnes (ještě r. 1962 samostatná) spolu s Knínicemi (Kninitz) a žďárkem 
(Zuckmantel) částí Libouchce, jenž je stejně jako Dobkovice (Topkowitz), Jílové (Eulau), Malšovice 
(Malschwitz), Petrovice (Peterswald), Povrly (Pömmerle), Ryjice (Reindlitz), tisá (Tyssa) a Velké 
chvojno (Böhmisch Kahn) členem Mikroregionu Labské skály ustaveného r. 2001. CHKO Č. stře-
dohoří jsou tu k 25. 2. 2008 evidovány 2 památné stromy - lípy malolisté - při silnici ve středu (obv. 
476 cm, v. 27 m) a na kraji zástavby (obv. 338 cm, v. 18 m). Ve svahu Výrovny, směrem k Modré 
(Riegersdorf), se nachází přírodní památka Jílovské tisy.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Čermná (něm. Leukersdorf), farní ves t. na potoku t. jm., hejtm. a okr. Ústí n. L. (9,5 km 
sv.), býv. pan. Březnice a Všebořice, pošta Libouchec; 68 d., 376 ob. n. (1890), starobylý kostel sv. Mikuláše biskupa, 1tř. šk., 
2 mlýny a 3 výr. trhy. O [Čermná]-né zmiňuje se již listina z r. 1169, kdy darována byla řádu johanitskému.

Křtitelnice kolem 1935 - 
z fotografické pozůstalosti 
Franze Queißera - gym-
naziálního profesora, 
prvního děčínského okr. 
archiváře a amatérského 
fotografa (z l. 1930 - 42)

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera.

Čp. 1 v r. 2008 a kolem r. 1905

Vydáno za finanční podpory Města Ústí nad Labem.

Černičky na mapě České středohoří KČT (1 : 25 000) 
přiložené k brožuře Poznej místo, ve kterém žiješ (toulky 
Ústím a okolím) - H. Borská, vyd. Geodézie ČS, a. s., 
ateliér Ústí n. L.
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Č
ČeRNiČKy

(Tschernischken) - 253 m n. m. - V místě údajně 
po r. 1945 postupně vysídlené a dnes již zcela zničené 
osady, v hluboce sevřené rokli Olešnického nebo také 
Černého či Čeničského potoka (Černiště [Tscher-
nischken Bach, Czernischkerbach]) pod znělcovým 
vrchem Varta (Tschernischken) (379,6 m), se skrývá 
skupina zřícenin asi 4 - 6ti usedlostí vč. ruin bývalého 
mlýna. Dle Císařských povinných otisků stabilního 
katastru Čech z r. 1843 (resp. 1847 - Lith. v. Beck 
u. Krippel), kde je zmiňována jako in Czernischken, 
se nalézá na území obce Březí (Presei, Presey) - tehdy 
kraj Litoměřice (Leitmeritz), okres Ploskovice (Ploschkowitz). Kromě několika stavení roztrouše-
ných po obou stranách úžlabí jsou ze zaměření patrny nejméně 2 vodní zdrže. Na mapách ‘Karte 
des Kreises Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939) i ‘WANDERKARTE fürs Elbetal und des angrenzenden 
Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge - 5. verbesserte Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig’ 
je zaznamenán pouze mlýn (Tschernischken Mühle). Dosud jsou zde zřetelné pozůstatky náhonu, 
dlážděného mostku či poměrně náročných úprav koryta, z vlastního mlýnského objektu zbyla 
jen torza kamenných zdí a sklep. Portál zanikleobce.cz uvádí německé jméno v podobě Tscher-
nitschken. Na turistické mapě České středohoří 1 : 50 000 (Edice Geobáze - 1. vydání, 2001) je na 
přilehlém vrcholku - ležícím mezi zříceninou hradu Varta (Warta) a špicí dnes stejnojmenného 
kopce - zakresleno někdejší hradiště. Vodoteč s četnými meandry a peřejemi, původně snad ‘oleš-
ná voda’, tj. tekoucí mezi olšemi, je pravobřežním přítokem Labe (Elbe), do něhož se vlévá mezi 
Valtířovem (Waltirsche) a Velkým Březnem (Gross Priesen) - pod bývalou přádelnou. Pramení 
nad Malečovem (Malschen) a protéká Březím a Olešnicí (Waldschnitz). Čeničské, lépe řečeno 
Černé údolí (Tschernischkental) se odtud dále táhne mezi kopci Ovčí vrch (Schafberg) a Hra
diště (Radischke, Radischken) (270 m) na levém břehu bystřiny a Jelení (Hirschberg) a hauynový 
(hauyn - čti ‘ojin’), sodalito-syenit-tefritový Šibeniční vrch (Galgenberg), též Šibenice (256 m) 
na pravém. Jde o vesměs vyvřelá tělesa syenitu, tefritu a znělce, zdola obložená křídovými slíny. 
Podlouhlý masiv nedalekého Hradiště (severně nad Olešnicí) k osídlení lákal (obdobně jako většina 
příhodně situovaných lokalit Ústecka) již v době prehistorické. (Ještě r. 1831 se na jižním úbočí 
rozkládalo 7 ha vinic.) V r. 1897 tam ústecký novinář a archeolog Adolf Kirschner (* 17. 5. 1849 

Jičín - † 3. 3. 1918 Ústí n. L.) nalezl poklad bronzových 
předmětů lužické kultury. Na táhlém hřebeni byla obje-
vena plošina (zřejmě pro dálkové předávání ohňových 
zpráv) a v nedalekém Svádově (Schwaden) odkryto roz-
sáhlejší slovanské pohřebiště. Na Kohoutím vrchu v lese 
nad Olešnicí se nachází šikmá skalní puklina s 2,5 m 
vysokým stupněm pod vstupním otvorem - přírodní 
památka Loupežnická jeskyně (skládá se ze 6ti až 5 m 
vysokých síní propojených mnohdy sotva půlmetrovými 
‘plazivkami’), jejíž jméno pravděpodobně souvisí s takřka 
protějšími zbytky hradu Varta naposledy připomínaného 
r. 1456, prý je užívali loupeživí rytíři. Za válek v ní údajně 
okolní obyvatelé ukrývali majetek. Záhadou jsou reliéfy 
obličejů (asi 55 cm vysoké) i dalších symbolů a nápisů 
vytesané v blízkém pískovcovém lomu.
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Č
…Černé údolí s Olšinským pot. a zříc. tvrze, 2 km (od Březí)… - Josef 

Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí autorského kolektivu - České středohoří 
a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - svazek 12 - Sportovní a turistické 
nakladatelství - Praha, 1962

Naproti Kozímu vrchu zdvihá se na pravém břehu, na nízkém ostrohu, 
v širokém, Labem obtékaném oblouku starobylý, gotický kostelík u vsi Wil-
týřova (Valtýře), u něhož je hrobka hrabat Chotků. Jižně nad ním táhne se 
rovný hřbet vrchu Hradiště s předhistorickými valy; pod ním směrem k Ústí 
jest vesnice Svádov (Schwaden) se zříceninou čtverhranné zámecké budovy 
(zastávka severozápadní dráhy). Nad Svádovem leží při silnici do Malešova 
vesnice Vlčíněves (Waldschnitz) pod lesnatými, příkrými stráněmi, nad níž 
vrývá se do lesnaté stráně úzká nedávno odkrytá jeskyně. Naproti na levém 
břehu zřízeno překladiště státní dráhy u přístaviště parolodí. Naproti Hradišti 
leží k jihu vesnice Varta se zříceninou stejnojmeného hradu. Pod ní se vine 
malý potůček idyllickým údolíčkem, jímž vede stezka ze vsi Vlčiněvsi na 
jižním svahu Hradiště do městyse V. Března (Gross-Priesen). - V. Wachs-
mann - Severní Polabí - Od Litoměřic až k Hřensku. Okolí měst Ústí n. L., 
Teplic, Litoměřic, Podmokel a Děčína - Česká Beseda v Ústí n. L. 1888

Loupežnická jeskyně - 270 m n. m. - V ČR jedna z největších rozsedlinových či puklino-
vých a vůbec největší v pseudokrasových neovulkanitech (13,1 ha). Nachází se v zalesněném 
severním úbočí, 150 m od kóty Zámeckého vrchu (311,9 m n. m.), východně od Olešnice 
(139 m na údolím Labe), pod ojedinělým výchozem fonolitu tvořícím prohlubeň širokou 
asi 4 m. Východně od V. Března k ní vede špatně zřetelná, málo užívaná pěšina. Vznikla 
během čtvrtohor rozšiřováním trhlin ve znělci. Při zvětrávání došlo ve strmém svahu uvnitř 
popraskané masy ke gravitačnímu posunu jednotlivých bloků, otevírání štěrbin a dílčímu 
sesouvání skalních boků dolů po srázu. Volně přístupné, nenápadné ústí se těžko hledá. 
Celková délka je asi 130 m (šířka od 20 - 40 cm do 2 m, největší výška 7 - 8 m), od vstupu 
klesá o cca 36 m. Základní rozsedlina prochází nejprve ve směru sv-jz, po 40 m se rozšiřuje 
v rozlehlý, 2,5 m široký a 6 m vysoký vestibul. Odtud lze otvorem v ‘podlaze’ proniknout 
do spodního patra, kde se orientace mění na sz-jv, jíž pak ubíhá asi 35 m a je ukončena 
propástkou hlubokou 5,5 m, z jejíhož dna vedou 2 krátké chodby tvořící zakončení. Je kaž-
doročním zimovištěm několika desítek vrápenců malých a dalších 2 druhů letounů, netopýra 
velkého a netopýra vodního, 2 prvně 
jmenované byly evidovány v r. 2007. 

Nejvýznamnější vrápenec malý řazený k ohroženým organismům je u 
nás dosti vzácný a chráněný. V někdejším okr. Ústí n. L. je pravidelně 
zaznamenáván pouze zde, zřídkavá pozorování pocházejí z telnických 
štol v Krušných horách (2003). K výrazným patří rovněž mlok skvrnitý 
(Salamandra salamandra) - zvláště chráněný v kategorii ohrožených 
a v ústeckém okolí je registrován především v příkrých kamenitých 
stráních labského kaňonu. Ve sluji se zdržuje ve vstupních partiích. 
Z  bezobratlých je tu nápadná čelistnatka (Meta menardi), dříve 

nesprávně zahrnovaná mezi 
křižáky, z  čehož také vyplývá 
starší označení křižák temnost-
ní, dnes meta temnostní - obvykle obývá různé podzemní prostory vč. sklepů, kanálů 
ap. Tady se nalézá v blízkosti vchodu (přibl. do 10 m), dále jen řídce, hlouběji se ji 
zjistit nepodařilo. Příznačné jsou její bílé kokony velikosti holubího vejce, které pavouci 
zavěšují od stropu. Charakteristický je též výskyt 2křídlého hmyzu. V nejhlubších 
pasážích je možné sledovat brouky ze skupiny drabčíků, pavouky rodu Porrhomma 
nebo chvostoskoky. Nízké abundance živočichů jsou způsobeny nedostatkem orga-
nického materiálu, základního zdroje potravy. Omezují se zejména na nahodilé kusy 
dřeva a netopýří trus.

…(Olešnice) Trad. vycházk. cíl „promenádní cestou” z V. Března*, kolem L oup ežn. 
j e sky ně  na Kohoutím vršku; je to skalní puklina rozšířená dvěma prohlubněmi, první 
je hluboká 2 m, druhá daleko hlubší (horolez. přístupná); za válek úkryt majetku oby-
vatelstva okolních vesnic… - Josef Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí autorského kolektivu 
- České středohoří a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - svazek 12 - Sportovní 
a turistické nakladatelství - Praha, 1962

lom hradiště

Záhadný reliéf.
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ČeŘeNiště
(Tschersing) - 430 - 550 m n. m. - Dří-

ve samostatná (1850, resp. 1898 - 1941 
a 1947 - 60 s Místním národním výborem) 
podhorská obec s rozvolněnou zástavbou, 
protínanou horním tokem Rytiny (též 
Čeřenišťský potok - Tschersinger Bach), 
bržděným umělými kaskádami a napá-
jeným drobnými přítoky z  čedičových 
kopců Matrého (Matrei, Matrai) (597 m) 
a Varhoště (Aarhorst) (639 m) či lesa Bučiny 
(Buchbusch). Aglomerace se nezřídka šplhá v úbočí sousedních masivů a od r. 1961 je - stejně 
jako dnes i Babiny i (Babina A), Horní Zálezly (Salesel), Němčí (Nemschen), Pohoří (Pohorz), 
Proboštov (Proboscht), Rýdeč (Ritschen) a Řetouň (Rzettaun) - částí Malečova (Malschen). V okolí 
vedle plicníků a bledulí najdete ještě zdivočelé srstky (angrešty), v minulosti výhodný vývozní 
artikl. Nezvyklé jméno je patrně odvozeno od čeřenu, sítě - v tomto příp. - k chytání pernatců, 
jež obyvatelé snad lovili. Jiný výklad: kde se čeření (lisuje). V 80. l. 14. stol. zahrnovala lovosická 
farnost ještě mj. i Sebuzín (Sebusein), Kolibov (Kolleben), tlučeň (Tlutzen), Brnou (Birnai), 
Vimperk (Winterberg) či Dolní Zálezly (Salesel). Prvně je však zmiňována co královský majetek 
(Czerzenicz) r. 1407, v 16. stol. se stala vlastnictvím ‘místopísaře královstvie českého’ Hynka Krabice 
z Weitmile, jenž ji r. 1543 (w Czyrzinissti) prodal Litoměřicím. R. 1547 byla konfiskována ve pro-
spěch královské komory, pak se držitelé rychle střídají, jistý čas je jměním klášterním, pak ji opět 
kupují Litoměřice. Po zpustošení za 30tileté války zbylo jen 9 chalup. Německá škola byla založena 
konc. 18. stol., po havárii původní postavilo litoměřické město novou až r. 1874. Na poč. 19. stol. 
tu v 52 staveních dlelo na 300 občanů, r. 1848 v 54 obydlích 344 Němců a r. 1880 v 65 domech 324 
osadníků. Následuje už jen pokles (v r. 1930 registrováno 283, r. 1939 pouze 259, z 80 evidovaných 
r. 1950 zůstala k r. 1970 polovina). Před 2. sv. válkou byla dědina přifařena k Proboštovu a žila 
z ovoce (jablka, hrušky, zejm. ale angrešty a rybíz), speciálně zabalené se rytinským údolím vozilo 
k Labi a čluny pak do Německa. Dalšími zdroji bylo dobytkaření a lukaření, leč mnoho místních 
za obživou docházelo i jinam. Pěstování náročnějších plodin a obilnářství nebylo pro tvrdost 
klimatu možné. Na ‘WANDERKARTE fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- 
und Erzgebirge… C. Kroitzsch, Aussig’ je jihovýchodní čtvrť uváděna jako tausch. Filiální kostel 
P. Marie Pomocnice křesťanů (opravený r. 1970) ve stráni nad vsí patří mezi nejmladší sakrální 
stavby Středohoří. R. 1936 se jej podařilo zbudovat Karlu Altmannovi (*18. 4. 1902 Sv. Kateřina, 
Šumava - †10. 10. 1964 Schwalmstadt). V r. 1934 se stal farářem v Proboštově, kde při odsunu 
zůstal (jako jediný Němec) až do září 1946, sestru a maminku vysídlili bez něj. Svatyně upoutá 
jižním novorokokovým štítem. Nad sedlovou střechu se tyčí hranolová věž s jehlancovou špicí. 

V průčelí nad předsunutým 5tibokým vstupem je potrojné 
obloukové okno a po stranách v trojúhelníkové lomenici 
rosety. Čelo zvonice je kruhově prolomeno (zřejmě tu byly 
hodiny). K boku lodi je připojena obdélná sakristie a nad 
kamenným soklem polokruhová okna.

V severojiž. směru (tedy bokem) se tu na dřevěné hlavě houpe empírový zvon. Zprvu 
byl v kostele sv. Prokopa v Touchořinách (Taucherschin), což vysvětluje, proč je starší 
než svatostánek, r. 1815 jej ulil A. Pedersen. Má dolní prům. 38, prům. čepce 20, výšku 
26; s korunou 38 cm, je nezvykle mohutná a (2 + 1) ucha bez ozdob. Na čepci 1řádkový 
3cm pás (v. písm. 1,5) se z jihu začínajícím textem: Mich goss: Andreas Pedersen im 
Leitmeritz 1815, třetí číslice je málo zřetelná (může pocházet i z jiné dekády). Pod tím 

1) celkový pohled
2) Staudlerův hostinec
3) budova školy (1906)

1)

3)

2)
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C
je 4cm rokajový dekorativní pruh, dole nelemovaný. V krku na vých. str. až do ornamentálního pásu na 
čepci zasahuje 12cm reliéf sv. Jana Nepomuckého: s biretem a vousem, v pravé ruce drží krucifix, levé 
palmovou ratolest. Na věnci jsou 4 linky, srdce kulovité, prům. pěsti a dl. výpusti 6 cm.

Barokní výklenková kaple (u hřbitova) se sedlovou střechou a rovným 
závěrem je z r. 1780, v nice byla osazena plastika P. Marie. Dosud lze 
spatřit zděné, zpola roubené či hrázděné, ale i dřevěné, většinou rekre-
ační chalupy (hojně obklopené terasovitými zahradami) z 18. i 19. stol. 
s částečně dochovanou lidovou architekturou. Rostou zde 4 památné lípy 
malolisté. Narodila se tu (26. 4. 1940) Prof. Dr. christine Keßler, nyní 
působí na postupimské univerzitě, kde vyučuje na Institutu germanis-
tických studií. V místní Kamenné stáji Čeřeniště (č. 32) vyučují jízdu na 
koních (především děti od 9 do 15 let), agroturistické aktivity tady od 21. 
6. 2006 provozuje ing. Zuzana Pešoutová. Severozáp. okraj sídla - mezi 
Varhoštěm (s rozhlednou z r. 1927, obnovenou v r. 1972) a Matrým - vstupuje do hrdla hluboké 
soutěsky (se stopami po středověkém dolování uhlí - lupku) ‘vyryté’ Rytinou (na 3km pouti k Labi 
rychle ztrácí 350 výšk. m). Silnice do Kundratic (Kundratitz) prochází (0,5 km jihozáp.) horním 
úsekem mocného sesuvu Martinská stěna (Martinswand), odtržením vznikl vysoký skalní sráz 
orientovaný k severozápadu do labského údolí. Takřka kilometrové pole dosahuje téměř dna rokle. 
Dokládá složitý vývoj centrálního Středohoří, názorná ukázka nestabilního území, založeného 
v komplexu třetihorních sopečných útvarů, na tektonicky porušených vrstvách druhohorních 
usazenin, zaslouží pozornost geologů i paleontologů. Veletok do horninových těles vhloubil prostor, 
kam se četná sousední postupně zřítila. Říční erozí nabyly pohyby notných rozměrů a terasovité 
až kaskádovité stupně a příkré, ba i svislé plochy se mnohde podnes jeví katastrofální.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Čeřeniště (něm. Tschersing), ves v Čechách, hejtm., okr. a pošta Litoměřice (8 km sev.), 
býv. panství Keblice, fara Církvice; 65 d., 314 ob. n. (1890), samota Vimperk. Druhdy tvořilo zde 11 domů samostatný zemský 
statek, majetek minor. kláštera v Litoměřicích, po jehož zrušení dostal se městu Litoměřicům.

Údolí Rytina - též Rytina soutěska (Ritina Tal) - Rozprostírá se východozáp. směrem mezi Čeřeništěm a Sebuzínem. 
Podklad tvoří čedičové efuze proložené pestrým souvrstvím vulkanoklastik a uhelných i diatomitických sedlin. Publikované 
nálezy jsou vázány na výchozy středně až jemnozrnných sopečných naplavenin - čedičové (popelové) tufy či tufity. Bádání 
(2002) v sev. svahu seznalo 2 partie s ostatky terciérní flóry v šedých jemnozrnných usazeninách. Prvá je nejspíše totožná 
s okrskem zkoumaným r. 1913 (J. E. Hibsch a F. Seemann), u křižovatky lesních cest nad ústím levostranné bystřiny do 
Rytiny. V zářezu je odhaleno souvrství šedých jemnozrnných sedimentů (silně překryto hlinitokamenitými svahovými). 
Krom jiného byly identifikovány i zlomky dřev. Druhá je patrně místem sběru z r. 1951 (V. J. Procházka) s kusy až balvany 
šedých, středně až jemnozrnných vulkanogenních usazenin, leží pod zahliněnými výchozy u pěšiny, přibl. 650 m jjv. od 
vrchu Matrý (mj. byly nalezeny otisky úlomků dřev a větví). Další zónou paleontologických objevů je sev. bok rozsáhlé 
trojúhelníkové sesuvné akumulace v horní pasáži. V záp. cípu (od lokality Kundratice - Jezuitská rokle) je pod soutokem 
s levostr. vodotečí zbudována protisesuvná hráz, od níž se proti proudu (sev.), přímo v korytě a svazích, vyskytují povodní 
z jara 1999 přemístěné až 50cm bloky hnědočerného detritického uhlí s výraznými xylitickými polohami. Asi 150 m nad 
ní odkryla vodní eroze (ve vrstvách světle až tmavohnědých i zeleno až tmavošedých tufitů a jílovců) sloj mocnou až 20 
cm. Nedaleko (výše ve svahu) byla hornicky dobývána v l. 1780 - 89. Povrchové známky těžby vlivem aktivních sesuvů 
již zanikly. Lupenité uhlí, leckdy spíše hořlavá bituminózní břidlice, se dá výborně štípat na tenké desky. Na odlučných 
plochách je zhusta zřetelná dřevní struktura a tu a tam i četné zůstatky jasných fragmentů jednoděložných rostlin. Vzácně 
byl v 1 bloku zjištěn zuhelnatělý, kdysi kulovitý, teď stlačený plod ořešáku (prům. 2,5 cm). V dalším se na rozloze asi 8x 
4 cm zachoval rozplavený koprolit blíže neurčitelného predátora s osteologickou drtí malých obratlovců (žab?), v šedých 
a zelenošedých písčitých tufitech pak relikty listů černě zabarvené detritem. Tufity se vyznačují hojnou příměsí jílových 
minerálů, což při vysychání vede k praskání, drolení a víceméně destrukci fosilií. Zkamenělé pryskyřice, zaznamenané 
konc. 19. stol., se zatím ověřit nepodařilo. V náplavu cca 30 m nad hrází byl nalezen žlutobílý separát zvápenatělého dřeva 
(15× 9× 8 cm), vznikl v nahodilé dutině formou bohatých agregátů subtilních hrotitých krystalů tvaru vysokého klence, 
dokonalé zastření buněčných struktur paleoxylotomické určení druhu žel vylučuje.

Čeřeniště, ves, 10 km jv. od Ústí n. L.*, rozptýlená ve výšce 430–550 m v kotlině mezi Matrým*, Varhoštěm*, Kamen-
ným* a Babickým vrchem*, s předpoklady pro vybudování rekr. základny. Dř. proslulá pěst. angreštu. Lid. s t av by : čp. 41 
aj. Kostel: z r. 1936. ČSAD 04903 Tašov 2 km; Č 40; Žl. 52. Okolí: Varhošť 639 m, 2 km jz., chata tur. odb. TJ Chemička Ústí 
n. L. - Josef Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí autorského kolektivu - České středohoří a Dolní Poohří - Turistický průvodce 
ČSSR - svazek 12 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera.
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ČeSKý BuKoV

(Böhmisch Pokau) - 393 m n. m. - Dříve samostatná ves 
(1942 s Obecním úřadem a 1945 - 62 Místním národním 
výborem) na úpatí čedičového kopce Hora (Harraberg) 
(497,3 m) vypínajícího se zhruba 7 km severovýchodně od 
Ústí n. L.; vrchol prý skýtá nádherný pohled do labského 
údolí, zejména na děčínský zámek. Prvotně (1352 jen 
Bukov) snad slovanská okrouhlice (kolem někdejšího kostela) - dispoziční rozvržení je mimo-
chodem patrno doposud - leží na trase Povrly (Pommerle, Pömmerle) - Slavošov (Schlabisch, 
Slabisch) - Lipová (Spansdorf), ubíhající podél Lužeckého (Luschwitz Bach) a Bukovského potoka. 
Vznikla před r. 1158, kdy přešla z majetku krále do držení kláštera benediktinek v teplicích 
(Teplitz), jemuž též náležel i nedaleký šachov (Klein Tschochau), Maškovice (Maschkowitz), 
Mašovice (Mieschlowitz) nebo Lužec (Luschwitz). Kolem r. 1434 se jmění dostalo v područí 
teplických pánů. Kromě dřívějšího klášterního hospodářství, pak nájemného dvora (č. 1), poté 
hostince (Köchers Gasthaus) se tu r. 1561 rozkládalo nejméně 7 gruntů a v r. 1654 na 15 stavení 
(8 sedláků a 7 malorolníků). S několika dalšími vesnicemi ji r. 1666/7 koupil tajný rada, komo-
ří a nejvyšší kancléř Království českého Jan Hartvík (Johann Hartwig), hrabě z Nostitz - od 
r. 1673 i z Rieneck (* 1610 Kunzendorf - † 24. 3. 1683 Vídeň) a přičlenil k trmickému dominiu 
(jehož součástí vsi zůstaly až do zrušení roboty r. 1848), ještě v r. 1742 musel bukovský krčmář 
povinně zboží odebírat z tamního panského pivovaru. Atribut ‘Český’ se objevil r. 1708, nejspíše 
k odlišení od současné ústecké městské čtvrti Bukova (Pockau) s německým živlem poněkud 
silnějším. Posledním feudálním pánem tu byl nejvyšší zemský maršálek a poslanec zemského 
sněmu, aktivní člen mnoha kulturních a dobročinných spolků, konzervativní politik (v r. 1848 
reprezentant umírněné stavovské opozice), hrabě Albert Franz Nostitz (* 23. 8. 1807 Trmice 
- † 25. 1. 1871). Údajně svatojánská fara tu existovala již r. 1352, po 30tileté válce (1618 - 48) 
byla ovšem dědina přifařena ke Svádovu (Schwaden), ke znovuustavení zdejšího úřadu došlo 
až v r. 1739, přičemž fara uprostřed zástavby (rovněž z r. 1739, barokně rekonstruována r. 1742) 
povstala na místě předchozí, zničené Švédy za již zmíněné 30tileté války (nyní je objekt - na ostění 
s nápisem - v soukromém vlastnictví a památkově chráněn). Jednotřídní škola u svatostánku 
byla zbudována r. 1789 a jako obecná fungovala min. v období 1887 - 1944. Na území sídla se dle 
Císařských povinných otisků stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Krapf u. Winter 
C.) nalézají i Maškovice, Poustka (Pauska) či samota u Lysé (Bei Leißen) - tehdy kraj Litoměřice 
(Leitmeritz), okres trmice (Türmitz). Před 2. sv. válkou tu ve 30ti obydlích dlelo 130 občanů, 
živili se především zemědělstvím a pěstováním ovoce, někteří ale i jako zaměstnanci okolních 
průmyslových závodů. Na nádraží a poštu se chodilo do Povrlů (cca 50 min.)

Pozdně josefínsko-barokní, farní katolický kostel Narození sv. Jana Křtitele z konce 18. stol. vztyčený na gotických základech 
předešlého (1352) byl obdélný, jednolodní, s půlkruhovým presbytářem a v průčelí nízkou hranolovitou věží s jehlancovou 
střechou (se starou kamennou křtitelnicí a zařízením dílem moderním). Stával nad svahem, při odbočce na Maškovice, 

po levé straně silničky (asi 50 m od křižovatky s hlavní). V dubnu 1976 byl 
MNV v Povrlech od Kapitulní konsistoře vykoupen (za 7.996 Kčs) a rok nato 
(v dubnu 1977) pro zchátralost odstřelen. Zbyla jen velká hromada sutin, cihel 
a opracovaných kamenů (jako zázrakem se zachoval protější litinový křížek 
z r. 1814). V minulosti tady visívaly 3 zvony - jeden z r. 1924 (od Rudolfa 
Pernera z Č. Budějovic) - později přenesen do východní věže dnes barokního, 
zprvu gotického kostela (upravovaného v l. 1598 a 1846) sv. Šimona a Judy 
v Mojžíři (Mosern), ostatní 2 zrekvírovány.

V  interiéru svatyně se dokonce vyskytovaly poměrně často udržované 
a opravované varhany, o čemž informuje internetový portál Varhany a var-
hanáři v ČR (www.varhany.net), kde je dostupný výpis, dle něhož na nástroji 
pracovali např. christoph Pohl (* 1668 - † 1731 ) z chřibské (Kreibitz), aktivní 
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na konci 17. a v 1. třetině 18. stol. (r. 1717, honorář 51 zl. 12 kr.), Johann christoph 
Standfuss (* 1699 Sasko - † 1760) žijící a pracující v chabařovicích (Karbitz) (r. 1733 
- 115 zl. a 1749 - 7 zl. 30 kr.), Johann christian treubluth (* 1739 - † 1821) - dvorní 
varhanář v Drážďanech ve 4. čtvrtině 18. a 1. čtvrtině 19. stol. (r. 1781 - 12 zl.), Johann 
Rusch (* 1728 - † 1791) pocházející z Rakouska, působící ve cvikově (Böhmisch Zwickau) 
a Litoměřicích (r. 1789 - 14 zl.), Franz Feller st. (* 1787 - † 1843) - varhanář v Libouchci 
(Königswald) (r. 1822), Franz Müller (* 1813 - † 1898) z Janova (Johannesdorf) u Sloupu 
(Bürgstein) operující též v Novém Boru (Haida) a Stefan Müller (* 1841 - † 1915) - mistr 
v Bílině (Billin), Teplicích a Křemýži (Krzemusch) (r. 1861 - 35 zl. k. m.), Heinrich 
Schiffner (* 1853 - † 1938) - varhanář ve Cvikově a Praze (r. 1889 - 800 zl.) atd.

Dodnes zůstalo přes 10 původně selských chalup, 
z nichž mnohé byly vesměs hrázděné, nebo roubené 
(č. 3, 4, 5, 6, 9 či 19). Lokální historii se mj. věnují pa-
mětní kniha římsko-katolické fary 1769 - 1934 (něm.), 
školní kroniky obecné školy 1887 - 1933 a 1933 - 44 
(něm.), písemné pozůstalosti faráře Johanna Schröe-
ra 1889 - 1937 (historiografické výpisy a poznámky 
k vývoji obce) a dr. Franze Josefa umlaufta (*11. 7. 
1883 Lipová - † 8. 11. 1967 Marl, Bayreuth) 1883 - 
1946 (záznamy z bádání v pramenech pojednávajících 
o dějinách domů) ad. V l. 1947 - 52 tu služby posky-
tovala venkovská záložna, tzv. kampelička a 1950 - 63 
hospodařilo jednotné zemědělské družstvo. Zajímavou 
pamětihodností je obecní studna, jíž kdysi stínila 
mohutná prastará bříza. Nyní je osada - mimo dalších 
místních částí: Blansko (Blankenstein), Lužec, Lysá 
(Leissen), Maškovice, Mašovice, Mírkov (Mörkau), 
Neštědice (Nestersitz), Roztoky (Rongstock), Slavošov 
a Šachov - základní sídelní jednotkou obce Povrly, která 
je stejně jako Dobkovice (Topkowitz), Jílové (Eulau), 
Libouchec (Königswald), Malšovice (Malschwitz), 
Petrovice (Peterswald), Ryjice (Reindlitz), tisá (Tyssa) 
a Velké chvojno (Böhmisch Kahn) členem Mikroregionu 
Labské skály založeného r. 2001. CHKO České středohoří je v zahradě bývalé fary evidována 
(aktuálně k 29. 9. 2008) památná lípa malolistá (obv. 400 cm, v. 18 m). Údolí Lužeckého potoka 
(Lysá - Mírkov - Lužec: Königsbach a Lužec - Povrly: Luschwitz Bach) je krajinářsky a biologicky 
hodnotným teritoriem s loučkami, lužními hájky a drobnými toky odvodňujícími centrální část 
Ústeckého středohoří. Polygon vymezený Českým Bukovem, Dobkovicemi (Topkowitz), Roz-
tokami a Povrly (rozprostírající se v levobřežním polabském masívu) je geologicky významnou 
oblastí s příkrými lesnatými svahy, skalními srázy a hlubokými roklemi - kupř. Uhlířský důl 
(Köhlergrund, Köhlengrund) vyúsťující v labský kaňon pod Vysokou horou či Vysokým kopcem 
(Hohen Berg) (235 m) - kde se v přirozeně chráněných polohách takřka masově vyskytují četné 
druhy hájených rostlin - např. bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) aj.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Bukov Český (něm. Böhmisch-Pockau), farní ves t., hejtm. a okr. Ústí n. L. (10 km 
sev.-vých.), bývalé panství Trmice, kostel sv. Jana Křt., fara r. 1739 nově zřízená, škola, pošta Neštědice, 28 d., 1 čes., 182 něm. 
obyv. (1880).

Český Bukov (389 m), středisková ves, 7 km sz. od Ústí n. L.*, na jz. úpatí Hory*, na trad. turist. cestě z Povrlů. Lid. 
s t a v b y : hrázděné z min. stol. ČSAD 04912… Hora (u Č. Bukova, 494), větš. nezalesn. čedič. vrch, 7 km sv. od Ústí n. L.* 
nad Č. Bukovem*. Pohled na děčín. zámek. ČSD 9 Dobkovice 3 km; ČSAD 04912 Čes. Bukov 1 km… …(Roztoky) V Uh-
lířském dole zachov. 2  š t o l y  a základy někd. havírny… - Josef Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí autorského kolektivu - České 
středohoří a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - svazek 12 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962

Lidová architektura (cca 1935) - ‘Dům č. p. 6 
v Č. Bukově, pošta Povrly, opraven (renovován) 
kolem 1887, jakožto stará budova byl již fotogra-
fován i malován (Wolfrum - Ústí n. L.) Dnešní 
majitelkou je Emma Holey, dříve Cerber…’ - z fo-
tografické pozůstalosti (1930 - 42) děčínského 
archiváře Franze Queißera 

Po roce 1945

Náves v Českém Bukově kolem 1900

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera.
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ČeSKý ÚJeZD
(Böhmisch Neudörfel) - 189 m n. m. - Okrouhlice 

na Podhořském, též Novoveském potoce (Neudörfler 
Bach), pod vrchem Nedvězí (283 m) mezi chaba-
řovicemi (Karbitz) a Všebořicemi (Schöbritz), asi 
6 km severozáp. od ústeckého centra, kdysi spočívala 
v mírně zvlněné krajině, dnes vesměs s výsypkami 
a  odkališti, fatálními relikty intenzivního dolování. Založena byla nejp. v pol. 12. stol. Zpočátku 
jistě knížecí majetek se neznámo kdy ocitl v soukromých rukou, první doložený vlastník Měšek, 
bratr Hroznatův, jej daroval johanitům před r. 1188, ze kdy i pochází nejstarší zmínka (některé 
zdroje uvádějí 1186). ‘Naviezde’ (tzn. na Újezdě) je jmenováno jako řádové jmění, což stvrdil kníže 
Bedřich. Prodělalo zajímavý vývoj, odrazil se i v názvech. Tvar Újezd byl patrně v 13. stol. změněn 
na Nová Ves a poté doplněn pro odlišení od sousední Německé Nové Vsi (Deutsch Neudörfel), dnes 
Podhoří, nakonec zůstal Újezd s přívlastkem Český (slovo víceméně vyjadřuje, co se za určitou 
dobu objede, půda nezbytná k hospodaření, pole, louky, lesy, pastviny, vody stojaté i tekoucí…) Ze 
14. stol. se dochovaly zprávy, že se v okolí nalézala osada Koleč (Kolcz) později s farním kostelem 
sv. Vavřince (Laurenzikirche), jemuž podléhaly i Předlice (Prödlitz), Újezd (Augiesel) a Hrbovice 
(Herbitz). Osiřelá svatyně (186 m n. m.) s dřevěným stropem a renesančním oltářem, jíž zbudoval 
(1616 - 18) Petr Kelbl z Gejzinku († 1619) pravděpodobně v místě předchozí (1169), ještě dlouho 
po zániku Kolči poukazovala na dávnou historii. Kvůli plánované a neuskutečněné povrchové těžbě 
byl zbořen r. 1966. Do husitské revoluce je Č. Újezd sakrálním vlastnictvím, které po následném 
rozchvácení zabavili šlechtici usedlí na Ústecku. Na čas připadlo vedlejšímu všebořickému statku, 
jak praví údaj z r. 1429 (Na Nowe Wsy), posledním držitelem byl Jan z Vartenberka, jemuž náležel 
hrad Blansko (Blankenstein). Při pozemkové revizi (1454) nařízené Jiřím z Poděbrad musel však 
bývalé klerikální území vydat královské komoře. Záhy (sdělení z r. 1507) přísluší k hradu Krupka 
(Rosenburg). Pak je nabyli jiní, především Bohuslav Valecký z Doupova, jenž nevíme jak přišel 
k chlumci (Kulm), jehož součástí byl krom dalších dědin i Č. Újezd. Kol. r. 1536 od něj oblast 
koupil Petr Kelbl z Gejzinku, disponoval však zřejmě jen částí, prozrazuje to dokument ze 7. 7. 1543, 
kdy vedl spor s příbuzným Vilémem Kelblem o česko-újezdské a předlické pozemky. Druhý díl 
po Bohuslavu obdržel další příbuzný Jindřich a vybudoval tu šlechtický statek, na němž seděl až 
do smrti r. 1562, kdy jej (dle chabařovického školního mistra Bartela Habela, co tu po vypuknutí 
30tileté války do r. 1632 i vedl kroniku) zdědil Petrův syn ota Kelbl z Gejzinku a připojil k Chlumci 
(kde vesnice setrvala až do 19. stol.) Byla tak opět scelena (v listině z r. 1592 se píše na Czeskem 
Augezdie). V r. 1620 čítala 13 usedlostí (a až do 2. svět. války postupně narůstala). Povětšinou tedy 
patřila k rozsáhlejším komplexům. Dle záznamu z r. 1654 (Czieska Nowa Wes) tu bylo registrováno 
10 malorolníků a 1 zahradník a r. 1661 je označována jako Cžěskeg Naydorfl. Podmínky ke zrodu 
feudálního sídla vyvstaly až v 16. stol., kdy zde páni z Doupova (Duppau) zřídili statek. Po slou-
čení s Chlumcem rezidenční úloha pominula, hospodářsky dál funguje více než 1 stol. R. 1661 je 

chlumecká država dělena mezi děti nejvyššího zemského 
sudího a hofmistra Království českého, hraběte Viléma 
Albrechta Krakovského z Kolovrat († 8. 2. 1688 Praha) 
a tudíž i pořízen detailní inventář:

 ‘…V Najdorfu tvrz od kamene vystavená a cihlami dobře krytá, v ní 
při zemi světnice prostranná, kuchyně, spižírna, síň a dvě komory klenutý, 
okna pod mřížemi železnými opatřený. Nahoře tafelštuben a jiné dvě 
světničky táflovaný, komora a sklep suchej (u kterého jsou železné dveře) 
pro pohodlí vrchnosti. Zase vejš dvě světničky a při nich dvě komory. Pod 
samými krovy světnice prostranná, však nedostavěná, skrze ni komora. Na-
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proti pak druhá světnice a tři komory, však v žádným tom pokoji kamna, též v komorách 
sklenný okna nejsou. Pod zemí jest sklep pro vína chování asi na 15 sudův.’ 

Tvrz s poplužním dvorem, hospodářskými staveními i zahradou 
byla oceněna na 450 kop míšeňských grošů. Souhrn nastiňuje, že 
se tu r. 1661 nacházela 3 podsklepená patra, nad vinným sklepem 
přízemní světnice s kuchyní a 4 ostatními místnostmi, v 1. p. spo-
lečenská síň (‘tafelštuben’) se 2 dřevem obloženými a 2 provozními 
jizbami, ve 2. p. 2 pokoje se 2 komorami a nad nimi další 2 s ještě 4 
prostorami, vše klenula střecha krytá taškami. Stavební dispozice 
žel vylíčena není, z počtu podlaží a rozvržení možno předpokládat 

obdélný půdorys. Dále se udává, že 3. p. je nedostavěné. Nutno chápat, že byla tehdy opravována 
a r. 1661 nebyla rekonstrukce 3. p. dokonána. Nelze si totiž představovat, že by tu počátkem 60 l. 
17. stol. chlumečtí zahájili výstavbu nové tvrze! Původní ve dvoře stála min. více než 4 příští 
dekády. V ocenění z r. 1707 bylo mj. citováno:

‘Zámeček Neudorf. V dolním štoku je jeden pokoj vytápěný kamny a dalších pět klenutých pokojů, kuchyně, předsíň a 
sklep. Ve středním štoku jedna tafelštuben, velký sál, tři pokoje a klenutá komora. V horním štoku šest pokojů, čtyři komory, 
zčásti zděné, z části z hrázděného zdiva.’

Což starší deskripci z r. 1661 vcelku odpovídá, již se ale nehovoří o podkroví, nejspíše bylo me-
zitím odstraněno. Poč. 18. stol. se tu tedy vyskytovala 2patrová konstrukce užívaná prý výhradně 
hospodářsky a tuto roli plnila nejméně ještě několik 10tiletí. Charakter v pol. 18. stol. zachytil 
Friedrich Bernard Werner, na pozadí veduty Chabařovic spodobnil Č. Újezd s mohutným 2po-
schoďovým objektem s valbovou střechou o 2 komínech, za ní vyčnívá věž. Patřila-li k tvrzi, je 
nejasné, nicméně obrázek s informacemi z pol. 17. a poč. 18. stol. v rozporu není. Vydržela ještě 
10tky let. Vrchnost o ni však už nepečovala, takže rychle chátrala. Historik a topograf Jaroslav 
Schaller r. 1787 připomíná rozpadlý zámek. Ruiny byly posléze odstraněny a takřka zmizely. Nedá 
se vyloučit, že se na definitivním zániku mohly podepsat události spojené s bitvou u Chlumce 
a Přestanova (Priesten), 30. 8. 1813 odtud hrabě Coloredo Mansfeld podnikl útok proti Francou-
zům (ze severního okraje osídlení děly odstřeloval 2. divizi Leona Baptisty Dumonceau). Do r. 1843 
se zachovalo jen torzo dvora, kde zaniknuvší tvrz ležela. Ke vsi patřila i šachta Petri (Petrischacht) 
a nyní již neexistující Nedvězí někdy také Nedvědice či snad i Medvědice (Bärenhecke), osada 
mezi Č. Újezdem a Podhořím. Na výměře zámečku nechal hrabě Josef Klement z Westphalenu 
postavit dvůr nový. Na Císařských povinných otiscích stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 
1846 - Lith. J. Morevette u. Winter E.) je v českém podtitulu evidována jako Nowawes Czeska 
(a Podhořský potok pak Tschernitz Bach) - kraj Litoměřice (Leitmeritz), okres Chlumec. Kaple na 
návsi pod 2 kaštany je z r. 1901 (opravena r. 1996). Ve věžičce visí litinový zvon. V r. 1930 zde žilo 
312 obyvatel a těsně před válkou 268, živili se zemědělstvím, ale i jako dělníci, na poštu, nádraží 
a do školy chodili do Chabařovic. Díky postupujícím báňským aktivitám se počet zmenšuje na 
107 (sčítání v r. 1970). Z dřívějších 50 obydlí tehdy zbylo jen 27. Když se Všebořice staly místní 
částí Ústí n. L. (1. 1. 1963), byly nedaleké Střížovice (Strizowitz) rozděleny, některé jejich parcely 
přičleněny k Č. Újezdu a ten pak k 1. 5. 1976 spojen s městským 
obvodem Ústí n. L. - město. Dnes je osada se 37 adresami - stejně 
jako Stradov (Straden), Střížovice a žandov (Schanda) - částí 
Chlumce u Chabařovic, jenž se v r. 1990 osamostatnil. Hodiny 
jízdy, převozy koní, předávání chovatelských zkušeností ap. tu 
nabízí soukromá jezdecká stáj Zeman.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Újezd Český (Böhmischneudörfl), ves, hejtm. 
Ústí n. L., okr. a pš. Chabařovice, fara Chlumec; 33 d., 42 obyv. č., 193 n. (1900), 
fil. kostel sv. Vavřince, popl. dvůr a hnědouh. doly.

Č

Český Újezd, budova tvrze s vesnicí 
na pozadí kresby Chabařovic z doby 

kolem r. 1750 od F. B. Wernera.

Kaple v minulosti a dnes.

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera. Vydáno za finanční podpory Města Ústí nad Labem.
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DěLouš

(Tillisch) - 240 m n. m. - Zaniklá, dříve samo-
statná vesnice - s Obecním úřadem (1851 - 1944), 
pak Místním národním výborem (1945 - 60) - se 
rozkládala pod Děloušským vrchem, nyní Jedlovou 
horou (Tannichberg) (382 m), zalesněným čedičovým 
masivem s výhledem na historické bojiště u chlumce 
(Kulm). Jde o solitérní výběžek Českého středohoří 
pod Krušnými horami tyčící se 6 km severozáp. od 
Ústí. V křídě až oligocénu se - od úpatí na jih ke 
Skoroticím (Gartitz) - prostírala široká pánev, jíž 
naplnilo sladkovodní jezero, poté rašeliniště. Močál 
postupem věků překryly vrstvy písků a spraší, v miocénu zvolna klesaly a spoluvytvářely lignitové 
podloží. (Při rubání byla u vsi objevena 30cm fosílie želvy evropské.) Zpočátku slovanská osada 
mezi Podhořím (Deutsch Neudörfel) a Kamenicí (Kamnitz) - jméno zřejmě pochází od Dělou-
chova dvora (tj. slovesa dělati) - je prvně vzpomínána r. 1419 (in Dieluss) a posléze připojena ke 
všebořickému zboží, kolem r. 1400 zahrnovalo šlechtický dvůr 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). 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). Leč majetníci se zhusta střídali.

Např. v 16. stol. patřila dědina k Bukovu (Pockau) a cca r. 1547 Adamu (měl náhrobník v někdejším kostele sv. Vavřin-
ce) a Vladislavu - synovcům Mikuláše Jaroslava (někdy uváděného jako Jaroš - Nikolaus Jarosch) Kelbla z Gejsinku, 
disponovali i Předlicemi (Prödlitz), Hrbovicemi (Herbitz), Střížovicemi (Strizowitz) a Kamenici. V r. 1612 přešlo (tehdy 
předlické) teritorium na jinou genealogickou linii a 5 synů Václava Kelbla si je rozdělilo, nejstarší Jan dostal Hrbovice, 
Adam, Václav, ota a Vilím Předlice se Střížovicemi, Dělouší a Roudným (Raudney). Atd., atd…

V období 1569 - 53 byla vesnice převážně evangelická a od r. 1618 příslušela Všebořicím 
(Schöbritz). 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 náležející 
(už od r. 1576) ke Krásnému Lesu (Schönwald) sjednoceny v državu trmickou, nicméně se oblast 
brzy opět ocitá v dominiu předlickém. To se až do r. 1791 uchovalo v područí rodu českého aristo-
krata a spisovatele Václava Vratislava z Mitrovic (* 1576 Jindřichův Hradec - † 22. 11. 1635 Praha) 
- tč. reprezentovalo na 7.000 jiter - vrchnostenská rezidence a dvůr, Hrbovice s 1 hospodářstvím, 
Dělouš s 8 domy, Český Újezd (Böhmisch Neudörfel) s 5ti, Roudné se 2, Střížovice s 1 a Kamenice 
se 3 staveními. Pro velkou 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 panství trmického, jež v kompetenci 
Nostitzů zůstalo až do r. 1918, kdy město Ústí odkoupilo předlický velkostatek. Dle Císařských 
povinných otisků stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1847 - Lith. della Torre u. Krippel) se na 

zdejší výměře nalézala mj. i Kamenice (zmiňována jako 
Kammitz) - tehdy kraj Litoměřice (Leitmeritz), okres 
Všebořice. Během 30ti (1618 - 48) a sedmileté války 
(1756 - 63), jakož i za napoleonské bitvy v r. 1813 značně 
trpěla vypalováním a pleněním. Na tzv. ‘Rybničné louce’ 
(Teich Wiese) jižně od Dělouše se v minulosti údajně 
nacházely původní Habrovice (Johnsdorf), jejichž 
finálním vlastníkem byl ve 2. pol. 18. stol. kysibelský 
velmož, hrabě Jan Josef Stiebar z Buttenheimu, jenž 

Pozdrav z Delouše - hostinec a řeznictví  
Wenzela Schuhmanna
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půdu rozprodal osadníkům. Až po velikém požáru, kdy se 
neblaze projevil nedostatek vody, byly prý vystavěny ve své 
současně lokaci. Ještě koncem 19. stol. se některá tamní 
pole jmenovala ‘Ve Staré vesnici’. Luh protíná koryto Bílého 
potoka (Lattenbach) ústícího pod dřevařskými závody do 
Klíšského (Bradenbach, Brandenbach), už na skorotickém 
okrsku nesla jedna z parcel název ‘Rybniční mlýn’, kde kdysi 
vskutku panský sladový stával, zásoboval všebořický pivovar. 
Již r. 1726 zde ovšem bylo odkryto bohaté hnědouhelné 
ložisko a osud sídla víceméně zpečetěn. Dle ústeckého profesora eduarda Wagnera (Bilder aus 
der geschichtlichen Entwicklung der Stadt - Verlag Ad. Beckers Buchhandlung, Aussig 1923, re-
print: Aufstieg-Verlag, München 1973), jemuž vděčíme za nejedno vlastivědné pojednání, v místě 
první (od r. 1763) těžil Franz Nitsche. Z toho času existují i zprávy o ‘divokém kutání’, zvláště 
u Varvažova (Arbesau), Hostovic (Hottowies), trmic (Türmitz) a Dělouše. Přesná evidence ‘hle-
dačů’ ale není, neboť komodita dosud nebyla podchycena v ‘Horním regálu’ (horní zákon), stát 
nezajímala. Nejintenzivnější báňské aktivity se odvíjely za 1. svět. války, kdy kout slul pověstným 
bezpočtem mocně doutnajících hald vzešlých z hlubinného i povrchového dobývání. Rodákem byl 
věhlasný německý imunolog, hygienik a bakteriolog Prof. Dr. oskar Bail (* 6. 12. 1869 - † 30. 12. 
1927), od r. 1904 mimořádný profesor pražské německé university. V l. 1930 - 45 tu žilo 230 lidí 
a těsně před koncem 2. svět. války v 29ti obydlích 166, kdežto r. 1950 už jen 66. Živili se zejména 
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 1. 1. 1964 se stala osadou 
užína (Auschine). Starobylé chalupy č. 6, 7, 13, 14 a 16 - dle střekovského řídícího učitele emila 
Richtera - byly hrázděné. V l. 1957 - 61 tady hospodařilo jednotné zemědělské družstvo.

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 jeh-
lancovou 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.

V r. 1840 se v bezprostřední blízkosti vyskytovalo nepředstavitelných 16 šachet. Po vydolování 
poslední - Pankrác (Pankraz-Schacht) - vzala obec v l. 1967 - 71 (k 26. 11. 1971) následkem tzv. 
vyuhlení definitivně za své (viz Bánov [Bohna]) a území bylo přiřazeno k Habrovicím, od r. 1980 
Ústí n. L. a nakonec k městskému 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 31. 12. 1955). Začí-
nala u centrálního vlakového nádraží, měla mnoho zastávek (s konečnou pod nádražím telnickým) a jízda trvala hodinu. 
Lístek stál 2,50 Kč staré měny. Jednou ze stanic byla právě Dělouš. Pravidelnou dopravu v Ústí zahájili 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 
10tiletého pronájmu převzalo r. 1909 elektrický podnik samo město a bukovskou větev logicky protáhlo až k hlavnímu 
nádraží. Zároveň byla v březnu 1911 rozestavěna meziměstská dráha do Telnice. Vždy 1kolejka (7,12 km) s výhybnami 
spustila provoz 1. 1. 1912. Konečná (v r. 1927 vybavená smyčkou) spočívala v úrovni 352 m n. m.

V pondělí 2. 3. 1945 se při leteckém boji (ten den zuřil 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, spatřil 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 není dodnes zřejmá.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Dělouš (Tillis), 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.

Pánev hnědouhelná… …Tvoří tedy podlouhlý, od severovýchodu ku jihozápadu se prostírající úval s mírně svlněnými 
rýhami potoků, 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. Wachs-
mann - Severní Polabí - Od Litoměřic až k Hřensku. Okolí měst Ústí n. L., Teplic, Litoměřic, Podmokel a Děčína - Česká 
Beseda v Ústí n. L. 1888

Dělouš nyní... foto: Milan ‘Pekky’ Bouška
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DoBětice

(Doppitz) - 340 m n. m. - Kdysi samostatná 
ves - s Obecním úřadem (1778 - 1944) a Míst-
ním národním výborem (1946 - 59) - cca 3 km 
severových. od ústeckého centra, v těsné blízkosti 
Krásného Března (Schönpriesen), je ze severu 
obklopena tzv. Dobětickou podkovou (Auf dem 
Brande): Erbenova výšina (Am Brand) či též 
Malý Brand (Kleinen Brand) (401 m), Velký 
Brand (Große Brand) (436 m) s Kozí strání 
(Ziegen Leite) a Dobětická výšina (Winterleite) 
(459 m). Z  časů vzniku se žel žádná sdělení 
nedochovala. Jméno naznačuje, že zakladatelem mohl být Dobata či Doběta - ‘ves lidí Době-
tových’ (Dobětici). Kartograf J. K. Müller užívá termín Tobitz (1720) a 1. vojenské mapování 
(josefské) z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) Topitz. Dle dr. F. J. Umlaufta katastr zahrnoval 
zejm. dominikální (panskou) půdu. R. 1381 je uváděn Rynolt de Dobieticz, do historie se tu 
totiž na 2 století zapsali vladykové přišedší od Míšně, kde spočíval jejich hrad. Jan z Lungvic 
je v majetkových záležitostech na Ústecku evidován již r. 1330. Ve 2. pol. 14. stol. žili jeho po-
tomci Vigant, Hildan (i Hyldan), Děpolt a Rynolt a byli to nejspíš oni, kdo vesnici neznámo 
kdy a jak nabyli, není vyloučeno, že od panovníka za služby. Ústecký severovýchod byl tehdy 
patrně posledním zbytkem zdejšího královského majetku. Lungvicové tu zřídili statek, patřil 
k němu i Mojžíř (Mosern), žežice (Seesitz), Mlýniště (Leinisch) a 2 selské grunty v Sovoluskách 
(Soblitz). Nejvýznamnější ze sourozenců byl Hyldan, klerikální dráhu počal jako farář v Žežicích, 
kde bratři zbudovali (snad na výměře staršího) nový kostel.

Památkou jsou 2 znaky se 3 lipovými lístky, 2 v horní a 1 v dolní partii erbu, nad nímž jsou v klenotu rohy; 1. symbol je 
vytesán v horním úseku jihových. opěráku závěru svatyně a 2. (původně asi náhrobek) osazen v přístavbě k severnímu boku 
lodi. R. 1375 Hildan rezignoval a zamířil do Prahy, kde byl jmenován kanovníkem karlštejnské kapituly. V této funkci se 
2. 10. 1375 s Vigantem a Rynoltem účastnil nadání právě ustaveného kostela v Nakléřově (Nollendorf), zapsaného ročním 
platem 2 kop českých grošů na dobětickém zboží.

V obci se nacházel panský dvůr (údajně až do r. 1568) a ze zpráv plyne, že ve 14. stol. také 
tvrz, potom možná i zámeček, zbytky se ale nezachovaly, ani polohu již nezjistíme. Dle ústec-
kého okresního školního inspektora a vlastivědce Konrada Moißla (* 26. 11. 1847 u Kraslic 
- † 4. 7. 1928 Ústí n. L.) se prostíral na západním návrší (kde bylo přibl. r. 1800 odkryto klenuté 
sklepení). Jižně se zřejmě vyskytoval písemně doložený poplužní dvůr, r. 1794 byl rozparcelován 
a v místě povstala usedlost čp. 1. Sama tvrz zmizela však dříve (kol. r. 1600 rozebrána na ma-
teriál), přesně vymezit ji dosud neumíme. Šlechtická rezidence je od r. 1473 vzpomínána ještě 
několikrát. V l. 1404 - 05 je co správce vykazován Jindřich Haugvic z Dobětic, jenž 8. 4. 1404 
do Žežic dosadil kněze šimona, toho už ale 28. 5. 1405 za Václava vyměnil jistý Rynolt z Do-
bětic. Lze soudit, že byl synem Rynolta zmiňovaného r. 1397 a Jindřich jeho poručníkem. 

Rynolt ml. tu poté vládl přes 2 dekády (s jeho 
chotí, posléze vdovou, Markétou z Útěchovic 
se nejprve setkáváme 20. 3. 1444, kdy manže-
lé stvrdili dluh 24 kopy českých grošů Petru 
z chabařovic) a dosáhl vysokého věku, působil 
tu ještě ve 2. pol. 15. stol., leč r. 1473 byl již mrtev 
a Markéta uznala nárok na 200 kop grošů jejich 
synu Stanislavu. Nezaplatila-li by v  určenou 
lhůtu, měl právo uvázat se v  držení rodového 

pozdrav s hospodou Karla Linke 
v minulosti a dnes (č. 5)

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera.
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jmění: ‘v Doběticích v tvrz, v dvůr poplužní a v dvory kmetcí s platem, v Žežicích a v Mlýništi 
vsi, dvory kmetcí s platem a v Sovoluskách dvory kmetcí s platem.’ R. 1547 je bratři Jan, Bedřich 
a Bernard vložili do zemských desek, rozdělili se a Dobětice skončily v rukou nejstaršího Jana. 
Ten r. 1557 deklaroval, že disponuje statkem v ceně 604 kopy grošů, z něhož platil zemskou 
berni. Setrval na něm ještě několik let, pak ovšem koupil nemovitost v Ústí a ‘tvrz Dobětice, 
dvůr poplužní s poplužím, ves celou Dobětice a dvory kmetcí s platem, ves celou Mlýniště a dvory 
kmetcí s platem, ve vsi Sovoluscích dvůr kmetcí, ve vsi Nové Ryjice dvory kmetcí s platem’ prodal 
(1568) za 1.000 kop grošů Jindřichu z Bynu na Blansku (Blankenstein). Oblast tak suverenitu 
nadobro ztratila. Do r. 1650 měla ves mimo dvůr 5 domů (4 zahradníci a 1 chalupník v č. 13, 
14, 15, 16 a 21), do r. 1681 se rozrostla o dalších 18 (víceméně v 1 linii, tzv. ‘Langen Gasse’). 
Z této zástavby zůstalo čp. 4 z r. 1670 a čp. 19 (donedávna se stodolou s hrázděným patrem). 
Před r. 1848 náležela dominiu březnickému - na Císařských povinných otiscích stabilního katastru 
Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Alborghetti u. Krippel) kraj Litoměřice (Leitmeritz), okres 
Březnice (Priessnitz) - finálním feudálním vlastníkem byl tedy hrabě Adolf Benno Ledebur - 
Wicheln (*14. 6. 1812 Křemýž - † 20. 10. 1886 Křemýž). R. 1887 tu je v 38 staveních registrováno 
174 lidí, v r. 1910 už 237, r. 1930 pak 218 a v l. 1939 - 45 v 51 obydlích 229 (r. 1970 již jen 134). 
Pracovali hlavně v zemědělství, ale i nedalekých závodech. Na nádraží a poštu se chodilo do 
Ústí n. L., do školy buď do Žežic, či Ústí, na faru do Žežic. Za německé okupace byla přičleněna 
k žežickému matričnímu úřadu a od 1. 6. 1960 (do 1. 5. 1976) se stala osadou Stříbrníků (Zie-
bernik). Fungoval tu sbor dobrovolných hasičů (1926 - 37) a v l. 1950 - 59 hospodařilo jednotné 
zemědělské družstvo. Středně velká empírová kaple s věžičkou (na návsi) z r. 1820 byla zbořena 
při rekonstrukci a rozšíření komunikace (1975). Lokálním dějinám se věnuje např. německá 
pamětní kniha (1836 - 89). Před dokončením panelových sídlišť Dobětice - západ a Krásné 
Březno (ZSJ Nad Březnem) žila dědina, díky odtržení a jednostrannému silničnímu spojení, 

poklidným rytmem. Městské autobusy občas přivážely návštěvy 
do pečovatelského ústavu v budově bývalého pohostinství Carl 
Ritschel’s Restauration. Jako Domov odpočinku ve stáří jej od 
německé diakonie v l. 1946 - 47 převzala Českobratrská církev 
evangelická, r. 1950 se krátce znovu změnil v hostinec. Nařízením 
vlády, ukládajícím odevzdání zbývajících sociálních zařízení státu, 
byl provozovateli definitivně odňat k 31. 12. 1959. Dnes už s civil-
ním personálem zase slouží předchozímu účelu. Časem intravilán 
splynul s městským obvodem Severní Terasa.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Dobětice (Doppitz), ves v Čechách, hejt., okr. a pš. Ústí n. L. (3 km s.-v.), fara Žežice; 
38 d., 185 ob. n. (1890)... z Lungvic, jméno starožitné rodiny rytířské pocházející z Míšně nebo z Lužice. Erb jejich tři lupeny 
lipové na štítě posud se spatřuje na zdi kostela v Žežicích. Za časův krále Václava IV. vyskytují se v sev. Čechách Hildan, Vigand, 
Děpolt a Rynolt, bratři, držíce Dobětice, Nakleřov, Žežice a Možíř. První z nich byl do r. 1375 farářem v Žežicích a v l. 1388 
až 1393 kanovníkem na Karlšteině. Všichni žili ještě r. 1393. V l. 1405-1429 vyskytuje se zase jakýsi Rynolt jako pán na 
Doběticích a bylo to jméno tak oblíbeno, že se v 2. pol. XV. stol. zase s Rynoltem setkáváme, jenž byl v r. 1473 mrtev, zůstaviv 
vdovu Marketu z Útěchovic a syny Stanislava, Ješka a Jindřicha, a v XVI. stol. zase s Rynoltem (†1539), jenž z manž. Anny 
Horovny z Ocelovic zůstavil syny Jana, Bedřicha a Bernarta. Tito dědili po strýci Václavovi statek Dobětice, který si r. 1547 
zase ve dsky zemské vložili. Později jej měl Jan sám a prodal jej r. 1568, tak že po 200 letech z držení rodiny vyšel...

…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 Marienbergským vrchem vtěsnáno lesnaté údolíčko Dilleman [Dyleň - Tillemann], 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

Z Krás. Března východisko na Dylení, Brand, Blansko, Farský vrch u Žežic. - České Středohoří - II. opravené vydání - 
Jaroslav Křenek - nákl. KČST v Lounech 1929, tiskem Ant. Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů.

později Verein evangelisches
Diakonissen-Mutterhäus
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DoLNí LHotA

(Nieder Welhotta) - 310 m n. m. - Prvně je zmiňována 
ve 13. stol.

Původ jména je stejný jako u všech Lhot, jejich vznik se datuje 
poč. 13. stol. (za Přemysla Otakara I.) Zakládány především drobnými 
šlechtici v mezních končinách teritorií stávajících feudálních vesnic 
jsou výsledkem vrcholné kolonizace realizované domácí populací. 
To žádalo obtížné kultivace na méně hodnotné či lesní půdě, musela 
se vymýtit, za což byli aktéři na stanovené limity osvobozeni od daní 
a poplatků (tzv. ‘lhóty’ polehčení). Vrchnost tak nakládala s neúrodnými pozemky racionálněji a zvyšovala si i důchody. 
Často zde neexistovala panská sídla, ani centra farní správy. V předhusitské epoše byly z celkového počtu kostely zřízeny 
jen v 8. (Dnes se jich v bývalém Československu nachází cca 360 - Lhota, Lhotka, Lhůta, Lhotice, Lehota ap. R. 1981 zahájili 
v Uhlířské Lhotě na Kolínsku tradici každoročních sjezdů obyvatel a rodáků Lhot a Lehot [www.lhoty.cz] pořádaných 
obvykle 1. víkend v červenci.)

Skupina nejen rekreačních chalup a hospodářských stavení leží na rozhraní katastrů Proboš-
tova (Proboscht) a Homole u Panny (Hummel), při křižovatce Velké Březno (Gross Priesen) 
- Homole - Proboštov, v severním úseku kotliny vymleté jednou z nejtypičtějších vodotečí 
Českého středohoří - Homolským potokem (Großpriesner Bach, Hummelbach) vrytým mezi 
masivy Zadního vrchu (Hinterberg) (533 m) a Hirsemühlkoppe (385 m). Díky přítokům - zejm. 
Tašovský, správně Proboštovský potok (Mühlbach) zleva a Suletický (Mühlbach, Sulzerbach) 
zprava - zaujímá poměrně velké povodí ve výškách do 300 - 450 m nad úrovní Labe. Klapávala 
tu řada mlýnů - Jankův (Janken M.), Basstreichermühle (Pastreicher M.), Panský (Herrenmühle), 
Haber M., Selský (Bauermühle), Filipův (Filipp M.) ad. Kartograf J. K. Müller užívá označení 
Welhoten (1720) a I. vojenské mapování (josefské) z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) Welhotten. 
Oba případy však zahrnují partie s jak Dolní, tak i dřívější Německou - nyní Lhota pod Pan-
nou (Deutsch Welhotta) situovaná 0,4 km východně (od r. 1990 je částí Homole u P.), kromě 
D. Lhoty k ní náležela i osada Jivina (Gebina, Gebine) a Filipův Mlýn. II. (Františkovo) vojenské 
mapování z l. 1836 - 52 přisuzuje lokalitě název Kachler M., kdežto Lhotě p. P. Wellhotta. Císařské 
povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. J. Morevette u. Winter Fz.) - 
kraj Litoměřice (Leitmeritz), okres V. Březno (Grosspriesen) - uplatňují termíny Kachlermühle 
a Deutsch Wellhotta. III. (Františko-josefské) vojenské mapování (1877 - 80) uvádí tvary Dol. 
Lhota a Něm. Lhota.

Těžba kvalitního uhlí (1855 - 65) v oblasti skončila většinou před r. 1900. Z kutnohorské báňské dokumentace plyne, že 
tu byly poč. 19. stol. otevřeny doly Boží Požehnání III, Jan Křtitel, šachta ‘Boubelská’ (Bombelles) - hluboká 150 m, prorážela 
13 slojek (pláství) o mocnosti 1 - 6 dm - a Františčina či Františka (Franziskenstollen), fungovala ještě ve 20. - 30. l. 20. stol. 
a vydávala 7 - 8000 t ročně. Spočívala v kopci Holý kluk (Pfeifenschneider, Holey kluk) (375 m), kde se v žíle fonolitu hojně 
vyskytují žluté krystaly titanitu (i 0,5 cm velké). Po více než století nedávno znovuobjevené naleziště oligocenní flóry 
(2 kapradiny, 3 konifery a přes 60 krytosemenných rostlin) vyplnily v prehistorickém jezeru, za sopečně klidné periody 
(dle radiometrických dat před 29 - 30 mil. let), vulkanogenní sedimenty. Rekonstruovaná vegetace svědčí o smíšeném 

mezofytním lese s bohatým zastoupením teplomilných 
prvků přeživších ze svrchního eocénu. Složení i vzhled 
květeny dokládá subtropické mrazuprosté klima se znač-
nými ročními srážkami.

V minulosti (1869 - 1950) dědina náležela 
tehdy samostatným Suleticím (Sulloditz), 
jež jsou teď spolu s Babinami ii (Babina B), 
Bláhovem (Plahow), Byňovem (Binowe), 
Doubravicemi (Tauberwitz), Haslicemi 
(Hasslitz), Lhotou p. P. a Novou Vsí u Pláně 
(Neudörfel) částí Homole. Jistý čas (1. 7. 1980 
- 31. 8.1990) příslušela V. Březnu (homolská výřez z ‘Karte des Kreises Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939)
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římskokatolická farnost spadá pod Litoměřický vikariát). Suleticím kdysi patřilo 
i  několik samot rozptýlených po údolích a úbočích - Komárov (Mückenhübel), 
Rottrova chalupa (Rotterhäusel), Panský Mlýn aj., nedalekým Horním Zálezlům 
(Salesel) např. Natlhäusel, sousednímu Proboštovu mj. Beim Pfeifenschneider atd. 
Na kraji zástavby, vpravo při silnici na Lhotu p. P., stojí malý sakrální objekt (kovový 
křížek), do kamenného soklu je vtesáno vročení 1881 JH.

O někdejší odlehlosti koutu vypovídá ukázka z ‘Interpelace (IX/181) poslance Franze Hellera a druhů 
ministrovi pošt a telegrafů, jak poštovní úřad v Homoli v okrese litoměřickém dodává poštu: Od 1. ledna 1925 
jest poštovní úřad v Homoli rozdělen na tyto doručovací okresy: 1 A, vztahující se na tyto osady a samoty: Nová 
Ves, Pláň, Babiny, Suletice, Berand, Mückenhübel, Basstreichermühle, Selský Mlýn, Rohrhütte, Kachlermühle, 
Filipův Mlýn, Rottrova Chalupa, Německá Lhota a Řetouň, jímž se dodává došlá pošta jen v úterý, ve čtvrtek 
a v sobotu. 1 B, vztahující se na tyto osady: Jivina, Haslice, Doubravice, Bláhov a samota Blata, jímž se dodává 
došlá pošta jen v pondělí, ve středu a v pátek a 1 C, vztahující se na osadu Homole, v níž se dodává došlá pošta každodenně. 
Poněvadž se pošta, která dojde pro poštovní úřad v Homoli, musí každodenně odnášeti ze železniční stanice Velké Březno, 
vzdálené 2 hodiny cesty, nebo musí tam býti dopravována, dochází přímo k neuvěřitelným poměrům. Na příklad: Poštovní 
zásilka, která došla ze železniční stanice Velké Březno v pátek, může býti dodána příjemci, který bydlí v Suleticích teprve v úterý 
příštího týdne a rovněž tak poštovní zásilka, která došla pro příjemce bydlícího v Haslicích do Velkého Března ve čtvrtek, může 
mu býti dodána teprve v pondělí příštího týdne, poněvadž poštovní zásilky musí zůstati ležeti ve Velkém Březnu do druhého 
dne, dokud si je z Homole neodnesou. Stejné průtahy jsou ovšem také při odesílání poštovních zásilek… …K finanční stránce, 
naprosto nehledě, že by v tomto případě došlo k nepatrnému většímu zatížení, nesmí se zde přihlížeti, neboť i kdyby venkov-
ský poštovní úřad vynášel méně, stále ještě to není důvodem, aby poštovní doručovací poměry byly stlačeny na středověkou 
úroveň. Zemědělské obyvatelstvo dodává státu jiným způsobem mnohem více, než mu mohou dáti města a průmyslová místa 
(vojáky, válečné úkony atd.) a nežádá od něho nic anebo mnohem méně než města a průmyslová místa. Poukazujeme zde 
na sta milionů korun, jichž jest třeba na podporu nezaměstnaných ve městech a v průmyslových místech, takže venkovské 
obyvatelstvo může právem žádati, aby se mu pošta dodávala každodenně i kdyby to stát nepatrně více zatěžovalo…’ (zpráva 
z 1. zasedání Národního shromáždění republiky Československé v Praze, v úterý 2. března 1926)

Dobrovolný svazek obcí sídlící ve velkobřezenském obecním úřadu byl pro rozvoj ekonomiky, 
životního prostředí, tradic ap. ustaven jako Mikroregion Velkobřezensko 16. 8. 2005, registrováno 
je 6 subjektů: Homole u P., Malečov (Malschen), Malé Březno (Klein-Priesen), tašov (Taschow), 
V. Březno a Zubrnice (Saubernitz).

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Lhota (Wellhotta), ves, hejtm. a okr. Litoměřice, fara a pš. HomoIy; 33 d., 186 ob. n. 
(1890), samota Jebina.

…Naproti Hradišti [Radischke, Radischken] leží k jihu vesnice Varta se zříceninou stejnojmeného hradu. Pod ní se vine 
malý potůček idyllickým údolíčkem, jímž vede stezka ze vsi Vlčiněvsi [Olešnice - Waldschnitz] na jižním svahu Hradiště do 
městyse V. Března (Gross-Priesen). Pro krásnou polohu a teplé podnebí bytuje zde mnoho cizinců (stanice severo-západní 
dráhy, přístaviště parolodí) (126 m). Rozkládá se těsně u Labe při ústí krásného klikatého údolí Binovského s velmi úzkým 
struhovitým dnem. Krásná silnice stoupá těsně podle bystrého potoka, brzo lučinami, brzo hustým olšovím neb slujemi 
lesními se vinoucího, údolím vzhůru, kolem četných výstavných mlýnů. Poslední z nich leží velmi romanticky v kotlině 
obstoupené téměř svislými stráněmi a kolem stoupá úzká pěšinka vzhůru do vsi Zálezlu, na západním svahu údolí. Za 
mlýnem údolí náhle k východu se obrací a silnice se rozvětvuje; jedna větev údolím dále k Lhotě (Welhotta) a Homolím 
(Humel) vede, druhá v zatáčkách po stráni skrze Proboštov (pěkný kostel na vršku daleko viditelný) a lesem k Tašovu stoupá. 
Nikdo by netušil, vida čedičové a znělcové skály na obou úbočích vystupovati, že nalézá se v krajině, kde hnědé uhlí se 

dobývá. Přichází v tenkých vrstvách mezi znělcovým kamením 
a tufy co anthracit, vystupující na den pod jménem „Holý kluk“ 
u důlu sv. Vavřince (Laurenzi Schacht). Na východním úbočí jest 
u vesnice Binova [Byňov] čedičová skála (Mückenhausens Kuppe) 
působící svým kamením magnetickým odchýlení magnetické 
střelky... - 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

…Od Panského mlýna (Herrenmühle) jdeme vpravo podle 
opuštěných dolů do Proboštova (blízko naleziště diatomových 
břidlic s četnými otisky. – Zálezly–Proboštov 1 km, cesta červ. 
značená) - České Středohoří - II. opravené vydání - Jaroslav 
Křenek - nákl. KČST v Lounech 1929, tiskem Ant. Štrombacha 
v Lounech, Tř. legionářů.

výřez z ‘WANDERKARTE fürs Elbetal und des angrenzenden 
Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge. 5. verbesserte Auflage - 
Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig.’

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera.
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DoLNí MíRKoV

(Tittelsbach) - 400 m n. m. - Poněkud odlehlá 
partie svého času jedné z nejbohatších dědin 
koutu, kdysi samostatného Mírkova (Mörkau) - 
r. 1411 in villa Mierkov - se nachází na územním 
pomezí Mírkova a Lysé (Leißen), v serpentině 
silničky vedoucí do Lysé - odbočující vpravo 
z trasy Mírkov - Slavošov (Schlabisch, Slabisch), 
v kotlině Královského, dnes Lužeckého potoka 
(Königsbach), po jehož levé straně je ze severu 
a východu lokalita obklopena kopci Slavošov 
(Lerchenberg)* (594 m), am Schiefer (512 m) 
a Leißener Höhe či snad též Dauberei (502 m), z jihu a západu pak četnými pravobřežními útvary: 
někdejší Myšlovická hora, nyní hustě zarostlý Vysoký kámen (Hoher Stein) (494 m) ze soda-
litického tefritu a magnetovce (rušícího kompas), Šibeniční (Galgenberg) nebo i Soudní vrch 
(Gerichtsberg) (457 m) a čedičové Blansko (Blankenstein) (545 m) se zříceninou stejnojmenného 
hradu, severně spojené s plochým hřbetem ‘Široká motyka’ (525 m), na němž se dílem rozkládá 

ves téhož názvu. Výraz Tittelsbach se objevuje po 
r. 1700 a je přiřazován objektům - původně vlastně 
soustavě mlýnů - rozesetým podél toku (počínaje 
bezprostředně jižně pod Slavošovem). V místě 
současného D. Mírkova (II.  vojenské mapování 
[Františkovo] z l. 1836 - 52 uvádí zu Tittelsbach), 
jež bylo v minulosti označováno spíše ‘Hinter 
Mörkau’ (Zadní Mírkov), stával od r. 1584 Schic
klův mlýn (Schickelmühle, Schückel M.) s č. 27 
(ovšem v katastru Lysé, před 2. svět. válkou dle dr. 
F. J. Umlaufta Vogelův) a dalšími staveními - dnes 

při malé vodní zdrži (Přehrada Dolní Mírkov). Proti proudu takřka sousední a neméně starobylý 
(č. 26) Tittelsbacher Mühle náležel do r. 1716 majitelům březnického panství a pánům Blanska 
(Ritterburg Blankenstein), před válkou pak údajně Franzi Pieschelovi (1836 - 52 Tittelsbacher M. 
II). Spočíval již na parcelách mírkovských (z 
nichž některým se říkávalo ‘in der Busch’, jiným 
‘im Grunde’), Císařské povinné otisky stabilní-
ho katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. 
della Torre u. Winter C.) - kraj Litoměřice 
(Leitmeritz), okres Březnice (Priessnitz) - jej 
zobrazují ve výše zmiňované linii sporadické 
zástavby zhruba v polovině a pro mlýn Schic-
klův, v těsné blízkosti louky Trögelflur, užívají 
termín Schikelmühle. Nyní je sídlo - spolu s 
dalšími: Blansko (Blankenstein), Český Bu-
kov (Böhmisch Pokau), Lužec (Luschwitz), 
Lysá, Maškovice (Maschkowitz), Mašovice 
(Mieschlowitz), Mírkov, Neštědice (Nestersi-
tz), Roztoky (Rongstock), Slavošov a šachov 
(Klein Tschochau) - částí Povrlů (Pommerle, 

Schicklův mlýn

Vydáno za finanční podpory Města Ústí nad Labem.

severní polabí

města, obce a osady... od a do Ž
na ústecku

D
Pömmerle), které jsou, stejně jako Dobkovice (Topkowitz), 
Jílové (Ober Eulau), Libouchec (Königswald), Malšovice 
(Malschwitz), Petrovice (Peterswald), Ryjice (Reindlitz), 
tisá (Tyssa) a Velké chvojno (Böhmisch Kahn), členem 
Mikroregionu Labské skály založeného r. 2001.

Úval Lužeckého potoka (Lysá - Mírkov - Lužec: Königsbach a Lužec - 
Povrly: Luschwitz Bach) je krajinářsky a biologicky hodnotným teritoriem 
(udatna lesní - Aruncus vulgaris ad.) s loučkami, lužními hájky a drobnými 
bystřinami odvodňujícími centrální část Ústeckého středohoří. Polygon 
(rozprostírající se v levobřežním polabském masívu), vymezený Č. Buko-

vem, Dobkovicemi (Topkowitz), Roztoky a Povrly, je nejen geologicky významným pásmem s příkrými lesnatými svahy, 
skalními srázy a stržemi - kupř. rozsáhlý výchoz a zářez občasného toku severoseverozápadně od Kozího vrchu (Ziegenberg) 
(379 m) - Divoká rokle (Toller Graben) nad Veselím (Wesseln) - v průvodcích se o ní zřídka píše, je ale víceméně rozevře-
nou sopečnou knihou (bezlesá světlejší jizva svítí do daleka, obezřetným postačí 
zastavit u středního hřbítku s několika stromy a pohlížet z odstupu, odvážlivci 
se vydají dál, opatrnosti ale nezbývá, kamínky se sypou při sebenepatrnějším 
pohybu - kolem vidíme čediče, znělce, pískovce, gauteity atd. roztodivných barev 
i tvarů, jednotlivě i ve skupinkách… Helena Borská [* 14. 6. 1928 Mnichovo 
Hradiště - † 16. 5. 2004 Ústí n. L.] - Poznej místo, ve kterém žiješ [toulky Ústím 
a okolím] - Geodézie ČS, a. s. - ateliér Ústí n. L. a Okresní úřad v Ústí n. L., 
1994), jež je příkladem vývoje subkomplexu v oblasti syngeneticky tektonicky 
aktivní, s horninami tvořícími výplň deprese pokřídového reliéfu značných 
rozměrů, v 60. - 70. l. 20. stol. zde byl zaznamenán výskyt sovy pálené (Tyto 
alba); nebo Uhlířský důl (Köhlergrund, Köhlengrund) vyúsťující v labský ka-
ňon pod Vysokou horou či Vysokým kopcem (Hohen Berg) (235 m) - kde se 
v přirozeně chráněných polohách takřka masově nalézají četné druhy hájených 
rostlin - bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) aj.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Tittelsbach, Dittelsbach, víska v Čechách, 
hejtm. a okr. Ústí n. L., fara Mojžíř, pš. Neštěmice; 9 d., 43 obyv. n. (1900).

…Pod Mirkovem probíhá údolí to mezi vysokými stráněmi Myšlovické 
hory [Vysoký kámen] a Harabergu [Hora - Harraberg] (494 m) nad vesnicí 
Č. Bukovem (Böhm. Pokau). Na travnatém jeho dnu bublá podle silnice 
horský potok. Nad klenbou studně v Č. Bukově vyrostla statná bříza. Na 
vysočinatém jižním úbočí hory Myšlovické jest ves Myšlovice (Mieschlowitz) 
[Mašovice] s ohromnou lipou při cestě z Mirkova do Povrlů. Výběžek hory 
Myšlovické, jsa od ní oddělen hlubokou roklí (Tollegraben [Divoká rokle], 
geolog. velmi zajímavý střídáním vrstev čedičových a znělcových), tvoří 
strmá znělcová skála Kozí vrch (Ziegenberg), kamž z Veselí (Wesseln), 
vesnice na břehu labském pod 
horou ležící, možno dostoupiti. 
Přehlédneme odtud údolí lab-

ské až k Ústí a protilehlým svahem Zinkenštýna [Buková hora - Zinkenstein, 
Buchberg] a Mazensteina [Sokolí hřeben - Matzenstein]… …Kde za Mirkovem 
silnice v pravo se otáčí, polní cestou v levo, nízkým lesem a polmi přes vrch 
do Myšlovic, silnicí do Neštědic (5½), odtud státní drahou do Ústí. Jinak také 
z Mirkavy [Mírkov] pěšinou za posledním domem v levo do Lužovic [Lužec] 
až na silnici, touto dolů hodný kus podle potoka pak v levo pěšinkou do vrchu 
do Č. Bukova (5) – odtud v levo vozovou cestou, na to pěšinou opět v levo na 
Harraberg (5½) dolů v pravo na silnici, po té do Dubkovic [Dobkovice - Top-
kowitz] (státní dráha, 6½) - 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

*) Některé starší mapy za Lerchenberg prohlašují plochý a travnatý Javorský 
vrch (Ohrener Höhe) vypínající se na rozhraní děčínského a ústeckého okresu 
- mezi Čermnou (Leukersdorf) a Javory (Ohren) - např. ‘WANDERKARTE fürs 
Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge. 5. verbesserte 
Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig.’

Výřez s Divokou roklí z ‘Karte des Kreises Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939)
Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera. l Grafické zpracování: EM studio
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D
DoLNí ZáLeZLy

(Salesel) - 140 - 170 m n. m. - Leží v závětří le-
vého konvexního břehu Labe, při ústí Mlýnského 
(Mühlbach), též Moravanského potoka nebo také 
Moravanky (Radischkenbach), severně zaštítěny 
Vaňovským vrchem (Staudenspitze) a západně Du
bickou plošinou (Dubitzer Hochfläche). Osídlení 
sahá až do ml. doby kamenné. Majetek litoměřické 
kapituly, prvně vzpomínán v její zakládací listině 
(1057), je stvrzen záznamen z r. 1218. Královna 
Gertruda a Přemysl Otakar II. propůjčili r. 1226 
jisté partie klášteru v Doksanech (Doxan), jenž tu 
měl (1273) právo lovu lososů.

(Kdysi zde běžný, nyní vymizelý druh, plůdek lososa atlantského byl r. 2002 vysazen do Ohře [Eger], snad 
se červeného krasavce zase dočkáme, ostatně figuruje i ve znaku, obci byl i s vlajkou parlamentem přiznán 
v červenci 1999 - modrý štít s meruňkovými květy a vlnitým stříbrným břevnem, v něm prohnutý losos.)

Název (1341 Salesil, 1343 Zalesl) poukazuje na ‘ves zalezlou či zastrčenou’, poněkud para-
dox, neboť ji odjakživa protínaly důležité stezky. Jiná verze se dovolává ‘polohy v zalesněném 
ohbí řeky’. Jeden z dílů získal r. 1357 špik z Hradce, další rodina Zdeňka z Dubice řeč. Šišma 
(Syrsa von Dupicz), zbylé doksanské držby přešly r. 1487 na pány z Koldic (Kolditz) na Krupce 
(Rosenburg). R. 1578 jmění koupilo Ústí a v r. 1610 prodalo Litoměřicím (Leitmeritz).

Část pak nabyl keblický dvůr, smlouva s 10ti osedlými (berní jednotka = 1 sedlák) uvádí pobřežní parcely, 2 mlýny, hospodu (Kretscham) a výnosy ze cla 
i rybolovu. Již ale r. 1579 připadly některé výměry Řehlovicím (Gross Tschochau). R. 1628 utržili dědinu i s Řehlovicemi a Brozánkami (Prosanken) Hans 
Hartwig a Otta von Nostitz († 1630) z Trmic (Türmitz). Doručovala se tudy pošta z Prahy do Drážďan a Trutnova (Trautenau), posel tu měl ubytování, 
od r. 1625 putoval po kopcích (za 1,5 tolaru týdně) přes Stebno (Stöben) a Milbohov (Ellbogen) pěšky, poté (1631) koňmo, nepřetržitou 3člennou službu 
drželi ve Velvarech (Welwarn), Ústí a Petrovicích (Peterswald). Tereziánská reforma (1743) činnost postátnila a r. 1752 vyjel dostavník, ovšem při Labi. 
Ústecká silnice (poprvé zmíněná r. 1752) trpěla záplavami, padáním kamení ze svahů u Vaňova (Wanow) a na vozy i postilióny často číhali lapkové, tudíž 
došlo r. 1797 k odklonu - z Lovosic (Lobositz) na Teplice (Teplitz), Varvažov (Arbesau), Nakléřov (Nollendorf) a Petrovice. Poplatníci zahrnutí v berní rule 
(1653 - 4) vlastnili vinice, 2 sedláci, 7 chalupníků a 8 zahradníků obdělávalo 21 strychů (korec = 2850 m2), tedy 25,9 % plodné půdy.

R. 1654 bylo evidováno 30 stavení (2 sedláci, 16 malorolníků a 12 zahradníků), kdežto 
v r. 1787 již 72. Žilo se z farmaření, ovoce (třešně, jahody, švestky, či spíše slívy, rebarbora, 
pověstné meruňky a broskve, dokonce i mandle) a zahradničení, ale i práce v okolí. Pro teplé 
klima a brzké jaro je kout přezdíván České Meráno (u nás je jich více a v kraji hned 2, Zálezly 
a Perštejn [Pürstein] na Chomutovsku), kde se dařilo révě a hruškám solankám.

(Raná odrůda jménem po Solanech [Solan, Sollan] na pomezí Lounska a Litoměřicka, středohorské Libčevesko se jimi za 1. republiky proslavilo až ve 
Skandinávii.) Každoročně se jen do Německa vyvezlo několik lodí (ba i mišpule a černý bez), ujaly se patrně poč. 20. stol. (r. 1902 postihla místní vinohrady 
plíseň a v r. 1910 epidemie révokazu), v čase květu přijížděli návštěvníci až z Drážďan a Berlína. Význam upadl v 50. l. 20. stol, 1 z posledních hrušní měl 
údajně na zahradě současný starosta Miroslav Suchý.

Datum 25. 4. 1815 je černě 
zapsán jako Den slibů, shořelo 13 
chalup, ze 74 vykázaných r. 1833 
náleželo 41 (se 184 osadníky) 
řehlovickému panství, ostatní 
Keblicím (Keblitz). R. 1887 obý-
valo 83 domů 471 lidí. J. K. Müller 
i II.  vojenské mapování (Fran-
tiškovo) z l. 1836 - 52 užívá tvar 
Salesl (1720) a Císařské povinné 
otisky stabilního katastru Čech 
z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Krapf 

Ná v e s  ( Mí r o v é 
nám.) - cca 1900 
a 2009
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u. Müller) - kraj Litoměřice, okr. Řehlovice (Tschochau) - termín Sallesl. Okrouhlý půdorys 
vč. starší zástavby zanikl položením pražsko-drážďanské železnice (1847 - 50).

Státem chráněné nádraží z r. 1850 s pamětní deskou (rekonstr. r. 2004) je jedinou drážní budovu v originální podobě na trati, jejíž konstruktérem byl 
generální inspektor a vrchní inženýr Alois Negrelli (* 23. 1. 1799 Fiera di Primiero - † 1. 10. 1858 Vídeň), rytíř z Moldenelbe.

Zrušením poddanství (1850) se obce osamostatnily a nadešla éra rozmachu. Po vyčlenění 
z litoměřického okresu byly Zálezly - pro odlišení od stejnojmenné osady nad Velkým Břez-
nem (Gross Priesen) - obdařeny adjektivem Dolní.

Přilehlý kaolinový a křemitopískový lom (Glassand- u. Kaolinwerke Salesel) - posléze i plavírna (Sandwäscherei) s dopravní lanovkou - zásobil sklárny 
a papírny, předválečným šéfem byl Emil Ludwig († 12. 6. 1960 Bad Homburg). V Telnici (Tellnitz) povstala r. 1901 porcelánka (s 8 pecemi) na izolátory 
exportovanými do Kanady a Austrálie. Suroviny odbírala z Německa, dílem z Liboňova (Liesdorf) a kaolin ze Zálezlů (těžba skončila r. 1957).

Území (s vrchem geology zvaným Klenotnice) mezinárodně proslulo co naleziště minerálů 
(kalcit, natrolit, chabazit, phillipsit) a konc. 19. stol. i jako lákavý cíl a východisko špacírů do 
krajiny, jíž dominuje kostel sv. Barbory v Dubicích (Dubitz).

K zavítavším celebritám patřil 20letý Franz Kafka (* 3. 7. 1883 Praha - † 3. 6. 1924 Kierling). Se sestrami - Gabrielou (15), Otýlií (11) a Valerií (13 
let) - a vychovatelkou Annou Pouzarovou se do vyhlášeného letoviska vypravili r. 1903, kdy student práv složil zkoušky. Mládež se na písečných plážích 
labských plováren vydatně slunila, prý i bez plavek, ale odděleně. Začínající literát si odskočil i do Drážďan, což guvernantka popsala v jakýchsi českých 
novinách (1964) a krátkou noticku otiskl r. 1995 německý Der Spiegel. ‘Jezdil na kole a hrál tenis s pěknou dívkou. Po návratu do Prahy napsal delší báseň 
Stella. Tak se ona slečna jmenovala…’

Před 2. sv. válkou tu s přístavem, nádražím, poštou a školou bylo ve 156 obydlích regis-
trováno 749 usedlíků, spojení na faru do církvic (Zirkowitz) zajišťoval přívoz. Po r. 1945 ves 
proslula Slavnostmi květů a Meruňkovými slavnostmi.

Proti úřadu se v horním okraji návsi skví barokní kaple sv. Anny z r. 1780 (znovu vysvěcena r. 1992 ústeckým arciděkanem ThDr. A. Spo-
rerem) a před ní kovová zvonička (‘vidlák’) se Zvonem svobody ulitým r. 1894 ocelárnou v Bochumi. Socha sv. J. Nepomuckého z r. 1719 
(dle jiných zdrojů 1779), jíž si věhlasný průmyslník a velkomydlář Johann Schicht odvezl před svou vaňovskou vilu, byla r. 2004 navrácena 
do takřka původní pozice (restaurována 15. 9. 2008). Chráněná plastika Krista Trpitele (1820) Ecce Homo stávala u vozovky (1/30) na 
Vaňov, pro vandalismus byla ale přesunuta do centra (nad nádraží). V ul. Na Horkách (směrem k osadě Horka) se tyčí 12m památný dub 
letní (obv. 480 cm), stáří je tipováno na 350 roků, stoletý tis červený roste u čp. 101 (vedle pošty). Obdélná kaple s věžičkou z 19. stol. 
(zbořena r. 1960), na zarostlých loukách západoseverozápadně (u zeleně zn. cesty, pod el. vedením), mívala sedlovou střechu a zvonici, 
zůstalo jen torzo obvodového zdiva. V l. 2005 - 6 proběhla výstavba cyklostras a na podzim 2007 otevření horolezecké ‘minioblasti’ 
Mlynářův kámen (Müllerstein), též Hláska (300 m) - pravěké signalizační skalisko (výhled inspiroval fotografy i malíře) na východním 
úbočí Dubického kopce (Dubitzer Berg) (358 m) se železným křížem a německou mramorovou plaketou

Spolu s Habrovany (Habrowan), Chabařovicemi (Karbitz), Chlumcem (Kulm), Modlany (Modlan), Přestanovem (Priesten), 
Řehlovicemi, Stebnem, Trmicemi a Žalany (Schallan) je obec členem Mikroregionu Milada ustaveným 13. 3. 2000. K 31. 12. 2007 tu 
žilo 585 a k 1. 7. 2007 pak 566 lidí. Historií se zabývá publikace Věry Hladíkové Dolní Zálezly v minulosti a současnosti z r. 2006 (FF 
UJEP, Archiv a Muzeum města Ústí n. L.)

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Zálezly (Salesel), ves t. na lev. bř. Labe, hejtm. a okr. Ústí n. L., fara Církvice; 
102 d., 50 obyv. č., 501 n. (1900), 2tř. šk., pš., žel. stanice na tr. Praha-Podmokly a stanice česko-saské paroplavby, mlýn. 
Tu a v okolí vinice.

Dolní Zálezly, ves vhodná k rekreaci, 7 km j. od Ústí n. L.* v malebné poloze na terasovitých stupních nad Labem*. 
Prvně připom. r. 1057 jako majetek litoměř. kapituly, byly proslulé ovocnářstvím, vinařstvím a lovem lososů. K min. 
stol. se staly D. Z. význačným turist. střediskem a pro příznivé klimatické podmínky nazýv. „Český Meran“. Byly známé 
úspěšnou léčbou hroznovými kúrami. Od 80. let min. stol. v rozlehlých zahradách výstavné vily, letní sídla ústeckých 
kapitalist. podnikatelů. V suti z hornin j. od obce (příkrov ze sodalit. tefritu) minerál leucit (např. při staré pěšině k Du-
bickému kostelíku v úrovni 240 m). V okolí ložiska bílých kaolinových i křem. písků, jež se těží pro sklářský průmysl. 
Okolí: Dubický kostelík, 2 km; Mlýnský důl*, 1 km; Mlynářský kámen*, 1,5 km. - Josef Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí 
autorského kolektivu - České středohoří a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - svazek 12 - Sportovní a turistické 
nakladatelství - Praha, 1962

Úd o l í  L a b s k é  j i ž n ě  n a d  Ús t í m . Kolem hory Vanového (Stauden) jižně od Vanova Labe v mohutném oblouku 
k Zálezlům se vine (stanice státní dráhy, přístaviště parolodí). Leží utěšeně v čedičové kotlině obepjaty pasem vinic 
a ovocných sadů. Kotlinu probíhající potok, žene se hlubokým úvalem od Moravan. Nad starým mlýnem v lesní sluji tvoří 
as tré slapů; sem vede pěšinka, obracejíc se pak ke srázné skále Mlýnskému kameni (Müllerstein), s níž celou rozkošnou 
kotlinu možno přehlédnouti. Nad Müllersteinem jest lesnatý vrch Liščí hora, pod níž na horské vysočině velká vesnice 
Dubice, jejíž kostelík na pokraji příkré stráně údolí Labské střeží. Něco níže Zálezlu na druhém břehu v lůně ovocných 
sadů při ústí pěkného údolí bělá se Sebusín, odkudž vede pěkná silnice údolím do Litoměřic; přímo nad Zálezly na 
pokraji plochého výběžku hory Vanového v značné výšce leží vesnička Chvalov (Qualen); přes tuto ze Zálezlů stoupá 
v mnohých zatáčkách silnice k Podlešínu… - 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

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera. l Grafické zpracování: EM studio
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DouBRAVice

(Tauberwitz) - 375 m n. m. - Původně samostatná horská 
ves, dříve v okrese Litoměřice (Leitmeritz), ležící mezi Blá-
hovem (Plahow, Plahof), Haslicemi (Hasslitz), Hlupicemi 
(Luppitz) a touchořinami (Taucherschin) - s  Obecním 
úřadem (1869 - 1945), poté Místním národním výborem 
(1945 - 60) - zmiňována je už r. 1057 (Dubrauiz - patrně 
z podstatného jména dúbrava) v darovací listině Spytih-
něva II. (* 1031 - † 28. 1. 1061) litoměřické svatoštěpánské 
kapitule. Má víceméně společnou historii s Haslicemi a Ho-
molí u Panny (Hummel). R. 1218 byla jměním německých 
rytířů. Během husitských válek (1419 - 36) ji císař Zikmund 
Lucemburský (*  14. 2. 1368 Norimberk - †  9. 12. 1437 
Znojmo) zastavil Hynku z Valdštejna († 1437). Postupně 
se stala zbožím Jana z Vartenberka († 1464) a Jakoubkova 
(† cca 1461) vnuka Jaroslava z Vřesovic. Po 30tileté válce 
(1618 - 48) jsou zde v majetku litoměřických dominikánů 
zaznamenáni 3 chalupníci a 1 sedlák. Na počátku 18. stol. 
bylo v 16ti domech evidováno 78 usedlíků (v l. 1930 - 45 
již 376). Živili se většinou polařením a chovem dobytka, zřejmě ovšem i např. uhlířstvím, ne-
boť (dle střekovského řídícího učitele emila Richtera): V trati označené německým přepisem 
‘Dolika’ (Dolík??) v blízkosti Týniště [Tinscht], v  prostoru prameniště malého přítoku potoka 
Kreuzbach [Luční] jsou uváděny pozůstatky milíře. Na působení uhlířů ukazují také pomístní 
názvy v okolí Doubravic, Roztok [Rongstock] a Vitína [Wittine] (‘Köhlerloch’)… Milíře v okolí 
Zubrnic - E. Richter - Aus dem Saubernitzer Thale, 1892 (jedné z bezprostředně přilehlých lokalit 
jihovýchodně od Doubravice se říkávalo ‘Köhlerhahn’). Dřevěné uhlí pálili v okolních lesích 
uhlíři, kteří je prodávali kovářům, zámečníkům, nožířům, kotlářům, zlatníkům, ale i knihařům 
a jiným řemeslníkům. Děti docházely do školy v Homoli. Kartograf Jan Krištof Müller (* 15. 
3. 1673 Wöhrd u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) (1720) a II. (Františkovo) vojenské mapo-

vání z l. 1836 - 52 či Císařské povinné otisky 
stabilního katastru Čech z  r. 1843 (resp. 
1846 - Lith. Ceschi u.  Winter C.) - kraj 
Litoměřice, okres Velký Újezd (Grossau-
gezd) - užívají označení Tauberwitz, kdežto 
I. vojenské mapování (josefské) z l. 1764 
- 68 (rektifikace 1780 - 83) termín Dauber-
witz. Někdejší odlehlost koutu - viz Dolní 
Lhota (Nieder Welhotta) - stejně jako 
drsnost podnebí ilustruje ukázka ze steno-
protokolu (501. tisk) z 5. zasedání senátu 
Národního shromáždění republiky Čes-
koslovenské (z návrhu senátorů: Roberta 
Schmidta, zemědělského poradce Karla 
Stellwaga [* 22. 4. 1873 Stockfeld bei Bo-
damsee - †  20. 2. 1963 Oberzwieselau], 
děčínského stavitele Roberta tschaker-
ta a Franze Wernera [*  22. 4.  1881 -  

Doubravice (1899)

výřez z ‘Karte des Kreises Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939)
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†  15. 2.  1947 Praha - popraven, senátor od 8. 10. 1936]): 
‘V pátek, dne 11. června 1937 mezi 4. a 5. hod. odpol., postiženy 
byly obce Jištěrpy (Giesdorf), Chotiněves (Kuttendorf), Horní 
Šebířov (Ober Rzepsch), Liběšice (Liebeschitz), Horní (Ober-) a 
Dolní Chobolice (Nieder Koblitz), Mladé (Mladey), Jeleč (Gelt-
schhäuser) v soudním okresu Úštěk (Auscha) a obce Soběnice 
(Sobenitz), Horní Nezly (Ober Nösel), Kotelice (Kuttlitz), Horní 
(Ober-) a Dolní Týnec (Nieder Tenzel), Třebušín (Triebsch), 
Hlupice, Hadice (Haslice), Homole, Doubravice a Bláhov v soud-
ním okresu Litoměřice živelní pohromou, jaké tam od nepaměti 
nebylo. Při průtrži mračen nastalo prudké krupobití, při čemž 
padaly kroupy zvící holubích vajec, místy dokonce slepičích vajec 
a zničily většinu sklizně v postižených obcích. Škody způsobené 
tím na žitě, pšenici, okopaninách, chmelnicích a ovocných stro-

mech budou míti za následek sklizeň o 60 až 80 % zmenšenou. Odhad škod není dosud skončen… 
…úterý 15. června 1937 v Praze…’ Po 2. světové válce byl odsunem německé populace oblasti 
zasazen takřka smrtící úder. Množství zchátralých a neudržovaných stavení a hospodářských 
budov se zhroutilo nebo podlehlo demoličním zásahům. Dochoval se 
srubový objekt čp. 12 a na návsi pseudogotická kaple svatého Jakuba (ve 
věžičce s nepřístupným zvonem), pochází z poloviny 19. stol. (opravena 
r. 1994). K nevelkému sídlu, rozloženému na vysokém větrném a zaob-
leném hřebenu nad hlubokým údolím Lučního potoka (Lischkenbach, 
Kreuzbach), patřívaly nedaleké Haslice (445 m n. m) a Homole u Panny 
(375 m n. m.) Již ale r. 1960 se situace obrátila a dnes (od pondělí 23. 
9. 1991) je - s mnoha ostatními: Babiny ii (Babina B), Bláhov, Byňov 
(Binowe), Dolní Lhota, Haslice, Lhota pod Pannou (Deutsch Welhotta) 
Nová Ves u  Pláně (Neudörfel) a Suletice (Sulloditz) - částí Homole 
(homolská římskokatolická farnost spadá pod Litoměřický vikariát). 

Dobrovolný svazek obcí operující 
z velkobřezenského úřadu byl pro rozvoj ekono-
miky, životního prostředí, tradic ap. ustaven jako 
Mikroregion Velkobřezensko v úterý 16. 8. 2005, 
registrováno je 6 subjektů: Homole u P., Malečov 
(Malschen), Malé Březno (Klein-Priesen), tašov 
(Taschow), Velké Březno (Gross Priesen) a Zubr-
nice (Saubernitz).

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Doubravice (něm. Tauberwitz), ves t., hejt., 
okr. Litoměřice (13 km sv.), fara, pš. Homoly; 16 d., 83 ob. n. (1890), mlýn.

Čtrnáctihory... ...ve vých. díle přecházejí ve vysočinatou rovinu rybníky po-
krytou, tak svého vých. zakončení docházejíce. Na jz odděluje je od části třetí 
údolí Chablavky [Červený potok - Rother Bach, Roten Bach] od Levína pod 
Zinkenštýnem [Buková hora - Zinkenstein, Buchberg] k Ouštěku [Úštěk] vybí-
hající, a údolí protilehlé oddělené od něho, sedlem mezi Tuchořiny a Levínem, 
jež se táhne od Sedla a jeho sz výběžků k M. Březnu. – Hranice j od Ouštěku přes 
Blížnedly [Blíževedly - Bleiswedel], Stolinky [Stvolínky - Drum], Holany zahýbá 
se obloukem k Č. Lípě. Dle této dělí ji široký úval Bobrového potoku [Bobří potok 
- Bieberbach], Ústecko-Dolinský zvaný, z něhož vrch Ron [Ronov - Ronnberg] 
příkře vyčnívá, od j pahorkatiny pískovcové. - 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

výřez z ‘Karte vom Böhm. - Mittelge-
birge (Östlicher Teil.) „Vom Geltsch zum 
Jeschen“ 1:75000 - Meinhold Verlagsge-
sellschaft, Dresden 1940’
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DuBice

(Dubitz, Groß-Dubitz) - 325 m n. m. - Původně 
samostatná, vysoko nad labským údolím položená 
vesnice - zprvu s Obecním úřadem (1837 - 1945), poté 
Místním národním výborem (1949 - 76, resp. 1980). 
Byť kdysi jistě příslušela k zeměpanskému komplexu, 
byla patrně nejp. poč. 14. stol. odloučena a vrchnost 
tu zbudovala nezávislé hospodářství, náleželo Zdeň-
ku ‘z Dupicz’, řečenému Šišma (též Zdenko Syrsa, 
což znamenalo něco jako sršící či hlučný). V r. 1344 figuroval na listině 
Smila ze Vchynic a vyznal urovnání rozepře s cisterciáckým klášterem 
Altzelle v Míšni. Příští zmínka pochází z r. 1347 a brzy (1351) svědčil 
při obdarovávání řehlovického kostela. K Dubici disponoval i podacím 
právem ve Stebně (Stöben), kam 26. 11. 1360 dosadil faráře Jindřicha, 
když dosavadní Franěk skonal. Příbuzným mu nejspíše byl Jan z Du-
bice, v l. 1358 - 64 duchovní na několika postech, posledně v nedalekém Velemíně (Wellemin, 
Welemin). Synové Zdeňka - Václav a Mikuláš - deklarovali 2. 9. 1393, že otec stebenskému knězi 
poukázal roční příjem z obce (2 a ½ kopy českých grošů, jež se uvolil převádět nadvakrát, vždy 
na sv. Jiří a sv. Havla) a slíbili, že jej budou poskytovat rovněž. Václav měl vydat polovinu (od 
poplatníka z Dolních Zálezlů [Salesel]) a Mikuláš druhou z poddaného ve chvalově (Qualen). 
(Údaj dokládá, že Dubice tenkrát tvořila jádro teritoria, kam mj. spadaly min. i Zálezly s Chva-
lovem.) Majetkovou separaci naznačuje způsob hrazení taxy stebenskému svatostánku. Nevíme, 
jak se vypořádali, je ale zřejmé, že se ze jmění, v jehož souvislosti jsou naposledy vzpomínáni 
7. 5. 1397, kdy stvrdili prodej blízké Suché (Suchey, Suchei), dlouho netěšili, záhy pozbyli i Dubici. 
Poč. 13. stol. již byla rytířů píšících se po Skalce (Skalken) u Vlastislavi (Watislaw). V létě 1405 
uzavřel Rydkéř ze Skalky smlouvu s kanovníkem a 5. ředitelem stavby svatovítské katedrály, 
Václavem z Radče († cca 1418), přepustil mu dvé ročních sazeb - 12 kop na Dubici a v Zálezlích 
3 kopy českých grošů, měly být přenechány pražskému chrámu. Z nemovitostí si vymínil jen 
dvorec dubický, jaký čas jej spravoval (příp. nástupci), není jasné, pozdější sdělení se objevují 
až v pol. 16. stol., téměř 150 let je tudíž zastřeno. Někdy v tomto údobí byla ves přidružena 
k hradu Krupka (Rosenburg) a z někdejšího suverénního gruntu zřízeno svobodné manství, 
smyslem bylo, že se zástavní uživatelé majetníku zavázali konkrétními povinnostmi. Manství, 
ani druh služeb neznáme. Lze soudit, že se jednalo o sektor s poplužním dvorem a držitelé měli 
stanoveny úkoly zejm. vojenské při ochraně feudální hranice, k čemuž i mohli na svůj náklad 
najmout přiměřený počet ozbrojenců.

O dubickém dominiu se prvně dovídáme k 19. 1. 1491, kdy byly projedná-
vány záležitosti ohledně beneficie pro svatyni v Krupce (Graupen), svědčili 
též 2 kurpečtí manové, Petr Kelbl z Gejzinku (Geising) na chlumci (Kulm) 
a Jan z Habrovan (Habrowan) v Dubici. Zprávy pak vyvstávají hojněji, 
r. 1436 propachtoval dědinu císař Zikmund košťálovskému velmoži, Janu 
Kaplíři ze Sulevic (Sullowitz), v r. 1537 koupil Václav z Vartenberka hrad 
Krupku vč. 4 manů (z nichž 1 osedlý právě v Dubici), následující je jen o 10 
let mladší. Václav z Vartenberka se r. 1547 účastnil vzpoury proti Ferdinandu 
I. Čeští stavové a některá města odboj nezvládla a došlo na postihy. Václav 
musel na majetek přijmout léno, což významně omezilo jakoukoli manipu-
laci a krupeckou oblast ztratil, byla zabavena ve prospěch královské komory, 
což se pochopitelně vztahovalo i na jeho dubického mana, jenž se tak stal 
královským. Jiné partie připadly poč. 16. stol. šlechticům ‘z Bílé’ (Biela), 

výřez z ‘WANDERKARTE fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- 
und Erzgebirge. 5. verbesserte Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig.’
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Jetřich († 1543) ovšem před r. 1541 ‘v Dubici dvory kmetcí s platem co tu má’ 
postoupil (i s patronátem ke sv. Barboře) za 150 kop českých grošů Kašparu 
z Kauče (Kautsch) († po 1543), vlastníku horního trmického léna. Ten pak na 
ní obratem (1543) registroval věno manželce Saloméně. Končinu - vč. trmic 
(Türmitz) a segmentu Dubice - nabyli synové, Jindřich dostal peníze, za něž si 
r. 1560 pořídil Podviní (Podiwin) u Litoměřic (Leitmeritz) a Dubici (snad to 
byl on, komu se od Krupky podařilo získat druhou část s manstvím, v tituláři 
české aristokracie z r. 1572 je totiž uváděn s přídomkem ‘na Podviní a Dubici’). 
Několik let nato převzal i Horní Trmice (Obertürmitz), další bývalé krupecké 
manství. R. 1589 se mu díky přízni Rudolfa II. povedlo půdu kompletně 
přepsat (za 3.500 kop míšeňských) z manství v alod, zaručující dědičný nárok 
a volné nakládání. Pročež se prezentoval predikátem ‘na Trmicích a Dubici’. Synové Jan Jindřich 
(† před 1644), Adam a Petr sice na stavovském povstání (1618 - 20) participovali, trest (konfiskace 
1 třetiny jmění) jim však byl prominut. R. 1627 se v Českém království tzv. Obnoveným zřízením 
zemským povolovala jediná konfese (římskokatolická) a sourozenci rok nato odešli. Předtím se 
jim ale podařilo vše zpeněžit (dubické parcely utržila Marie tretscherová, roz. Reischlová). Do 
Čech se vrátili při saském vpádu (1630), kdy i s tvrzemi vydrancovali oba statky, přesto setrvaly 
v rukou M. Tretscherové, v lednu 1635 provdané za Filiberta emanuela de Bois. Po její smrti 
(1641) je přejali potomci vč. dětí Filibertových (zde seděl Jan Jakub tretscher). Členění však neproběhlo ku všeobecné 
spokojenosti, neustále se vedly sváry. Když Jakub zemřel (1656), zhostil se podílu bratr Ferdinand Raimund, leč spory 
neustaly, skončily až konc. 70. let, kdy Dubici Jan Hartvík (Johann Hartwig) z Nostic (* 1610 - † 24. 3. 1683) připojil 
k Trmicím. O rezidenci se informace nedochovala, nicméně existenci nutno předpokládat, vznikla asi poč. 14. stol. při 
konstituci sídla. O podobě či poloze si zatím nemožno učinit představu. Spočívala snad v areálu při jihozáp. kraji zástavby.

Enkláva kolem kostelíku se nazývala Nová Dubice, posléze Dubičky (Klein-Dubitz). Lokální 
termín je zdrobnělinou staročeského substantiva ‘dúbie’ - doubí. Císařské povinné otisky stabilního 
katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Sadr u. Müller) - kraj Litoměřice, okres Trmice - uží-
vají tvar Dubitz (Dubic). V r. 1787 tu bylo evidováno 33 domů a r. 1887 již 47 s 305 osadníky, 
většinou se živili rolnictvím, r. 1930 zde bydlelo 368 lidí, kdežto r. 1939 už jen 319, na nádraží 
a poštu se chodilo do sousedních Zálezlů, na faru do Stebna. Česká obecná (jakož i mateřská) 
škola tu fungovala v l. 1928 - 38 a jednotné zemědělské družstvo v období 1952 - 77. Pamětní 
kniha zachycuje éru 1837 - 1931. Na návsi dosud stojí cenná hrázděná i zděná stavení. Dnes je 
osada (s 233 občany) spolu s Brozánkami (Prosanken), Habřím (Haberzie), Hliňany (Hlinai, 
Hlinay), Moravany (Morawan, Morwan), Radejčínem (Radzein) a Stadicemi (Staditz) místní 
částí Řehlovic (Gross Tschochau), které jsou vedle Bžan (Webeschan), žalan (Schallan), žimu 
(Schima), Bořislavi (Boreslau), Habrovan (Habrowan) a Rtyně (Hertine) od 20. 4. 2000 členem 
Mikroregionu Přemysla Oráče ustaveným pro rozvoj cestovního ruchu, turistiky, revitalizaci zón 
dotčených těžbou uhlí, výstavbou dálnice D8 aj.

Mezi Dubičkami a Dubicí se nachází štěrková terasa pleistocénního (diluviálního) Labe ve výši 340 m n. m. Valilo se 
tudy, dokud nevyhloubilo nynější koryto. Dubická plošina (Dubitzer Hochfläche) je rozeklána v několik ostrohů proslulých 
jako vyhlídkové body, např. Doerellova vyhlídka (Doerell Aussicht), Dubický vrch (Dubitzer Berg) či Mlynářův kámen 
(Müllerstein).

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Dubice (něm. Dubitz), ves v Čechách, hejt., okr. Ústí (7·5 km), fara Stebno, pš. Zalezly; 
48 d., 281 ob. n. (1890), alod. dvůr Marie hrab. Sylva-Taroukové, sadařství.

Dubice, ves 7 km j. od Ústí n. L.* 300 m jv. vyhlídkový bod D u -
b i c k ý  k o s t e l í k , při něm restaurace s  terasou. Ze strmé skalní 
stěny (363 m) r o z h l e d : na úpatí okolí Labe kolem Zálezel*, naproti 
Církvice, nad nimi Deblík*; za ním Varhošť*, vpr. Libochovany*, za 
nimi zříc. Kamýku*, od něho vl. Plešivec*, vpr. Radobýl*. Kostelík: pův. 
p. got. po r. 1579, r. 1643 zbarokiz., přestav. r. 1820. ČSD 9 Dol. Zálezly 
3  km; ČSAD 04904; Z  9, Žl. 16. Okolí: Výsluní [Pfaffenberg], 1 km; 
Debus, 3 km. - Josef Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí autorského kolektivu 
- České středohoří a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - svazek 
12 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962

Ant. Phillipp’s Gasthaus
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výřez: II. vojenské mapování (Františkovo), 1: 28.800 (1836 - 52), M. H. = 
Meierhof - dvorec, poplužní dvůr; W. H. = Wirtshaus - hospoda
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DuBiČKy

(Klein-Dubitz) - 363 m n. m. - Víceméně okrajová 
čtvrť - situovaná zhruba 600 m jihovýchodně od cen-
tra dříve samostatné Dubice (Dubitz, Groß-Dubitz) 
založené zřejmě poč. 14. stol. - se kdysi nazývala Nová 
Dubice. (R. 1654 tu byli evidováni 3 sedláci a 11 cha-
lupníků; zdrobnělina archaického substantiva ‘dúbie’ 
- malá osada v ‘doubí’.) Je koncentrována bezprostředně 
u chráněné kulturní památky, prvotně protestantského 
(posléze katolického) poutního kostela sv.  Barbory, 
jenž se tyčí v dominantní poloze - na plošině u hrany 
levobřežního svahu (220 m nad říční hladinou). Jako 
luteránský (a snad i co rodinnou hrobku) jej v pro-
storu někdejší blíže neurčené rezidence a kaple rytíře 
z Kamýka (Kamaik) nechal v  l. 1579 - 95 zbudovat 
Jindřich Kauč [Koučové z Kouče - vladykové ze vsi 
chouč na bílinském panství], syn držitele horního 
trmického léna, Kašpara z Kauče (Kautsch) († po 1543). Současný hřbitovní svatostánek (Du-
bitzer Kirchlein) byl r. 1643 pobořen a vzápětí za rekatolizace raně barokně přestavěn (posledně 
r. 1820 po požáru sídla, kdy povstala jeho dosud zjevná jednotná koncepce).

Renovace přežil cenný renesanční štít (interiér pozdně gotický a barokní; presbytář s  křížovou klenbou), průčelní 
nika chrání sochu patronky horníků sv. Barbory ze 17. stol., visíval tu i zdobený zvon z r. 1595 (žel prý odstraněn r. 1942) 
od pražského měšťana z vynikající mistrovské famílie (děd Bartoloměj Pražský [† po r. 1530], otec ondřej Pražský 
[† cca r. 1550]) Brikcího z cimperka (Zinnberg) (* asi 1535 - † 1599), pokládaného za nejvýznačnějšího českého kovo-
lijce, v oboru pracoval i pro svatovítskou katedrálu, zasedal v zemském sněmu, byl zpěvák, hudebník, vlastnil obsáhlou 
knihovnu, sbírku obrazů atp.

Od 19. stol. je destinace vyhledávaným cílem pro výhled na protější Varhošť (Aarhorst) 
(639 m) a dnes těžbou narušený Deblík (Deblik), dále Kamýk, Plešivec (Eisberg) nebo Radobýl 
(Radebeule) (399 m), zvláště pak do údolí Labe. Od břehu nad Dolními Zálezly (Salesel) sem 
klikatila jedna z důležitých vycházkových stezek (Barbara Steig). O lokalitě, jež v Císařských 
povinných otiscích stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Sadr u. Müller) - kraj 
Litoměřice (Leitmeritz), okr. trmice (Türmitz) - figuruje jako St. Barbara, se pojednává v ně-

kolika pozůstalostech: kupř. Franze Wichtreie z období 
1839 - 1929 (excerpce z pamětní knihy), archeologa a no-
vináře Adolfa Kirschnera (* 17. 5. 1849 Jičín - † 3. 3. 1918 
Ústí n. L.) z l. 1895 - 1917 (práce o pověstech souvisejících 
se svatyní ap.) aj.

Dle litoměřického organologa MuDr. tomáše Horáka (* 23. 4. 1965), 
který v  regionu zdokumentoval bezmála každý dochovaný nástroj 
(mj. Varhany a varhanáři Ústecka - Ústecká vlastivěda - sv.  I., Město 
Ústí n. L. 2002), se na opravách a údržbě zdejšího instrumentu podí-
leli: r.  1765 (za 10  zl.) Johann Michael Nasse (*  27. 9. 1796 Zákupy 
[Reichstadt], čp. 92 - † 23. 3. 1867 Zákupy, čp. 171), v l. 1864 - 65 Franz 
Müller (*  17. 12. 1813 Arnultovice [Arnsdorf b. Haida] - †  po  1898) 
z  Janova (Johannesdorf) u  Sloupu (Bürgstein) působivší i v  Novém 
Boru (Haida), Anton Feller (* 6. 3. 1820 - † 6. 3. 1820) (1.330 zl.) ad. 
Doerellova vyhlídka (Doerell Aussicht) vybíhající z  masivu Výsluní 

Dubičky (Kl.-Dubitz) a zelenožlutě značená Barbara Steig na ‘WAN-
DERKARTE fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und 
Erzgebirge. 5. verbesserte Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig.’
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(Pfaffenberg) (365 m) nese název po ernstu Gustavu Doerellovi (* 22. 
8. 1832 Freiberg - † 18. 3. 1877 Ústí n. L.), zobrazoval odtud romantická 
středohorská zákoutí. Z výstupku popatříme protilehlý Deblík (459 m), ale 
i Libochovany (Libochowan), Plešivec (509 m), Kamýk (382 m), Kalvárii 
(239 m) alias Tři kříže - Tříkřížový vrch (Dreikreuzberg), Lovoš (Lobosch) 
(570 m) a rovněž Dubice. Z východního úbočí nynějšího Dubického kopce 
(Mindelbusch) (358 m) vyčnívá čedičový Mlynářův kámen (Müllerstein), 
také Mlynářův kříž neb Hláska (300 m) - pravěké signalizační stanoviště 
se železným křížem a mramorovou deskou s německou básní: ‘Mír//Miluj 
nádhernou přírodu/miluj stvořitele/miluj bližního/jako sebe sama./(1914 
- 18 hrdinům vlasti)’ - úctyhodně vyčerpávající údaje jsou k dispozici na  
www.vrcholky.cz (Průvodce - Ostatní).

Müllerstein, skýtající překrásný pohled na Polabí. Jest výběžkem Liščí hory. 
Možno spojiti s výletem k Moravanským vodopádům. Znač. cestou (40 minut) 
z Moravan do Zálezlů…

Kostelíček Dubický. Mezi vinicemi znač. cesta do Dubic (40 minut). Ke 
kostelíčku sv. Barbory 10 minut. Již cestou krásné výhledy. Kostelík ze všech stran 
patrný a v posledních letech přečasto reprodukovaný na barevných náladových 
pohlednicích. Překrásný pohled na Labský tok. Ještě o 100 m výše k jihu vypíná 
se výšina Vilemínina (na pamět vystoupení holandské královny [* 31. 8. 1880 
- † 28. 11. 1962 - dcera Viléma lll.] v ona místa). – Možno též partii prodloužiti 
zpětným směrem. Z Dubic Velemínskou silnicí na jihozápad a přes Kubačku do 
Prackovic. - České středohoří - II. opravené vydání - Jaroslav Křenek - nákl. KČST 
v Lounech 1929, tiskem Ant. Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů.

Mlynářův kámen, v y h l í d k a , 1 km nad Dol. Zálezly*, 7 km j. od Ústí n. L.* 
na rozeklaném skaln. výběžku čedič. Liščího vrchu (protějšek k Dubickému kos-
telíku*). ČSD, ČSAD 04636 Dol. Zálezly; Z 9. - Josef Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí 
autorského kolektivu - České středohoří a Dolní Poohří - Turistický průvodce 
ČSSR - svazek 12 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962

I I .  H o r s k é  s k u p e n í  n a  l e v é m  b ř e h u  l a b s k é m … …2. Střední 
díl. Rozkládá se mezi řekou Bělou a Labí a jest tímto a sedlem od Stadic přes Žím 
(Šímu) k Oujezdu [Bílý Újezd - Weiß Aujezd, Augezd], k Velemínu a k Žernose-

kám se táhnoucím, M. Milešovku [Kletečná - Kletschen] od Velké oddělujícím ohraničena; čásť severní od sedla Stadicko-
Dubicko-Zálezlyckéko až k Ústí se rozkládající tvoří mohutný, jednolitý horský val příkrých boků, širokého hřbetu (nejv. 
body Glabrberg 568 m u Podlešína, Vanov [Stauden]) končící ostrohem Ferdinandkou, (nyní letní restaurace) nad Ústím. 
Val tento ve třech stupních od Labe se zdvihá. Prvním jest Ferdinandka sama, druhým Humboldshöhe, třetím oborou po-
rostlá Grafenhöhe [Hraběcí výšina], jež v pláň s vesnicemi: Podlešín, Milbohov (Elbogen), Stebno, Dubice přechází. Příkré, 
křovinaté i skalnaté stráně polabské poskytují mnoho zajímavých tvarů… - 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

Soutěska potoka Dubiny - Objev strže se při bádání na Ústecku stal skoro ústředním překvapením, bystřina se dolů řítí od 
známého kostelíka. Mimořádně divokou rokli příručky vůbec nezmiňují - není divu. Je strmá, zarostlá a pohyb tu je - zejm. pro 
nepřehledný, srázný skalistý terén s nestabilními balvany a bloky - zdraví i životu nebezpečný. V nejzajímavějším asi 400m úseku 
překonávajícím 110m vertikálu, což představuje sklon až 16° (do Labe ústí v chatové zóně směrem na Prackovice [Praskowitz]), 
narazíme na 4 vodopády a velkou kaskádu. Nebýt sutě na dně, byly by zřetelné i kamenné prahy. I tak je úzká průrva na 
domácí poměry unikátem (lze sem vyrazit od dubického autokempu, kde zelená značka do Zálezlů koryto lávkou překračuje). 
Dubina II - Souběžně, z druhé strany kostelíku, spadá k Labi opět rozervaný kaňon, anonymnímu toku byl pracovně udělen 
titul Dubina II. Ani tady není o vodopády nouze, notně vysoký (6,5 m) je hned v polovině horního konce rozdělen širokou 
plotnou, čímž nevyzírá tolik monumentálně. Něco níže se vyskytují další 2 téměř 2m stupně. Pro nevelkou vodnatost 
a bujnou vegetaci doporučujeme návštěvu zjara či v zimě. Pěšina, jíž dosáhneme 
od staré vodárny pod vsí, začíná mezi kostelíkem a Doerellovou vyhlídkou, je 
vidět ze žluté trasy z Dubic do Radejčína [Radzein, Radezin], ve vyšší partii ubíhá 
nad pravým břehem starý úvoz, odbočuje do bývalých sadů, podél pokračujeme 
lesem - největší z kataraktů (dostupný prudkým svahem) leží těsně pod cestou 
(není však z ní vidět) míjející nepřehlédnutelný starý sklípek. - Z Vodopádů na 
Ústecku - Petra Kudělová, Jiří Šedivý, Václav Hrdonka, Pavel Kuděla, Eva Šrám-
ková, Martin Vykouk (Město Ústí n. L. 2008 ve spolupr. s o. s. Středohoří sobě 
a portálem www.vodopady.info)

Doerellova vyhlídka (Doerell Aussicht), 
Výsluní, soudobý Dubický kopec a Liščí 
vrch (Wiltschke Hore) na ‘Karte des Kreises 
Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939)

Výřez z mapy České středohoří KČT (1 : 25 000) přiložené k brožuře Poznej místo, 
ve kterém žiješ (toulky Ústím a okolím) - Helena Borská (* 14. 6. 1928 Mnichovo 
Hradiště - † 16. 5. 2004 Ústí n. L.), vyd. Geodézie ČS, a. s., ateliér Ústí n. L., 1994

Horské pohostinství

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera. l Grafické zpracování: EM studio
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DůLce
(Dulce, Dulze) - 150 - 180 m n. m - Ústecká čtvrť (Podskalí) nad 

Hrnčířskou bránou (Töpfer Tor), jež se tyčila v rozcestí Hrnčířské (Töpfer 
Gasse) a Předmostí (Töpfervorstadt), na hranici čp. 53 a 287.

Mocná kamenná věž (písemně stvrzena až 1479), se sýpkou přimknutou k východní 
straně a zastřešenou šindelem, je r. 1830 uváděna co zchátralá a hrozící zřícením (snesena 
1833). Průjezd - dl. 16 sáhů (asi 30,3 m), osvětlený jen vchody, tudíž notně temný - byl 
večer pěším i vozům náramně nepříjemný. Na konci (směrem ven z města) bydlel strážný. 
Kdysi se nazývala Lesní (Waldtor).

Bývalo tu nastláno domků i malých závodů, poslední, jenž činnost 
zahájil před r. 1850 - koželužna (č. 42) Josefa Höniga v Dobětické 
(Marien Gasse) - zaměstnával 60 - 70 lidí (odstřelen r. 1977) a vyráběl 
hnací řemeny, podešve ap.; dále konzervárna ovoce a zeleniny Klepsch 
& Sohne (zpoč. obchodníci ovocem), provoz spustila r. 1897 v Hrnčířské 28/40 (fungovala do 
r. 1930, při konstrukci mostu byl prostor zplanýrován); továrna na boty Gustava Mayera (čp. 
557), zal. r. 1920 (zrušena 1938), ale i jatka (zbytek je prodejnou aut u Labe), tiskárna, hlavně 
však věky předtím hrnčířské dílny (vč. studny s řadou cenných úlomků.)

Bádání svědčí o rozmachu hrnčířství konc. 13. a poč. 14. stol., pro období husitské (od pol. 15. stol.) existují doklady 
listinné (upadlo až za 30tileté války). Záchranný archeologický výzkum při genezi patrových garáží (duben - červen 1997) 
odhalil sídliště s množstvím zlomků i pecemi. Dokumentuje produkci vrcholně středověké (světlé, červeně malované) 
keramiky v severozáp. Čechách tehdy běžné. V izolovaném střepníku (navážce) byl odkryt i poměrně velký starší soubor, 
napovídá, že tu původci mohli fungovat již na přel. 12. a 13. stol. Pozoruhodné je i kvantum strusky. Lze soudit, že se 
v blízkosti nalézaly kovárny a řemeslníci tu ukládali odpad.

Dne 3. 10. 1772 vyšlo vídeňské nařízení, že uhlí a barevné hlíny nepodléhají hornickému právu, 
nejsou evidovány a lze jimi volně nakládat. To už však vypukla pravá uhelná horečka. Zůstatky cho-
deb a šachet jsou ale převážně z éry kutání stříbra, proto máme čtvrť Stříbrníky (Ziebernik)…

Graciézní kanceláře uhlobarona ignaze Petscheka (* 14. 6. 1857 Kolín - † 15. 2. 1934 Ústí n. L.), posléze Severočeský 
uhelný syndikát, poté Uhlozbyt, realizovali r. 1898 architekti Ferdinand Fellner (* 19. 4. 1847 Vídeň - † 22. 3. 1916 Vídeň) 
a Hermann Helmer (* 13. 7. 1849 Harburg - † 2. 4. 1919 Vídeň) z ateliéru Fellner & Helmer. Dnes je vlastníkem finanční 
úřad a objekt upravil. Ztratil se tak mramorový emblém s nápisem Zdař Bůh! ve vstupní hale nad schodištěm i poslední 
znak hornictví - zkřížená kladiva na průčelí do uličky Spojovací (východní fragment Dlouhé [Langegasse]). Prvotně chtěl 
Peček palác na náměstí, zhruba v pozici hotelu Bohemia, 1 z majitelů však svůj domek odmítl prodat. Neboť bylo Před-
mostí hustě zastavěno, míří štít k Důlcům. Nelze opomenout hospody, spíše námořnické krčmy, o kudlu v zádech nebyla 
nouze - nejznámější lodnický útulek U Pěti oblouků, teď jen rušná křižovatka a nájezd na most dr. E. Beneše (z r. 1936). 
I zdánlivě přepevná Mariánská skála (Marienberg) - primárně jen Skála (světoznámý arzenál minerálů opředený mýty 
o permonících) - se zásadně změnila. Pražsko-podmokelský úsek Rakouské severozápadní dráhy - Österreichische Nord-
westbahn (ÖNWB) zničil vinice (1851), odkud si nechával posílat i saský kurfiřt August.

Přibližně na postu Havana Clubu se k hradbě lepila šatlava z r. 1589 s bytem biřice (r. 1950 
zmizela v rámci akce K = likvidace katolických klášterů). K Důlcům ubíhala ulice V Cihelně 
(Ziegelstraße). Suroviny tu těžili hrnčíři i zedníci. Jižně od vstupu do Bertina údolí (Bertagrund, 
Berthagrund) se rozkládala cihelna užívající naplaveniny skryté nepevným světlým pískovcem 

z třetihor (materiál pro většinu domů starého Ústí 
vzešel právě odtud). V hliništi byl dle ing. arch. 
Vladimíra Provazníka (Ústí, město nad Labem, 
Ústí n. L. 1983) vykopán velký mamutí kel.

Rohák (č. 1/2111) na křižovatce ulic Důlce (Bertagrundstras-
se) - či Do Bertina údolí (Zum Bertagrund) - a Velká Hradební 
(Große Wallstraße), kde měl dle razítka kancelář arch. Franz 
illing (* 1903 Ústí n. L.) - v rodišti patrně působil až do r. 1945, 
oženil se s Ingeborg Schmidtovou (1932) a dále se věnoval 
projektování, ve 2. pol. 30. l. let 20. stol. vznikly z jeho návrhů 

kresba saského malíře Carla 
Beichlinga z r. 1827

Na mapě Gemeinde Schreckenstein (1:10.000), kterou r. 1924 
vypracoval střekovský učitel R. Blumtritt.

severní polabí

města, obce a osady... od a do Ž
na ústecku

D

Vydáno za finanční podpory Města Ústí nad Labem a Drinks Union, a.s.

min. 2 nájemní domy, kupř. ‘slavná’ funkcionalistická Fischerova vila [V Zahrádkách 
32/599], v l. 1941 a 1943 se jim narodila dcera Uršula a syn Michael - je pokračováním 
linie tzv. Watzkeho domů (19 - 31/2074, 2080, 2092, 20...) Julia Hausera († 22. 3. 1954 
Haar u Mnichova), opakujících se typů z l. 1936 - 38 (vzhledem k analogii s Fische-
rovou vilou, i že byl Hauser jen stavitelem, je možné, že je ideovým tvůrcem Illing). 
Jde o 8 funkcionalisticko-expresionistických domů (art déco - decorative art) - 2 krajní 
mírně odlišné a 6 shodných, spodní se dispozičně liší - schodiště do ulice, narozdíl od 
ostatních (mají jej v zadní fasádě do dvora). Investor (jistý Watzke) byl asi spolumajitel 
firmy Stolle & Watzke. Obdobné řady (vyskytující se zejm. v Německu) jsou přezdívány 
‘čínská zeď’ (inf.: www.usti-aussig.net).

Nejproslavenější bylo Podskalské víno z úzkých levobřežních parcel pod Mariánskou 
skálou. Od 16. stol. vyvstávají z různých pramenů četná velebení (nepochybně se ale 
pěstovalo odedávna). V pamětní knize litoměřických písařů lze číst: ‘…21. 4. 1575 vracel 
se císař Maxmilián I. s císařovnou a arciknížaty po vodě z Drážďan a zastavil se na noc 
v Litoměřicích… (Litoměřičtí mu darovali 5 sudů)… Když pak JMS ráčil večeřeti, ráčil 

poroučeti, aby mu bylo dáno vína toho, kterému darováno je koštovati… Koštovav ho schválil 
velmi a pověděl, že v Austí dali mu dobrý Podskalský víno, ale tento muškatel, že mu se lépe líbí.’ Pověst hovoří o dopisu kurfiřta 
Augusta ze 13. 9. 1584 městské radě ‘…protože letos, zaplať Pán Bůh, dobrý vinařský rok a Podskalské víno se u nás bezpochyby 
dobře uvedlo a bude dobré, žádám vás, abyste mi poslali jeden sud letošního podskalského moštu, tak jak na keři narostl, bez 
přísad a proti příslušnému zaplacení. Po sklizni jej zašlete po Labi a někoho s ním, aby mi došlo nefalšované. Zároveň podejte 
zprávu, co bude sud moštu stát včetně lodní dopravy…’ Poslala a obdržela děkovný list (1. 10. 1584): ‘…přijali jsme vaše psaní 
spolu se zaslaným sudem podskalského moštu, ačkoli jsme mošt žádali oproti příslušnému zaplacení. Protože jste nás jím ale 
z dobrosrdečnosti oddaně obdarovali, cítíme vaši laskavou a oddanou vůli a děkujeme za tento váš oddaný dobrosrdečný dar.’ 
Zachoval se i ‘komorní lístek’, sluhovi, co sud do Drážďan přivezl, bylo poukázáno 6 tolarů. Narážka se figuruje i v latinsky 
veršované skladbě (o 7 kapitolách) humanisty a radního, Johannese Augustina tichtenbauma z Breitensfeldu (* 5. 7. 1586 
Ústí n. L. - † 6. 4. 1634) ‘Usta ad Albim delineata carmine rebusque suis memorabilius illustranta’ líčící zdejší historii, 
vydal ji v Praze r. 1614. Mj. deklaruje, že vinice jménem po předchozím držiteli je v majetku města, co díky ní proslulo. 
Zastáncem byl i litoměřický děkan, exulant Pavel Stránský ze Stránky (* asi leden 1583 Zapy u Čelákovic - † únor 1657 
Toruň) v díle ‘O státě českém’ (1634): ‘…Vína není naše země nikterak prosta. To se rodí u Prahy, Litoměřic, Mělníka, Loun, 
Ústí a Chrudimě a na několika jiných místech, a to velmi zdárné a lahodné, takže, když jím neplýtváme, postačuje nezbytné 
domácí spotřebě a moravská vína svou jakostí předčí, rakouským se vyrovná, s tou výjimkou, že nesnese delší uskladnění. Ti 
spisovatelé, kteří po Eneáši Silviovi a Šebestiánu Munsterovi bez osobních zkušeností tlachají o jeho natrpklosti, vpravdě si 
zasloužili, aby si hrdlo prolévali slivkami.’ Litoměřicko líčí jako nadmíru úrodné, zvláště na víno a ovoce. ‘…zároveň široko 
daleko nade všechna vynikají pahorky dokonale pěstěných vinic, jsou v tomto kraji Litoměřice, Ústí a Mělník, vesměs ležící 
nad Labem… …Víno, jež se tu v předměstí rodí pod skalami a nazývá se proto podskalské, nemá v naší vlasti soupeře, jímž 
by bylo překonáno v ušlechtilosti.’ Plodnost v ‘Krásách a bohatství české země’ vyzdvihuje i jezuita a vlastenec Bohuslav 
Balbín z Vorličné (* 3. 12. 1621 Hr. Králové - † 28. 11. 1688 Praha): ‘…vínem zvaným Podskalské (roste totiž pod skalami 
za městem Ústím) nemůže v Čechách závodit ani jediné, dokonce ani mělnické se mu nevyrovná. Dováží se do Rakous, kde 
úspěšně soupeří s prvořadými víny i exotickými a zámořskými.’ Mok často darem putoval různým příjemcům a dobře město 
prezentoval. Vinice byly zrušeny r. 1847 a vč. hospodářství odkoupeny pro potřeby dráhy. Už na podzim (17. 11. 1847) 
složil anonymní autor z Veselí (Wesseln) pijáckou píseň ‘Der letzte Podskaler’. Dle objevitele Prof. Dr. Gustava Gutha 
nesluje poetikou, ‘ale smysl pro zvuk a rytmus se upřít nedá’ (Das Lied vom Podskaler Wein 1925). V Geschichte Böhmens 
in Biographien und Kulturbildern Ph. Dr. Julia ernsta Födische (* 20. 10. 1840 - † 13. 2. 1877) z r. 1875 zjišťujeme, že se 
tu a tam stále ještě pěstuje a narážíme i na staletou zprávu o chuti, nedokvašováno, podobá se šampaňskému (shodu se 
sektem dosvědčuje i G. Guth - mj. se později stává nahořklým a po 12 letech konečně znamenitým). Průvodce, jenž vyšel 
po necelých 40 letech, informuje, že jej najdeme už jen na vinohrádku u Hőnigovy koželužny. Prý se až do 60 l. 20 stol. 
pnul 1 keř po domě, co stál na výměře hotelu Bohemia.

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)… - České Středohoří - II. opravené vydání - Jaroslav Křenek - nákl. 
KČST v Lounech 1929, tiskem Ant. Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů.

Dialekt promíšen jest hojnými slavismy a nejvíce mluví jím třída nižší. Obyvatelé 
části „Důlce“ zaměstnáni nejvíce nakládáním uhlí na lodě, nejsilnější ale též nejchudší 
z obyvatelstva zdejšího, podskaláci to Ústečtí, mluví dialekt tento nejryzeji… …Pod 
Marienbergem (na východ) táhne se dlouhou čarou v hlubokém úvalu čásť města Důlce 
(důl)… - 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

Severovýchodní část Mírového nám., jíž se říkalo Hrnčířský trh (čp. 24) - dnes hotel 
Bohemia - Věra Možnarová - Vineam sitam in lapide - Tradice vinařství na Ústecku 
(7. svazek Memorabilia ustensis), Město Ústí n. L., 2004

Watzkeho nárožní dům (č. 1/2111)
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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.

severní polabí

města, obce a osady... od a do Ž
na ústecku

Vydáno za finanční podpory Města Ústí nad Labem a Drinks Union, a.s.

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

Grafické zpracování: EM studio
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FoJtoVice 

(Voitsdorf) - 710 - 730 m n. m. - Kdysi samostatná ves povstala 
za tzv. hornické kolonizace z Bavorska, Frank a Saska (po útlu-
mu povrchové těžby se řemeslo uchýlilo do kopců). V primární 
zmínce krupské městské knihy (1446) figuruje Hanus Hertel 
zcu Voytsdorff, tedy z Fojtovic. Rubanina se nemohla dopravo-
vat daleko a technologie žádala notně vody, po franckém zvyku 
se na toku Mohelnice (Müglitz) kumulovaly úpravny, mlýny 
i hutě a kvetlo lesní hospodářství. Jméno vychází z výrazu foit 
(podružný byrokrat, mnohdy delegát society - rychtář).

R. 1459 podepsal Jiří z Poděbrad (* 23. 4. 1420 Poděbrady - † 22. 3. 1471 
Praha) na sjezdu německých knížat v chebu (Eger) smlouvu vymezující hranici 
a většina ložisek se ocitla v Čechách, nicméně usedlí pakt nectili a poměry si 
vzájemně ulehčovali.

Dědina patřila Krupce (Graupen), mimo etapu po 30leté 
(1618 - 48) válce, kdy příslušela hrabatům z Harasova (Harras), 
v r. 1719 ji s Běhánkami (Pyhanken, Pihanken) a Sobědruhy 
(Soborten) získali Clary-Aldringenové. R. 1722 je zase dílem 
panství krupského.

Ve štolami protkaném svahu Komáří vížky (Mückenthürmchen, Mückenberg) 
byla r. 1360 založena a v l. 1692 - 1700 barokně obnovena kaple (St. Wolfgangka-
pelle) patrona pastýřů, tesařů, sochařů, lodníků, uhlířů, dřevorubců a nevinně zajatých - sv. Wolfganga (* cca 924 Pfullin-
gen - † 31. 10. 994 Pupping), údajně tu poustevničil. Opouštěje kout žehnal hvozdům, kde se prý dosud rodí zvlášť velké 
borůvky. Poté se ujal role řezenského biskupa a r. 973 prosadil instituci v Praze. Legenda se tradovala ještě před válkou a 
pořádaly borůvkové poutě. R. 1757 fungovaly 2 rudné mlýny (na Císařských povinných otiscích stabilního katastru Čech z r. 
1843 [resp. 1846 - Lith. J. Morcrette u. Winter E.] Karl Mühle, Neumühle a Hintere Mühle), švec, krejčí a kovář, v r. 1787 
je vykázáno 76 stavení. V 17. - 19. stol. kutání skomíralo, kamenitá pole a chov dobytka nepostačovaly, obživu bylo nutno 
hledat jinde. V létě 1813 tu nocovali Van Dammovy žoldáci a r. 1866 se strhl konflikt s Pruskem, mašírující Sasové (na straně 
rakouské), zpívavše ‘…zemřeme jak chrabří hrdinové…’, dorazili do krčmy a v mžiku nezbylo kapky piva ani kůrky chleba.

Po převratu (1848) feudální režim nahradil státní a autonomní. Krupka, Horní Krupka (Ober 
Graupen), Vrchoslav (Rosenthal) a Fojtovice připadly justičně-politickému okr. teplickému (kraj 
litoměřický), zatímco Bohosudov (Mariaschein), Modlany (Modlan), unčín (Hohenstein), 
Habartice (Ebersdorf) a Maršov (Marschen) s terezínem (Theresienfeld) ústeckému (soudně 
chabařovickému). Za průmyslové revoluce (19. stol.) se výdělek opatřoval v údolních závodech 
i šachtách a doma zhotovovaly dřevěné i slaměné předměty.

R. 1833 je evidováno 123 stavení s 812 obyvateli a s 1.019 v r. 1850, vzdor drážďanské silnici (Graupenbergstraße) kon-
struované v l. 1836 - 59 se r. 1869 stav snížil na 908 (chalup 144), v r. 1880 na 900 a r. 1890 na 805 (objektů 128). Po zavedení 
3třídní školy v r. 1875 statistika (1900) vyšplhala na 163 budov a 820 osob, r. 1910 na 839 (čísel 134), ovšem r. 1921 populace 
klesla na 799 a v r  1930 na 642 (domů stejně), Češi vlastně jen v administrativě.

R. 1935 se zavádí elektřina a lokalita (i s ostatními na hřebeni přifařená k Habarticím) disponuje 
obecním úřadem, školou, četnickou stanicí, poštou, celnicí, prosperuje 
5 hospod (v okolí další 4) a v 80. l. 19. stol., snad i dřív, se (na zemské 
mapě) vyskytuje kaple. Z beneficií je r. 1912 zahájen projekt rozsáh-
lejší, výsledek v r. 1933 celebroval 17. litoměřický biskup (1931 - 47) 
ThDr. Antonín Alois Weber (* 24. 10. 1877 Vlčí Hora - † 12. 9. 1948 
Litoměřice).

Rodák Hans Kühnel (nyní z Ottobrunnu u Mnichova) historii líčí: ‘Na prahu století 
zformovali Fojtovičtí radu - asi 6 činovníků (dělník, fabrikant, řídící i běžný kantor ap.) - s tím, 
že chtějí kostel. Mluvčího zvolili p. Schlossera. Komunita vyhlásila sbírku (první věnoval hrabě 
z Telnice novogotický oltář) a r. 1912 se osadil základní kvádr, leč bylo třeba písku, cihel, ka-

Fojtovice s Komáří vížkou a hospoda 
U Smrku (zur Fichte, Fichtelschenke) - 
Dobový místopis: Od r. 1869 - 1910 pod 
názvem Voitsdorf obec v  okr. Teplice, 
v r. 1921 - 1930 obec v okr. Teplice - Ša-
nov, v r. 1950 osada obce Horní Krupka 
v okr. Teplice, od r. 1961 část obce Krup-
ka v okr. Teplice.

Fojtovice s hospodou U Smrku - výřez Topographische Karte - Peterswald (1:25000) - 
Reichsamt für Landesaufnahmen (1943)

(čtvrtek 19. 11. 2009)
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mene i dřeva. Dílo vedl jistý polír z Petrovic (Peterswald), pokračovalo pomalu, v r. 1913 
sahalo k oknům. Rok nato vypukla vojna. Ani po ní situace myšlence nepřála. K finalizaci 
zastřešeného torza se nikdo neměl. Iniciativy se chopily ženy, Rosa Geyerová, manželka 
vrchního učitele a choť majitele likérky Olga Lehnertová vybíraly po domácnostech na 
zvon, za 1.700 Kč jej v Bohosudově utržil p. Lehnert, odlit r. 1760 v Chomutově (Komotau) 
měl dobrý zvuk (chomutovští jezuité asistovali zrodu tamního kláštera). Došlo na interiér 
a strop, což presentovalo 24.000 Kč. Za nevídaného úsilí se věc pohnula, položila podlaha 
a r. 1933 stánek sv. Petra a Pavla vysvětil litoměřický biskup. Velký den! Od prvopočátku 
lopotných 21 let, a za pouhých 12 vše pryč, vyhoštění a vesnice bez života (svého času 
sloužila pošta s telefonní linkou do Teplic, banka, škola [od r. 1883], radnice, 6 hostinců, 
5 kupců, 3 řezníci, 2 pekaři, 2 obchodníci textilem, kovář, 4 vodní mlýny a Mohelnici 
klenulo 20 mostů)… Dorazili novopečení rezidenti… s taškou či ruksakem, vzápětí mizeli 
v nákladních autech... Vyrabovaná obydlí bez oken i dveří… Herta Huberová (* 24. 1. 1926 
Luby [Schönbach]) to věrně vystihuje v Cestě do domoviny. Ze svatyně udělali ovčín, ani 
to netrvalo dlouho. S rozhodnutím partie pod vozovkou likvidovat (1959) dostaly slovo 
buldozery, oheň, výbušniny… Kupodivu se poštěstilo kostel vyfotografovat…’

Od r. 1938 jezdil do Teplic autobus a čerstvě anektované sídlo podléhalo říši. V r. 1945 zdejší 
hřbety překročilo několik eskort, u Fojtovic 59 vězňů ubili. Po odsunu se příliš Čechů nehrnulo 
a hrozilo vylidnění, přesto existovala správní komise, posléze národní výbor. Od r. 1950 - již jen 
v osadě Horní Krupky - dlela ve 112 příbytcích pestrá směsice (44 Čechů, Němců, Slováků, Fran-
couzů, Rusů, Bulharů, Poláků, Srbů, Rakušanů…) Kartonářský podnik zkrachoval (1947), zůstala 
práce v lese a pastvinářském družstvu, žel nevyplácelo se, podstatu přejal státní statek a zbudoval 
farmu i byty. Kvantum intravilánu bylo r. 1958 odstřeleno a suť odvezena. Od r. 1961 jsou Fojtovice 
- s celní správou, školou (zrušena r. 1963), obchodem, restaurací i kinokavárnou - čtvrtí Krupky 
a v r. 1970 protokolováno 120 lidí, načež počet degradoval, až nedávno stoupl na 140.

Dnes se daří cestovnímu ruchu, agroturistice (hipo a canisterapie) i zemědělství, hlavně díky o. p. s. Místní akční skupina 
(MAS) Východní Krušnohoří (v čele s Danielou tylovou [* 11. 7. 1971 Teplice] a Petrou Zavázalovou [* 27. 11. 1978 Most]) 
kooperující s německou organizací Freundeskreis Voitsdorf/Ebersdorf, ale např. i o. s. Krušnohorská bílá stopa, Krušnohorský 
klub, RSC Fojtovice, Přírodní park Východní Krušné hory (ustaven v r. 1995) aj. Nelze přehlédnout monument upomínající 
dubnový (1945) ‘pochod smrti’. R. 2001 bylo ve 14 domech registrováno 96 občanů. Dle mnichovského spolku Hilfsverein 
Aussig ležely Fojtovice (1927 - 38) v okr. ústeckém - patrno i z českoněmecké mapy České středohoří a Krušnohoří (Bílinský, 
Duchcovský, Mostecký a Teplický okres) vydaná r. 1948 v Praze lounským knihkupcem edvardem Fastrem (* 6. 12. 1877 
Kutná Hora - † 24. 2. 1955 Praha).

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Voitsdorf: ves t., hejtm. a okr. Teplice, fara a pš. Habartice; 161 d., 831 obyv. n. (1900), 
3tř. šk. a výroba slaměných kloboukův.

…Vysoko nad Krupkou pod již. příkrým lesnatým svahem nejvyšší hory celého okolí, Komáří hory (Mückenberg), (862 
metrů) leží po úbočí horském roztroušená osada Hořejší Krupka, s dolováním na cín. Z této silnice stoupá v mnohých ostrých 
zatáčkách k hřbetu Rudohoří, kolem samé hory Komáří sklání se v údolí saské Mohelnice (Müglitzthal) s čes. vesnicí Voit-
sdorfem, saskými městečky Lauenštajnem a Bärenštajnem. Na h. Komáří jest četně navštěvovaná restaurace Mückenthürmel 
s věží pro vyhlídku. Pod ni na sev. straně opět propadlina, dolováním na cín vzniklá, otvírá zející svůj jícen. - 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

Fojtovice - bývalý sál a manufaktura na slaměné klobouky, nechal ji r. 1880 postavit Josef 
Rosenkranz, exportovalo se (1880 - 32) do 5ti světadílů, v r. 1903 byla o křídlo rozšířena 
(mj. zprovoznil nové obchody a 2 hostince), později polovina shořela - něco podobného 
potkalo i Josefa Schlossera (* 12. 8. 1924 Fojtovice - † 10. 1. 1997 Seligenstadt), majitele 
penziónu Zur Krone, Rosenkranzův bratr Karel otevřel r.  1932 firmu v  Bohosudově 
a v Ústí kloboučnický salón, jemuž do r. 1945 šéfoval jeho syn. ‘Ve Voitsdorfu je 800 
obyvatel, udánlivě 150 nezaměstnaných a z toho prý jenom 10 podporovaných. Příčina krise 
byla lehce zjištěna - úpadek průmyslu slaměných klobouků. Dělníci nám sami vysvětlovali, 
že transport je příliš drahý, protože vznikly továrny blíže odbytištím. Pravda, ta prázdná 

továrna působila na nás všechny tristně, ale stejně tristně na nás působí 7 zavřených továren na př. v Č. Budějo-
vicích. (Slyšte!) V místě je jen 18 rolníků s udánlivým průměrem 8 ha a největší neštěstí pro toto místo byl požár 
továrny na klobouky firmy Rosenkranz. Ukázali nám stařenku, žebrácky oblečenou: matka rodu Rosenkranzů, 
kdysi milionářů. Ale továrna vyhořela. Jedni říkají, že nebyla pojištěna, druzí nám říkali, že byla pojištěna, ale 
že to byl požár kriminelní a v důsledku toho, že nebyla pojistka vyplacena. Ale při tom se lidem říká, že berní 

úřad dal odvézti stroje…’ - Dr. Alois Neuman (* 12. 3. 1901 Smidary - † 27. 7. 1977 Praha) - poslanec, ministr spojů (stenoprotokol 
135. schůze senátu Národního shromáždění republiky Československé [1935 - 38], pátek 4. 3. 1938)

Zde odpočívá 59 obětí Pochodu 
smrti bývalých politických vězňů 
z  r.  1945 a příslušník Rudé armády, 
který položil život v bojích za osvo-
bození naší vlasti…
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HABARtice
(Ebersdorf) - 735 m n. m. - Držitelem lesní lánové dědiny, 

jež povstala za hornické kolonizace z Bavorska, Frank a Saska, 
byl r. 1347 Anselm z Habartic (i s farou připomínána r. 1363), 
od r. 1376 páni z Koldic (Kolditz) a na Krupce (Rosenburg).

Název od Eberharta (Eberhartsdorf) - Eberhartova ves, česky Habart (lidí 
Habartových) - 1363 Eberhartsdorf, Eberhardsdorf, 1366 Ebrhardiville, 1374 
Habartivilla, 1392 Eberzdorff… Ze zápisu o  ‘šulmajstru’ (školním správci) 
z r. 1393 lze soudit, že se vyučovalo latinsky (trivium - gramatika, rétorika 
a dialektika, patrně i bohoslužebný zpěv).

V agrikulturně zaměřené obci (Eberzdorf) - chudé výnosy 
záležely na počasí - se duchovním stal (25.  4.  1392) jistý 
Mikuláš z Ústí.

V r. 1580 ji i s Větrovem (Streckenwald) získal císařský vrchní kuchař a dvorní rada Melchior z Breitenbachu, r. 1587 
obě přikoupil od Rudolfa II. (* 18. 7. 1552 Vídeň - † 20. 1. 1612 Praha) Wolf Žoldan (Soldan) Štampach z Štampachu 
([Steinbach] 5 km již. od Sokolova [Falkenau], býv. osada Lobzů [Lobs], dnes čtvrť Březové [Brösau, Prösau]) a na Šebe-
řicích, jenž se r. 1579 oženil s Markétou z Lungvic (Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: …z Lungvic, jméno starožitné rodiny 
rytířské pocházející z Míšně nebo z Lužice…) a na chuderově (Gross Kaudern). Konc. 16. stol. ji vč. Vyklic připojili ke svým 
statkům Jan a Jiřík Hora z Ocelovic atd.

Údolím (Müglitztal) vedla ze Saska a Lužice (Lausitz, Łužyca) přes Kyšperk (Geiers-
burg) a Habartice nejprve antická (antiqua Bohemiae semita) solná (Via Salaria) poté 
Lužická neb Srbská obchodní stezka (Sorbenweg), jedna z prvních zemského systému, 
zmiňovaná už za Boleslava II. († 7. 2. 999) - z Drážďan přes Dohnu, Mohelnici (Müg-
litz), kótu Na Vyhlídce (Schauplatz), Chlumecký vrch (651 m) s románskou Lesní kaplí 
(Kulmer Waldkapelle) Panny Marie Bolestné či Bolestné matky boží (650 m) - vznikla 
snad z popudu habartického faráře (často spojována s legendární bitvou [1126] - viz 
Čermná [Leukersdorf], stíníval ji více než 300letý buk) - na chlumec (Kulm), chaba-
řovice (Karbitz), Vyklice (Wicklitz, Wiklitz), Lochočice (Lochtschitz), Hliňany (Hlinai, 

Hlinay), žim (Schima), Paškapolské sedlo (Paschkopolepaß), Velemín (Wellemin), Prackovice (Praskowitz), Lovosice 
(Lobositz) a Prahu. Ve 14. stol. došlo pro rozepře místní šlechty k odklonu přes Nakléřov (Nollendorf).

Po r. 1836 byla v trase dávné a rušné supohorské poštovní tepny (Geiersbergstraße) otevřena 
krupská silnice (Graupenbergstraße) a vypukl provoz z  teplic (Teplitz) přes Černou louku 
(Schwarze Wiesen) do Drážďan - na pomezí směrem k Fürstenwalde s Černým křížem (Schwarzes 
Kreuz) z r. 1785. Kostel (barokizován r. 1783, fara 1800) byl zasvěcen patronu chovatelů drůbeže 
sv. Havlu (St. Gallus) (* 550 Irsko - † 16. 10. 640 [dle jiných zdrojů 620, 646 - 650] Arbon).

V horních partiích vyvěrá Habartický potok (Ebersdorfer Bach) pospíchající Přestanovským dolem (Priestner Grund), 
u Chabařovic se do něj vlévá Stradovský (Stradner Bach). Dolním koutem ubíhá skrze někdejší Mohelnici do Saska další 
(na Císařských povinných otiscích stabilního katastru Čech z r. 1843 [resp. 1846 - Lith. Krapf u. Winter C.] - kraj Litoměřice 
[Leitmeritz], okr. Chlumec - lapidárně Dorfbach).

Zdrojem obživy bylo hornictví, zemědělství i výroba předmětů ze slámy, na přel. 18. a 19. stol. 
se důležitou složkou staly přípřeže pro hosty teplických lázní. Vznešenější měli k  dispozici 
nosítka i kočáry. Otevřením cesty nakléřovské příležitost skončila.

Na faře r. 1813 (při střetu francouzských vojsk s rusko-rakousko-pruskou koalicí) asi hodinu - než odjel sledovat boje 
(17. 9. 1813) z nakléřovského kostela sv. Josefa (Sankt Josephskirche) - setrval Napoleon Bonaparte (* 15. 8. 1769 Ajaccio, 
Korsika - † 5. 5. 1821 ostrov sv. Heleny). Na dveřích prý zůstalo 
vyryté jméno a dlouho se ukazovala židle i stůl, kde seděl.

Muži - zejm. lesní dělníci, zedníci či tesaři - v zimě 
odcházeli za prací do světa, někteří kutali v Krupce 
(Graupen) i telnici (Telnitz). Ženy se věnovaly pletení 
slaměných klobouků a stávkového zboží (ponožky, 
punčochy, čepice aj.) Sčítání (1843) vykázalo 1.226 

H

Hospoda zum Morgenstern (U Jitřenky) 
Wenzela Langera a farní kostel v Habar-
ticích - v l. 1869 - 1930 okr. Ústí n. L.,  
r. 1950 osada Horní Krupky (Ober Grau-
pen) v okr. Teplice, poté součást Krupky.

Habartice s ‘Modrou hřebenovkou’ na ‘WANDERKARTE fürs 
Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge. 
5. verbesserte Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig.’
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H
duší a 203 stavení, v r. 1900 tu ve 231 obydlí žili 954 Němci a 4 Češi, r. 1907 
(budov vč.  pošty stejně) 1.000 osadníků. Nejbližší nádraží se nacházela 
v  unčíně (Hohenstein), Clummci a Telnici, telefonní ústředna s  přímou 
linkou do šanova (Teplitz-Schönau) v sousedních Fojtovicích (Voitsdorf), 
odkud do Teplic - přes Krupku a Bohosudov (Mariaschein) - jezdil autobus 
(avšak i do německého Lauensteinu). Zdejší meziměstské hovorny posléze 
fungovaly v domácnostech poštmistra (č. 68) a starosty (č. 105). V r. 1913 
byla opravena škola (z  r. 1845), r. 1921 postaven obecní dům a zavedeno 
elektrické osvětlení (1922). Svatostánek s  mohutnou kamennou farou se 

rozkládal na pahorku - proti vozovce z Adolfova (Adolfsgrün) - obklopen hřbitovem, u něhož 
spočívala mnohasetletá lípa.

Ústecký středoškolský pedagog ve výslužbě Karl Dietze († 9. 6. 1950 Jena) tvrdí, 
že se ve větvoví uchytil jeřáb, jehož kořeny prorostly vysoký lipový peň až do země, 
úkaz označovaný jako symbol Krušnohoří (Heimatbaum des Erzgebirges), přes ulici 
se školou a tělocvičnou. Na protější pomník padlým v 1. sv. válce, zřízený pěveckým 
spolkem (1922 - 23), poukazuje čtvrtletník Beiträge zur Heimatkunde des Aussig-
Karbitzer Bezirkes (1942), jenž se spolupracovníky od r. 1921 vydával gymnaziální 
kantor, badatel a historik PhDr. Franz Josef umlauft (* 11. 7. 1883 Lipová [Spansdorf] 
- † 8. 11. 1967 Marl u Bayreuthu).

R. 1939 je evidováno 743 občanů. V jedné z krčem se se spří-
zněnými říšskými aktivisty konspirativně setkávali ‘naši’ němečtí 
antifašisté. Na půdě nevídaně rozměrného katastru se v protileh-
lých svazích Ždírnického údolí (Sernitztal) vypínaly nejvyšší body 
tehdejšího ústeckého okresu: Na Vyhlídce (791 m) - s triangulační věží a Rudný vrch (Zechberg) 
(795 m), nejníže situované chalupy (č. 36 a 37) ležely 664 m n. m. a nejstarší byl šenk v č. 1.

Po válce dorazilo několik přistěhovalců a z původních restaurací (zur Morgensonne, resp. zum Morgenstern [U Jitřenky] 
Wenzela Langera, zum Kaiser von Österreich Josefa Burocka, zum Blauen Stern [u Modré Hvězdy], zur Frankenschänke, 
zur Gebirgskette, zur Post, zum Engel, zur Gemütlichseit ap.) fungovala alespoň 1.

V 50. l. 20. stol. byla německá populace násilně vyhnána a obec 
zbořena. Od r. 1960 patří okresu teplickému.

Na návrší - směr Komáří vížka (Mückenthürmchen, Mückenberg) - zůstal jediný 
(patrový) objekt - československá kasárna finanční a pohraniční stráže z r. 1938, kde 
se zakrátko odehrávala výcviková soustředění Hitlerjugend. Vedle trosek svatyně 
(vyhořela v lednu 1949) vyrostl sroubek U Sama skýtající občasné občerstvení. Místní 
správní komise evidovala víkendové chalupáře. Nicméně se 
památka zachovala nejen v označení lokality, nýbrž i v  titulu 
recesistické soutěže obskurních vozidel Habartická rallye (vždy 
1. červnový víkend) a zimních závodů psích spřežení.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Habartice (Ebersdorf), farní ves, hejt. Ústí n. L., okr. Chabařo-
vice; 230 d., 984 ob. n. (1890), kostel sv. Havla (již v době předhusitské), 3tř. šk., pošta, mlýn, výroba 
stávkového a slaměného zboží, kam. uhlí.

Relikty drobné sakrální architektury na ‘Modré hřebenovce’ 
(Blauer Kammweg): Goldammerův kříž (Goldammerkreuz) - 
724 m n. m. - Dle pamětníků jednoho odpoledne Goldammer 
v  končinách zabloudil, s  hustnoucí mlhou a blížící se nocí 
šance na přežití nekynula, leč věděl, jak se chovat, obcházel 
prostor v kruzích, zvětšoval je a po svízelných hodinách do-
razil domů. Co vzpomínku a eventuálně varování tu r. 1785 

rodina vztyčila památník.
Schänkerův kříž (Schänkerkreuz) - 748 m n. m. - Donátor držel pozemky, 

trochu zvířat a borůvkové pole, artefakt informoval, že se jedná o soukromý majetek a plody nesmí 
nikdo sklízet! Z dokumentů není zřejmé, zda každoroční borůvkové trhy konané u r. 1360 ve štolami 
protkaném svahu Komáří vížky založené a v l. 1692 - 1700 barokně obnovené kaple sv. Wolfganga 
(St. Wolfgangkapelle), má s parcelou co do činění.

Pomník z r. 1923

Bývalo tu hodně sněhu, každý 
vchod obestavěn (ve sklepě se 
studánkou či jiným zdrojem), 
do  oběma místnostem společných 
kachlových kamen se poleny přiklá-
dalo z chodby.

Zubožené torzo vojenské ubikace 
(čtvrtek 19. 11. 2009)

Náhrobní kámen 
Schlosserů z r. 1915 
- v pozadí kasárna

(foto: Miloš Bešta 2001)
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HABRoVANy

(Habrowan) - 238  m  n.  m. - Archeologie 
poukazuje dokonce na kultury pravěké, během 
neolitu (cca 9 - 5 tis. př. n. l.) mj. v Bžanech 
(Webeschan) či Habrovanech (8 km jihozáp. od 
Ústí) v ohybu Radejčínského potoka (Habro-
wann Bach, Radzeiner Bach) - hlavně spodní 
úsek prozaicky Potok (Potokbach) (vedla tudy 
českoněmecká jazyková hranice), 3 km na jih 
od ústí do Bíliny (Biela). V l. 1341 - 83 patřily 
krupeckému teritoriu Těmy II. z Koldic (Kol-
ditz) († 26.  2. 1410).

V okrese mají s habry co do činění alespoň 3 obce (lidé z houštin nebo strání, jména po porostu jsou hojná). Z minulosti 
nevíme skoro nic, předpokládáme, že více než zpola příslušely teplickým benediktinkám (doklady chybějí) a po r. 1436 zřejmě 
komplexu založeném na torzu někdejšího klášterního resortu husitským ‘loupeživým renegátem’ a žateckým i litoměřickým 
hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic († asi 1461), v jeho prospěch při sporu o Křemýž (Krzemusch) svědčili (1460) habrovanští 
poddaní. Ze zpráv plyne, že dědina v dominiu setrvala četné dekády. Okolnosti beneficie svatyni v Krupce (Graupen) 
19. 1. 1491 zmiňují 2 tamní many, Petra Kelbla z Gejzinku (Geising) na chlumci (Kulm) a Jana z Habrovan v Dubici 
(Dubitz, Groß-Dubitz). Při kodifikaci (31. 12. 1512) ‘corporalis possessio’ bratrů Jana a Bernarta († 7. 9. 1517) z Valdštejna 
(Wallenstein, Waldstein) Vladislavem II. Jagellonským (* 1. 3. 1456 Krakov - † 13. 3. 1516 Budín) byly ‘Habrowany’ uváděny 
rovněž. R. 1537 jmění postoupil Adam Lev z Rožmitálu Šimonu Třeštíkovi z Hyršova, ten vnuku hejtmana Jana Illburka 
(* přibl. 1444 - † po 1531), nejvyššímu písaři království, prezidentu české komory, Volfu z Vřesovic a na Teplicích († 1569). 
Zač. 16. stol. jím nakládali páni z Dubic (od 1584 i Hliňany) a r. 1561 se tu dle školního rady PhDr. Franze Josefa umlaufta 
(* 11. 7. 1883 Lipová [Spansdorf] - † 8. 11. 1967 Marl u Bayreuthu) krom aristokratického útočiště nacházelo 7 usedlostí, 
jednou disponovala tvrz Stolička (Stolitschka) na hůrce Chotyni (Choteny, Kotyně) (273,6 m) u Malhostic (Malhostitz) 
(pověst hlásá, že ze zdejších trosek bájné pevnosti Paradies [Paradis] z r. 1402 povstal klášter sv. Kateřiny), další pradávné 
hradiště prý stávalo na lesnatém, jižně situovaném Radejčíně (Radsche, Ratschenberg) (329 m), z ½ obklíčeném Záhořským 
potokem (Schänkerbach, Raudenbach, Potokbach) a v úpatí provrtaném přetřásaným tunelem (D8).

Z teplického područí se nejspíš vymanily ve 2. pol. 16. stol., před r. 1586 partii utržili majitelé 
Dobkovic (Topkowitz), které - když (1586) Jeho Milosti císařský rada a ‘lantfojt’ Horní Lužice 
(Oberlausitz, Hornja Łužica) Jan Šlejnic z Šlejnic (Schleinitz) poskytl sourozenci Arnoštu - ci-
tovanou pasáž už pojímaly. Druhou třímal Jonáš Stolinský z Kopist (Kopitz).

R. 1586 vypukly změny, Arnošt, ženatý s Ludmilou roz. z Lobkovic († kol. 1606), zabředl v dluhy, r. 1592 Dobkovice 
i s habrovanskou enklávou na 3 roky zastavil Bedřichu z Bílé († 21. 6. 1621 popraven na Staroměstském nám.), držiteli 
Řehlovic (Gross Tschochau). Slíbil, že pokud by uživatel zbývajících dvorců (Jonáš Stolinský) souhlasil s prodejem, nabídne 
je Bedřichu. Arnoštovy svízele nepolevily a věřitelé si pro majoritního kreditora (Kryštofa Šlovického ze Šlovic) vymohli 
soudní odhad (1602), s úroky a justičními náklady pohledávka zněla na bezmála 2.500 kop českých grošů. Komisaři týž rok 
jistinu za odstupné vydali Kryštofu (mohli vyplatit ostatní), jenž Dobkovice zpeněžil (1608) u Kašpara st. Belvice z Nostvic, 
ten si je ponechal, ale ‘tvrz a ves celou Habrovany s dvorem poplužním a poplužím’ i související veškerenstvo přepustil (1610) 
za 15.000 kop míšeňských vlastníku Jezeří (Eisenberg), Velemyšlevsi (Welmschloß) a Hliňan (Hlinai, Hlinay) Janu Mikuláši 
Hochhauzáru z Hochhauzu, hodlajícího rozšířit nemovitosti na jihu Ústecka, kam náležely (jak řečeno) Hliňany a od té 

chvíle i Stadice (Staditz), Suchá (Suchey, Suchei), Moravany (Mo-
rawan, Morwan), segment Dolních Zálezlů (Salesel) a chvalova 
(Qualen). S oblastí lokalita osud sdílela mnohá 10tiletí. R. 1623 
Mikuláše za účast na stavovské rebelii stihl trest, konfiskace - jíž 
od královské komory nabyl Vilém ml. Popel z Lobkovic a Bíliny 
(Billin) - míří r. 1629 do kompetence otty von Nostitz († 1630) 
z trmic (Türmitz), čímž se pojí s panstvím řehlovickým.

Berní rula (1654) vykazuje 22 gruntů - 4 sedláky, 
13  malorolníků, 2  zahradníky (3  neobydleny) - 

Pozdrav z Habrovan (Gruss aus Habrowann) - celkový pohled 
se znakem (na zlatomodrém štítě 2 zelené trojlístky a stříbrné 
vlnité břevno - symbol Radejčínského potoka)

Habrovany s cihelnou - Zgl. (Ziegelei), vrch Radejčín (Radsche) 
- s výskytem motýlů z nadčeledí Drepanoidea (srpokřídlecovití), 
Geometroidea (píďalkovití) ad. - a Čočkův mlýn *) na ‘Karte des 
Kreises Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939)

*)

severní polabí

města, obce a osady... od a do Ž
na ústecku

takřka vždy element zóny významnější a poměrně nedlouho 
(od 2.  pol. 16.  stol.) bašta zboží suverénního (nejasno kdo 
a proč ji zřídil).

Mapa Čech inženýra a kartografa Jana Kryštofa Müllera (* 15. 3. 1673 Wohrd 
u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) z r. 1720 i I. vojenské (Josefské) mapování 
z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) předkládá titul Habrowa. Tvrz (s poplužím), 
plnící obytně-reprezentační úlohu krátce, konstituoval pravděpodobně před 
r. 1592 Jonáš Stolinský (první narážka z r. 1610, kdy osada již existovala), záhy 
je však začleněna k hospodářství a dosloužila.

Povědomí reflektuje lidový termín ‘hrad’, průzkum reali-
zovat nelze, rozparcelováním (1804) vzešlo 14 statků. Ležela 
snad na výměře čp. 9, 31 až 38 a 49 (ještě poč. 20. stol. bylo 
údajně možno tušit známky valů). Některé relikty v jihozáp. 

cípu zachytily Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech z  r. 1843 (resp. 1846 - Lith.  
Morcrette u. Müller) - kraj Litoměřice (Leitmeritz), okr. Řehlovice (Tschochau) - a uplatňují, 
jakož i II. vojenské (Františkovo) mapování (1836 - 52), název Habrowann. Šlo o rozměrný 
(jihozáp. orientovaný) obdélný objekt (s  2 menšími) a rek-
tangulární areál (východně) zastavěný novějšími - právě sem 
tradice rezidenci klade, leč stopy zmizely, neznáme konstrukční 
podobu, ani přesnou polohu.

V intervalech 1878 - 1931 a 1945 - 51 se vyučovalo ve škole z r. 1875, archiv 
pracoval v l. 1893 - 1945. Po r. 1904 byl Pelikánův mlýn (Pelikenmühle) - na III. vo-
jenském (Františko-josefském) mapování (1877 - 80) Čočkův ml. (Tschotschken-
mühle) - skrytý v úžlabině pod kopcem Rothe, resp. Roter Hübel (Červený vršek) 
(295 m) u křižovatky zemské silnice Hliňany - žim (Schima) přeřazen do správy 
Stadic (Staditz), spočívaly při něm 3 domy - tzv. Ruská víska (Russendörfel), po 
bitvě (1813) zde zakořenili Rusové, z nichž chalupník Friedrich Mitroff (* 1790 
Rusko) uzavřel 21. 4. 1833 sňatek s Marií Elisabeth Holbe (* 1794). Bezprostředně 
za vsí klapal Vančurův mlýn (Wanschura-Mühle).

S  převratem (1848) feudální režim nahradil státní a po 
r. 1850 ‘udeřila’ autonomie. Připojení k Říši (1938) evidovalo 
248 osob (1939), nejbližší nádraží fungovala v Žimu, Radejčíně 
(Radzein) a Řehlovicích (kde působila i pošta), po odsunu ně-
mecké populace operoval v l. 1945 - 80 Místní národní výbor (1948 - 50 Akční výbor Národní 
fronty), jednotné zemědělské družstvo (1950 - 59), Československý svaz mládeže (1957 - 61) ap. 
Od r. 1990 spadala pod Řehlovice a v r. 1992 získala samostatnost (původně přifařena k Žimu, 
posléze Řehlovicím).

Entitou se zaobírá kronika obecné školy (1878 - 1931), akta Obecního úřadu (1893 - 47) 
atd. i několik soukromých sbírek - Franze Wichtreie (výpisky z matrik a pozemkových knih 
[1839 - 1929]), katolického duchovního, kaplana Josefa Schütze (* 1910 Tuchomyšl [Schönfeld] 
- † 1989) z l 1920 - 45 (excerpce z komunálních historických pramenů) aj. Sídlo v CHKO České 
středohoří (r. 1991 se 177, 2001: 185, k 1. 1. 2003: 211, 2004 - 5: 219, 2006 - 7: 222, k 1. 1. 2008: 223, 
nyní 198 občany) je s Dolními Zálezly, chabařovicemi (Karbitz), Chlumcem, Krupkou, Mod-
lany (Modlan), Přestanovem (Priesten), Řehlovicemi, Stebnem (Stöben), Trmicemi a žalany 
(Schallan) pozoruhodně agilní v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Milada registrovaném 
13. 3. 2000 ústeckým Okresním úřadem a od 20. 4. 2000 - vedle Bořislavi (Boreslau), Bžan, 
Rtyně (Hertine), Řehlovic, Žalan a Žimu - v Mikroregionu Přemysla Oráče ustaveným pro rozvoj 
cestovního ruchu, turistiky, revitalizaci pásem dotčených těžbou uhlí, dálnicí D8 aj.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Habrovany, ves v Čechách, hejt. a okr. Ústí n. L., fara 
Žim, pš. Trmice; 48 d., 237 ob. n. (1890, popl. dvůr a mlýn).

Vydáno za finanční podpory Města Ústí nad Labem a Drinks Union, a.s.
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Čtvercová, pozdně barokní kaple Panny Marie z r. 1840 v centru, s valenou klenbou, půlkru-
hovým závěrem, nízkou kuželovou střechou a polygonální dřevěnou zvoničkou s cibulkou 
(nad vchodem vytažena oblouková římsa se štukovým křížem) a litinovým zvonem o několika 
linkách s nezřetelnou datací (opravena r. 1970).

Pohled mezi usedlosti vzniklé po roz-
dělení dvora, kde se patrně tvrziště 
rozkládalo (1927) - Hrady, zámky a tvrze 
na Ústecku (Ústecká vlastivěda - sv. III.) 
- PhDr. Jiří Úlovec - pražský kastelolog 
a archivář (Město Ústí n. L. 2002)

Bývalá škola, dnes oÚ

Fotografie ze současnosti (pátek 22. 1. 2010) od Romana Häuslera.
Grafické zpracování: EM studio
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HABRoVice

(Johnsdorf) - 249 - 264 m n. m. - Zrod ulicové lánové 
vsi (5 km severozáp. od Ústí), nad rybníkem u Všebořic 
(Schöbritz), halí neznámo, předpokládá se, že ji za vnější 
kolonizace na přel. 12. a 13. stol. (kdy neměla přes 6 gruntů 
po březích drobné vodoteče) konstituoval řád sv.  Jana 
Jeruzalémského (proto asi Jonasdorf, Johnsdorf), maltézští 
rytíři v okolí nakládali rozsáhlým darem (1169) Vladi-
slava II. (* cca 1110 - † 18. 1. 1174 Meerane). Vzklíčila-li 
z osídlení slujícího v 15. - 17. stol. Habartice, není zřejmé. 
Po vzplanutí husitské revoluce (1417 - 37) ji i s ostatními 
nejspíš pohřešili a těžko říci, komu příslušela, bezpochyby 
hradu Blansko (Blankenstein, Plankenstein), tzn. Janu 
z Vartenberka, jenž - když Jiří z Poděbrad (* 23. 4. 1420 
Poděbrady - † 22. 3. 1471 Praha) nařídil pozemkovou re-
vizi (1454) - jisté církvi kališníky zabrané držby panovníku 
navrátil, s nimi i Habrovice sestávající v 1. pol. 15. stol. 
nejm. ze 2 sektorů. Na jednom seděl citovaný Jan a dru-
hém víceméně anonymní Janek ‘z Jonsdorfu’ (primárně 
evidován 18. 6. 1451, kdy od Petra Poetia převzal obnos pro městský kostel v Ústí, kde získal 
půdu s domem a (1479) louku u řeky Bíliny [Biela] - pravděpodobně totožný s Janem z Habartic 
figurujícím [1498 - 1502] v municipálních indexech). Na prahu 16. stol. patřila Janu Oboječku 
(snad - žel neprokázáno - identický s  Janem předchozím) poprvé registrovaným r. 1505 ve 
vztahu s obligací vybavit do tažení proti Šlikům (Schlick) na Lokti (Elbogen) 2 pěší bojovníky 
(jeho habrovičtí poddaní svědčili r. 1510 v rozepři Albrechta z Vřesovic s Děpoltem z Lobkovic). 
Nástupce Osvald z Habrovic dlužil r. 1521 ústeckému kováři Tomáši 2 kopy českých grošů.

Příští vývoj je mlhavý, Ferdinand I. (* 10. 3. 1503 Madrid - † 25. 7. 1564 Vídeň) odevzdal johanitům severočeské propri-
ety, jichž se koruna domohla, dědinu ale řád neuchoval, generální převor Zbyněk (Hynek) Berka z Dubé (Dauba) (* před 
1518 - † 6. 3. 1578 Zákupy [Reichstadt]) ji i s jinými (1547) poskytl za 1.750 kop českých grošů Jaroslavu Kelblovi (Nikolaus 
Jarosch) z Gejsingu (Geising), ten leccos zpeněžil, leč Habrovice si nechal a sdružil se Stružnicí (Straußnitz) u České Lípy 
(Böhmisch Leipa). Před r. 1559 zemřel, potomci Heřman a nezletilý Litolt přišli krom Stružnice i k Habrovicím a Přesta-
novu (Priesten), za 2 roky Litolt dospěl, Heřman pojal Habrovice, Bánov (Bohna) a Přestanov, Litolt Stružnici a bratru 
doplatil 540 kop českých grošů. Po Heřmanovi jí disponoval syn Jan Heřman (Johann Hermann), posléze i Všebořicemi 
a chuderovem (Gross Kaudern), zapletl se ale do stavovského odboje (1618 - 20) proti Ferdinandu II. (* 9. 7. 1578 Štýrský 
Hradec - † 15. 2. 1637 Vídeň) a konfiskační rada (23. 6. 1623) ho připravila o 1/3 jmění. Habrovice komisaři Jan Sezima 
z Vrtby (* 1578 - † 6. 3. 1648 Votice) a Václav Vyduna z Obytec postoupili 29. 2. 1624 hofmistru saského kurfiřta Janu 

Kašparu z Kerbic (Kürbitz), zóna zahrnovala Habrovice, Bánov a Dělouš (Tillisch). 
Neupotřebil ji dlouho, zohledňoval profit a 26. 5. 1628 uzavřel smlouvu s Alexandrem 
Regnierem z Bleileben, co se již těšil ze Stradonic (Stradonitz), Soběchleb (Sobochleben), 
Všebořic a Chuderova a za 3 500 tolarů mu věnoval ‘tvrz Habrovice, ves Habrovice, ves 
Bánov, ves Dělouš s lidmi osedlými, s dvorem poplužním, s mlejnem, štěpnicí, zahradou 
bažantí, krčmou vejsadní’ i příležitostmi. Takto zabředly do oblasti všebořické (r. 1794 
vypukla distribuce nemovitostí a v pol. 19. stol. se hospodářství rozplynulo). V 16. stol. 
sem dolehlo luteránské učení a protireformace vyhnala 4  sedláky, jejichž polnosti 
připadly tehdejšímu dominiu.

Vymezit genezi aristokratického útočiště je složité, otázkou zů-
stává, existovalo-li v pol. 15. věku, kdy díl patřil uváděnému Janu 
a descendentům (za Kelblů z Gejzinku - resp. Heřmana po r. 1561 
- nezvratně ano); tuto úlohu plnilo krátce (poč. 17. stol. dochází ke 
sloučení s většími Všebořicemi, kde vrchnost meškala především) 
- po rozprodeji (čp. 38) toliko co kanceláře a byty (č. 30 vinopalna ‘Karte des Kreises Aussig’  

(Prof. Blumtritt, 1939)

Jedna z mála dochovaných tvrzí  
v ústeckém okrese

kolem r. 1900

sobota 20. 2. 2010
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a č. 40 stodoly). R. 1680 se strhla selská vzpoura po-
tlačená vojskem.

Za 7leté války (1756 - 63) tu před bitvou (1. 10. 1756) u Lovosic 
(Lobositz) nocoval pruský král Fridrich II. Veliký (* 24. 1. 1712 Berlín - 
† 17. 8. 1786 Postupim). (‘V úterý 28. 9. opustil Fridrich II. s 8 bataliony 
a 20 eskadronami ležení v Sedlitz [Sedlišćo] u Pirny [Perno] a téhož 
dne dorazil do Habrovic…’ Pruská invaze do Saska 1756) R. 1787 
stálo 29 domů a století nato 50 (s 304 osadníky, nadále počet nijak 
zvlášť nevzrostl). V r. 1813 jižně položený Selský vrch (Bauernberg, 
Bradenberg) (250 m) - na úpatí se stejnojmennou samotou - jakož 
i výšiny u Strážek (Troschig, Troschik) obsadila rakouská děla (mnoho 

obyvatel zahynulo nemocemi). Za pruskorakouských konfliktů (1866) 
zde kvartýrovali Prusové.

Vzkvétalo ovocnářství a zelenina, zvláště okurky, od 
pol. 19. stol. znamenitého renomé a dokonce vyváženy, 
práci nabízely doly chabařovického revíru (Karbitzer 

Dohlengebiet). Archiv fungoval v l. 1876 - 1944, r. 1945 byl založen ‘Panský’, nyní v okrese největší 
Habrovický rybník (Johnsdorfer Teich). V období 1930 - 45 dlelo v 58 chalupách 332 osadníků, 
působila škola, na nádraží se chodilo do telnice (Tellnitz), či poněkud odlehlou zastávku tram-
vajové linky Ústí - Telnice, na faru do Skorotic (Gartitz).

Dle střekovského řídícího učitele emila Richtera - výpisky z pramenů k dějinám obce (1926 - 35) - povstala při potůčku, 
jenž vydatně prýštil v horní pasáži a ve spodní se setkával s vodami vyvěrajícími nad Studánkou (Borngrund), od r. 1961 
náležela ke vsi, vzešla konc. 17. stol. v malém lesíku (východně), na výměře panské bažantnice s  opeřenci hájenými 
do r. 1848 (Borngrunder Jägerhaus) později přičleněné ke Strážkám. ‘Takřka všechny parcely - až na „Mostige“ (od slovan-
ského „mostu“) - bývaly označovány německy: Au (Niva, Luh), Fiebich, Hopfengarten (Chmelnice - ještě r. 1818 v provozu), 
Pfaffenwiese (Kněžská louka), Quarksack (Tvarožník), Rosenhübel (Růžový vršek), Vogelherd (Čihadlo), Wachelsträucher, 
resp. Wacholder (Jalovec, Borovička) ap.’

Po odsunu německé populace tu operoval (1945 - 80) Místní národní výbor (1948 - 57 Akční 
výbor Národní fronty) a jednotné zemědělské družstvo (1953 - 59). Po r. 1945 přešel komplex 
při severových. cípu protáhlé návsi na obec a poté národní výbor, tvrz zaujímala severozáp. 
nároží dvora (u vjezdu). Dodnes je tu obdélná patrová konstrukce z lomového zdiva (s vysokou 
sedlovou střechou) navazující na další historickou. Fasády nevykazují relikty architektonických 
detailů (v parteru několik valeně klenutých světnic s trojbokými výsečemi).

Tradované zvěsti o přízemních gotických okenních ostěních a křížovém žebroví se nepotvrdily. Patro se schodištěm 
a půlkruhovým portálem neurčitého stáří je plochostropé. Dle zběžného průzkumu vznikla snad v 2. pol. 16. stol. Fotografie 
z 30. l. 20. stol. dokumentují špatný stav, po opravě (1980) Okresním stavebním podnikem (za 1,4 mil. Kčs) sloužila chráněná 
kulturní památka jako byty (pak i skladiště). Na sklonku 80. l. byla chystána renovace pro potřeby národního výboru, jíž 
po r. 1990 zahájil obecní úřad, prodal ji však soukromníku, jenž v asanaci pokračoval. Jde o jednu z mála dochovaných 
tvrzí v okrese. Pod návsí se tyčí litinový kříž z r. 1863 a před Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (Regionální centrum 
Ústí n. L.) pomník s plaketou ‘Padlým a umučeným hrdinům - za Č. S. R. 1939 - 1945 věnují osídlenci’.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Johnsdorf, správně česky Habrovice, ves t., hejt. Ústí n. L., okr. a pš. Chabařovice, 
fara Skorotice; 50 d., 251 ob. n. (1890), popl. dvůr a hnědouh. ložisko.

Habrovice, středisk. ves, při sz. okraji ústecké aglomerace. Patrový dům (pův. dvůr): z 15. stol., uprav. k. 16. stol. Ústecký 
měst. autobus č. 14. - Josef Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí autorského kolektivu - České středohoří a Dolní Poohří - Turistický 
průvodce ČSSR - svazek 12 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962

Obdélná kaple sv. Anny (z r. 1910) na průjezd-
ní komunikaci - lizénové rámce s  trojbokým 
závěrem a hrotitými okny, na sedlové střeše má 
dřevěnou polygonální 6tibokou jehlancovou 
zvonici, nad hrotitým vchodem reliéfní štukový 
kříž a v trojúhelníkovém štítu s proláklými křídly 
niku (opravena r. 1992).

Výřez (Bezirk Aussig - Rudolf Jäger, 1902): někdejší Habrovice, jež ve 2. pol. 18. stol. 
vlastnil kysibelský (Kyselka - Gießhübel) hrabě Jan Josef Stiebar z Buttenheimu (půdu 
rozprodal osadníkům) se prý rozprostíraly na tzv. ‘Rybničné louce’ (Teich Wiese) jižně 
od Dělouše - luh protíná Bílý potok (Lattenbach, Sauermilch Bach) ústící pod dřevař-
skými závody do Klíšského (Bradenbach, Brandenbach), ve skorotickém okrsku nesla 
1 z parcel název ‘Rybniční mlýn’, kde kdysi vskutku panský sladový stával, zásoboval 
všebořický pivovar (kam ze severozáp. koutu vsi vedlo podzemní potrubí). V současné 
lokaci se snad objevily po požáru, kdy se neblaze projevil vodní deficit, ještě v 19. stol. 
se některá pole jmenovala ‘Ve Staré vesnici’, na Císařských povinných otiscích stabilní-
ho katastru Čech z r. 1843 [resp. 1847 - Lithographirt Wölfs sen.] - kraj Litoměřice  
[Leitmeritz], okr. Všebořice - (směrem k bažantnici) lze zaznamenat Neuland.

Fotografie ze současnosti (20. 2. 2010) od Romana Häuslera.
Grafické zpracování: EM studio
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HABŘí
(Haberzie, Haberzi, Haberschie) - 233  m  n.  m. - 

V l. 1736 - 1941 samostatná obec na levém břehu Bíliny 
(Biela), v údolí mezi Hliňany (Hlinai) a Lochočicemi 
(Lochtschitz) severozáp. sevřeném 3  pahorky Teplic-
kého středohoří: znělcové Hradiště (Radsche) (314 m) 
a Jedovina (Jedowine) (339  m), jakož i čedičový 
Rovný (Rabenay) (377 m), na prastaré lužické stezce  
(Sorbenweg, Łužyska droga).

Ač založena snad v  10.  stol., zmiňována až listinou papeže (od 
22. 2. 1198) Inocence III. (* cca 1160 Anagni - † 16. 6. 1216 Perugia), 
v níž (1207) přiznává klášteru cisterciáků v oseku (Ossegg) 12 vsí, 
tuchomyšl (Schönfeld), Lochočice, Habří, otovice (Hottowitz) aj.; 
pak r. 1334 (majetek roudnických augustiniánů). Předposlední biskup 
pražský (1301 - 43) Jan IV. z Dražic (* kol. 1260 - † 5. 1. 1343 Praha) 
ji připojil (1337) k panství Kyšperk (Geiersburg). Po r. 1567 připadla 
Otovicím, s nimiž ji (1579) vč. Lochočic získali Jiří a Jan Hora z Ocelovic a na Otovicích († 1585), zformovali komplex, 
zahrnující mj. Lochočice, Tuchomyšl, Habří s Rabenovem (Rabenei, Rabeny, Rabny, Neuhof), posléze Vyklice (Wiklitz) 
a  Habartice (Ebersdorf), o nějž Janův syn Bedřich pro podíl na stavovské rebelii přišel (1. 3. 1623), mimo Habří o Hotovice 
(Otovice) s tvrzí (vzešla po rozpadu kyšperské državy), Vyklice, Lochočice a Habartice se 4 poplužními dvory, vše (oceněno 
na 64.354 kop a 37 grošů míšeňských) obratem odstoupeno a za směšných 20.000 kop prodáno (1629) říšskému vicekancléři 
Petru Jindřichu ze Strahlendorfu a na Chlumci († 1631 Vídeň), jenž v Lochočicích zřídil hospodářství s kovárnou právě 
pro Habří. Za 30leté války (1618 - 48) dědinu - ale i Předlice (Prödlitz) a Lochočice - vypálilo (22. 2. 1643) proti Švédům 
táhnoucí vojsko, velel mu náchodský pán, aktér bělohorského debaklu (neděle 8. 11. 1620), polní maršál (spolubojovník 
Valdštejnův, jehož zradil), generál Ottavio kníže Piccolomini de Arragona, vévoda z Amalfi (* 11. 11. 1599 Florencie - 
† 11. 8. 1656), týž den vykonal okázalou přehlídku na Běháni (Bihana). Cestou zpět lehly popelem (25. 2. 1643) i Vyklice.

Berní rula (1654) uvádí 6 sedláků, 2 chalupníky a 5 domkařů, Josefský katastr (1787) na 
21 čísel. Do r. 1787 farností náležela Tuchomyšli, poté Řehlovicím (Gross Tschochau) v dominiu 
trmickém.

Historií se zaobírá např. Kniha dědičných zákupů a dluhů osady Habří (1736 - 1807), Zápisy ze schůzí místní rady 
a zastupitelstva (1928 - 38) ad. Jako u Habrovan (Habrowan) i Habrovic (Johnsdorf) je název odvozen od habrové stráně 
či háje. I. vojenské (Josefské) mapování z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) uplatňuje termín Habrzin a II. Františkovo 
(1836 - 52) Habrzi (Jedowin B., Rač - Habrzi B.), na Císařských povinných otiscích stabilního katastru Čech z r. 1842 [resp. 
1846 - Lith. Ceschi u. Winter E.] - Lochtschitz (Lochčice) s osadami Otovice a Habří (Habrzi), kraj Litoměřice [Leitmeritz], 
okr. chlumec [Kulm] - figuruje Gedowina. ‘WANDERKARTE fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und 
Erzgebirge - 5. verbesserte Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig’ (Jedowin, Ratschen Bg.) prezentuje Haberzie. ‘V neděli 
29. srpna (1813) sem doléhal hluk nedaleké kanonády, obyvatelé se i s dobytkem ukryli v bezpečí hvozdů na Rovném a Jedo-
vině…’ - Dějiny zaniklých obcí - Vyklice, Lochočice a Otovice (kol. - Okr. nár. výbor v Ústí n. L. a okr. archiv, 1987). ‘V pol. 

19.  stol. vypukla uhelná horečka, ústecko-teplická silnice 
byla přecpaná povozy, rabovala se a devastovala půda… na 
Jedovině (pův. Jedlovina) se dosahovalo znamenitých výsled-
ků. Rumpálová šachtička produkovala cent za 15 krejcarů 
(1887).’ - Helena Borská (* 14. 6. 1928 Mnichovo Hradiště 
- † 16. 5. 2004 Ústí n. L.) - Ústecko a uhlí - od prvopočátku 
až k uhlobaronům (Nové Ústecké přehledy 11/04) - seriál 
(září 2003 - listopad 2005).

Před 2. svět. válkou tu ve 34 staveních žilo 
170 osob, na nádraží, poštu a do školy se 
chodilo do Řehlovic. Zachoval se hrázděný 
dům z r. 1885.

V r. 1950 se stala osadou Lochočic a r. 1961 - dnes (45 
obyv., farnost Řehlovice) i s  Brozánkami (Prosanken), 

(středa 24. 3. 2010)

Hradiště (Radsche), Jedovina (Jedowine), Habří (Haberzie), 
myslivna Rabenov (Forsthaus Rabenei) a statek (Meierhof) na 
Karte des Kreises Aussig (Prof. Blumtritt, 1939)
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Dubicí (Dubitz), Hliňany, Moravany (Morawan) Radejčínem (Radzein) a Stadicemi (Staditz) - čtvrtí 
Řehlovic, jež jsou s  Dolními Zálezly (Salesel), Habrovany, chabařovicemi (Karbitz), Chlumcem, 
Krupkou (Graupen), Modlany (Modlan), Přestanovem (Priesten), Stebnem (Stöben), trmicemi 
(Türmitz) a žalany (Schallan) subjektem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Milada evidovaném 
13. 3. 2000 okr. úřadem a od 20. 4. 2000 - vedle Bořislavi (Boreslau), Bžan (Webeschan), Rtyně (Her-
tine), Řehlovic, Žalan a žimu (Schima) - Mikroregionu Přemysla Oráče ustaveným pro turistický rozvoj 
pásem dotčených těžbou, dálnicí D8 ap.

Na návsi se vypíná státem chráněná, obdélná barokní kaple Nejsvětější Trojice (Kapelle der Aller-
heiligsten Dreifaltigkeit) z r. 1738 (opr. 1980) s půlkruhovým závěrem (vchod s klenákem mezi oblou-
kovými pilastry nesoucími v supraportě, nad štukovým křížem, otevřenou knihu), v trojúhelném štítě 
(s lizénovým rámcem, na krakorcích jehlancový hranol věžičky s nezdobeným litinovým, šedě natřeným 

zvonem na dřevěné hlavě) s nikou, kam místo ztraceného sv. Floriána instalovali sochu (z vydolovaného sektoru) sv. Jana 
Nepomuckého, k jehož (i Floriánově) cti r. 1739 osecký opat Jeroným Besnecker (* 26. 5. 1678 - † 14. 6. 1749) posvětil 
zvon (po mešní licenci z 19. 6. 1763 tu trmičtí duchovní sloužili 3x ročně). V sobotu 26. 4. 2003 stánek znovu vysvětil lito-
měřický (i ústecký) generální vikář Karel Havelka (* 1953) a trmický farář Jiří Voleský (* 1965) za hojné účasti a přispění 
i ze zahraničí. Proslovu se zhostil iniciátor, vnuk starousedlíků, Ústečan Hanuš Adamec.

Poutní kapli Narození sv. Jana Křtitele na Jedovině (jíž hrozí odtěžení) zbudoval (1818) Adam Ritschel z Lochočic 
(čp. 15) na postu dřevěného krucifixu nahrazeného r. 1818 obrazem 
P.  Marie. Obdélný objekt s  trojbokým závěrem, sedlová střecha 
s dřevěnou polygonální cibulí zvonice, mezi pilastry klenutá okna, 
v  průčelí ústupkový portál (půlkruhový štít završen frontonem), 
nad korunovou římsou býval výklenek s J. Křtitelem, v tympanonu 
se skvěl štukový reliéf s ornamentikou. Od r. 1940 rozebírána na 
materiál chátrala, zbyla podkova obvodového zdiva (2,2x 3,2, v. cca 
2, levý přední roh 1,5 m), v středu dřevěný kříž, relikt i křovinatá 
parcela (č. 115) patří Řehlovicím.

Hradiště u Habří (t. Rač, 320 m), zč. zalesn. znělc. vrch, 7 km 
jz. od Ústí n. L.* Botan. REZ: teplomilná a suchomilná květena na 
výslunných stráních a sutích. V puklinách znělce stébelnatý nerost 
natrolit. - V. část plochého hřbetu bývala kdysi obdělávána a byla 
tu i malá vinice, o čemž dosud svědčí několik keřů zdivočelé révy. 
Pronikání přirozených rostlinných společenstev na bývalá pole 
poskytuje tam rostlinopiscům příznivé podmínky pro pozorování 
příslušných zákonitostí v přizpůsobování. - ČSD 13b; ČSAD 04904 
Řehlovice 2 km; Z 9 (Habří).

Jedovina (338 m), lesn. znělc. vrch, 6 km jz. od Ústí n. L.*, nad Lochočice-
mi*. R o z h l e d : v. a jv. údolí Bíliny*, Č. středohoří, sv. do Chlumské kotliny 
s Krušnými horami v pozadí (území hnědouhelné těžby). Na puklinách ve 
znělci výskyt stébelnatého minerálu natrolit. - Kaple: z r. 1848. - ČSD 13b; 
ČSAD 04904 Stadice 3 km; Z 9 (po v. úpatí). - Okolí: Hradiště u Habří*, 1 km. 
- Josef Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí autorského kolektivu - České středohoří 
a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - sv.  12 - Sportovní a turistické 
nakladatelství - Praha, 1962

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Habří, H a b ř í n  (Haberzi), ves, hejt. 
Ústí n. L., okr. Chabařovice, fara Řehlovice, pš. Trmice; 30 d., 155 ob. n. (1890), 
kaple N. Trojice, popl. dvůr, hnědouhelné doly.

Pánev hnědouhelná… choboty hnědouhelné: přes Dělouš, Všebořice k Ústí; Varvažov, Chejnov M. [Malé Chvojno - 
Klein Kahn] k Jílovému a Podmoklům, od Trmic přes Hábří až ke Rtínu [Rtyně n. B.], podél Běly se táhnoucí, k Středohoří 
zeměpisně nutně počítati. - 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

‘…na jižních úbočích Jedoviny se pěstovala zvláště réva. Většina vinic po r. 1850 kvůli dovozu lacinějších moků železnicí 
zmizela. Pouze několik lochočických si ještě ve 2. pol. 19. stol. k vlastní potřebě kousky ponechalo - sedláci Anton Michal (0,22 ha), 
Josef Plosche (0,11 ha), chalupník Ignaz Reichel (0,07 ha), domkař Georg Parthon (0,178 ha) atd.’ - Věra Možnarová - Vineam 
sitam in lapide - Tradice vinařství na Ústecku (7. sv. Memorabilia ustensis), Město Ústí n. L., 2004

‘…jen Jedovina (339 m) a chráněná Rač (314 m) dělí ves od vyrubané „měsíční krajiny“ …z Habří dojdeme cestičkou 
k vyhlášené (1954) rezervaci Rač - táhlý hřeben s křovinatými svahy. Nad patou jižního ční znělcové, tzv. Psí kameny (asi 
30m horolezci navštěvované skály v jihozáp. skupině stromů [dub, borovice]). Slunné srázy se vzácnými květinami (tařice 
skalní, bělozářka liliovitá, třemdava bílá, kavyl péřitý atp.), kde též poletuje teplomilný hmyz, někdejší sady a vinohrady jsou 
výtečnou studijní zónou. Najdeme tu zplanělou moruši, kdouli, révu i chřest. V samovolně se vyvíjející končině je monito-
rováno postupné osidlování přirozenou flórou.’ - Poznej místo, ve kterém žiješ (toulky Ústím a okolím) - H. Borská, vyd. 
Geodézie ČS, a. s., ateliér Ústí n. L., 1994

Obrazová rukověť obcí a církevních staveb 
v okr. Ústí n. L. - Jiří Souček (* 8. 7. 1948 Brno) 
- Albis International, 1999

Habří, Hradiště (Ratschen  B.), Jedovina (Jedowin) 
s J. Křtitelem (St.  Johan) a Rabenov (Neuhof) pod Rov-
ným (Rabenay) na výřezu Bezirk Aussig (Rudolf Jäger, 
1902). Dle tuchomyšlského rodáka, českolipského děkana 
a ústeckého katechety Josefa Schütze (tvůrce kolorované 
mapy [1908] Ústí a okolí [1:25.000] vyd. Vojenským geo-
grafickým úřadem ve Vídni) vedla přes Rovný k Tuchmyšli 
pěšina řečená ‘Kostelní’ či ‘Farská’ (Kirchsteig).

Fotografie ze současnosti (24. 3. 2010) od Romana Häuslera.
Grafické zpracování: EM studio
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H
HASLice

(Haßlitz) - 443 - 445 m n. m. - Zprvu Hvozdná, po-
sléze Hvozdnice či Hvozdice (vlivem němčiny změněno 
na Haslice) leží mezi Homolí u  Panny (Hummel), 
Hlupicemi (Luppitz) a Řetouní (Rzettaun). Vznikly 
(patrně ve hvozdu) kolem r. 1570 u pramene Homol
ského potoka (Großpriesner Bach, Hummelbach), v se-
verozápadně otevřené mělké kotlince při úpatí Pískové 
hory (Sandberg) (503 m) a Smetánky (Schmettenberg) 
(491 m), na temeni které je v mapě České středohoří 
1 : 50 000 (Edice Geobáze - 1. vydání, 2001) zakreslen 
piktogram symbolizující hradiště. Mají společnou his-
torii se sousedící Doubravicí (Tauberwitz) i Homolí. 
Kdysi je vlastnil nejvyšší písař království Českého, 
Oldřich Dubanský z  Duban (†  1571) na Liběšicích 
(Liebeschitz) a Ploskovicích (Ploschkowitz) a od 
r. 1574 Jaroslav Kostomlatský z Vřesovic (Wresowitz)  
(* 1550 - † 1612), jenž v 16. stol. nechal ve Velkém 
Újezdě (Grossaugezd) u Litoměřic (Leitmeritz) zřídit tvrz. V majetkovém soupisu z r. 1626 
dědina (Hlupecze) nepochybně figurovala. Od r. 1632 patřila litoměřickým dominikánům. Po 
30tileté válce (1618 - 48) je evidováno 10 chalupníků (1654 Hosslycze). Kartograf Jan Krištof 
Müller (* 15. 3. 1673 Wöhrd u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) užívá termín Haslitz (1720).

Anály Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Mormoni) 
uvádějí, že se tu r. 1788 narodila Anna Elisabeth Knechtel, manžel 
(syn Johanna Wenzela Richtera) Josef Richter (* 2. 2. 1784) pocházel 
z nedalekých Suletic (Sulloditz).

R. 1820 počet domů vzrostl na 23 a později se té-
měř neměnil (1869 23, 1880 - 1900 22, 1910 - 21 23, 
1930 22, 1950 10, 1970 8, 1980 - 91 7, 2001 13). Dle 
topografa Johanna Gottfrieda Sommera (*  1782/83 
Leuben u Drážďan - † 11./12. 12. 1848 Karlín), kte-
rý - byť původem Sas, stal se po pestrých osudech 
zaměstnancem pražského Českého musea - nazval 
svou mnohadílnou německou monografii jednotlivých 
krajů (vyd. v.  l.  1843 - 44 v  Praze) Das Königreich 
Böhmen, zde r. 1830 mimo felčara fungoval porodník 

a pro blízkou Homoli i touchořiny (Taucherschin) porodní bába (svazek věnovaný Litoměřicku 
[Leitmeritzer Kreis]). Největší rozkvět zaznamenal na 140 osob, poté se stav převážně snižoval 
(1869 - 80 114, 1890 106, 1900 103, 1910 118, 1921 108, 1930 
132, 1950 48, 1970 32, 1980 19, 1991 16 a r. 2001 34 osadníci). 
Několik stavení je dosud stále obydleno.

Odlehlost koutu dokládá interpelace (IX/181) českolipského poslance za křes-
ťansko-německé rolnictvo Franze Hellera (Stará Lípa [Alt-Leipa], čp. 98) a druhů 
ministru pošt a telegrafů, jak poštovní úřad v Homoli v okrese litoměřickém dodává 
poštu: ‘Od 1. ledna 1925 jest poštovní úřad v Homoli rozdělen na tyto doručovací 
okresy: 1 A, vztahující se na tyto osady a samoty: Nová Ves (Neudörfel), Pláň 
(Plan), Babiny (Babina B), Suletice, Berand, Mückenhübel (Komárov), Basstrei-
chermühle (Pastreicher M.), Selský Mlýn (Bauermühle), Rohrhütte, Kachlermühle, 
Filipův Mlýn (Filipp Mühle), Rottrova Chalupa (Rotterhäusel), Německá Lhota 
(Lhota p. P. - Deutsch Welhota) a Řetouň, jímž se dodává došlá pošta jen v úterý, 

Haslice (1899) - 103 obyvatelé, 22 stavení
(úterý 20. 4. 2010)

34 občané (2001) a 15 adres (2009)

Haslice, Blata (Blattenhäusel) a Jivina 
(Gebina) - II. (Františkovo) vojenské 
mapování (1836 - 52)

Haslice s  přilehlými polnostmi Uibern Dorf 
(Horní ves), Winterseite (Zimní strana) a Wiesenflur 
(Luční niva) na Císařských povinných otiscích stabil-
ního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Ceschi 
u. Winter C.) - ‘Tauberwitz mit Hummel und Haßlitz 
in Böhmen’ - kraj Litoměřice, okr. Velký Újezd
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H
ve čtvrtek a v sobotu. 1 B, vztahující se na tyto osady: Jivina (Gebina, Gebine, Jebina), 
Haslice, Doubravice, Bláhov (Plahow, Plahof) a samota Blata (Blattenhäusel), jímž 
se dodává došlá pošta jen v pondělí, ve středu a v pátek a 1 C, vztahující se na osadu 
Homole, v níž se dodává došlá pošta každodenně…’ - Zpráva z 1. zasedání Národního 
shromáždění republiky Československé v Praze, v úterý 2. 3. 1926. (viz Dolní Lhota 
[Nieder Welhotta])

Drsnost podnebí ilustruje ukázka ze stenoprotokolu (501.  tisk) z  5.  zasedání 
senátu Národního shromáždění republiky Československé (z  návrhu senátorů: 
Roberta Schmidta, zemědělského poradce Karla Stellwaga [*  22.  4.  1873 Stoc-
kfeld bei Bodamsee - † 20. 2. 1963 Oberzwieselau], děčínského stavitele Roberta 
tschakerta a Franze Wernera [* 22. 4. 1881 - † 15. 2. 1947 Praha - popraven, senátor 
od 8. 10. 1936]): ‘V pátek, dne 11. června 1937 mezi 4. a 5. hod. odpol., postiženy 
byly obce Jištěrpy (Giesdorf), Chotiněves (Kuttendorf), Horní Šebířov (Ober Rze-
psch), Liběšice, Horní (Ober-) a Dolní Chobolice (Nieder Koblitz), Mladé (Mladey), 

Jeleč (Geltschhäuser) v soudním okresu Úštěk (Auscha) a obce Soběnice (Sobenitz), Horní Nezly (Ober Nösel), Kotelice  
(Kuttlitz), Horní (Ober-) a Dolní Týnec (Nieder Tenzel), Třebušín (Triebsch), Hlupice, Hadice (Haslice), Homole, Doubra-
vice a Bláhov v soudním okresu Litoměřice živelní pohromou, jaké tam od nepaměti nebylo… úterý 15. června 1937 v Praze’ 
(viz Doubravice).

Drobné sídlo plnící dnes úlohu především rekreační 
spadalo dříve vč. Homole pod nevelkou Doubravici 
(1869 - 1950) rozloženou na vysokém větrném a zaob-
leném hřebenu nad hlubokým údolím Lučního potoka 
(Lischkenbach, Kreuzbach). R. 1960 se ale situace obrá-
tila - nyní (od pondělí 23. 9. 1991) je - s mnoha ostat-
ními: Babiny ii (Babina B), Bláhov, Byňov (Binowe), 
Dolní Lhota, Lhota pod Pannou (Deutsch Welhotta), 
Nová Ves u Pláně (Neudörfel) a Suletice - částí Homole 
(římskokatolická farnost litoměřického vikariátu).

‘Zákon č. 36/1960 Sb. stanovil, že okresní národní výbory v zájmu „rozvoje zemědělské výroby a hospodářské a kulturní 
výstavby“ mohou vytvořit, zrušit nebo sloučit obce ve své územní kompetenci nebo provést jinou změnu jejich území… k 1. čer-
venci 1960 se změnila hranice okresu tak, že na hranici okresu Litoměřice byla do ústeckého okresu přičleněna obec Čeřeniště 
(Tschentschitz) s osadou Babiny I (Babina A), obec Homole s osadami Babiny II s Bláhovem a Liškovem (Lischken), Byňov, 
Haslice, Doubravice, Lhota pod Pannou, Nová Ves u Pláně, obec Rýdeč (Ritschen) s osadou Řetouň, obec Sebuzín (Sebusein) 
s osadou Církvice (Zirkowitz), a obec Týniště (Tünscht), která přičleněním do okresu Ústí nad Labem ztratila samostatnost 
a stala se osadou obce Zubnice (Saubernitz)…’ - PhDr. Věra Hladíková (* 8. 5. 1957) - Okresní (jednotný) národní výbor 
Ústí n. L. (1944) 1945  1986 (1993) - Archiv města Ústí n. L., 2009.

Dobrovolný svazek obcí operující z velkobřezenského úřadu byl pro rozvoj ekonomiky, životního prostředí, tradic ap. 
ustaven jako Mikroregion Velkobřezensko v úterý 16. 8. 2005, registrováno je 6 subjektů: Homole u P., Malečov (Malschen), 
Malé Březno (Klein-Priesen), tašov (Taschow), Velké Březno (Gross Priesen) a Zubrnice (Saubernitz). Od r. 2007 tu manželé 
Petra (* 27 7. 1985 Litoměřice) a Jiří (* 19. 8. 1981 Ústí n. L.) Hadašovi provozují Ranch U Divokýho hada (čp. 11) - stáj 
zaměřenou na chov koní a občasné turistické aktivity. Vede tudy cyklostezka č. 3066: z V. Března stoupá podél Homolského 
potoka na Byňov (3), Lhotu p. P. (5), Homoli (7), Haslice (8) do Řepčic (Rübendörfel) (10), pak klesá přes Třebušín (11,5), 

Vinné (Winney), těchobuzice (Techobusitz), Ploskovice (15,5), Pohořany 
(Pohorschan, Pohoran, Pohorzan) a žitnice (Schüttenitz) (19) do Litoměřic 
(22,5 km), kde lze zvolit trasu č. 2 do Ústí n. L.

Torzo kaple (2002) z 19. stol. stojí stranou hlavní komunikace (u čp. 11), 
obdélná, sedlově zastřešená stavba s rovným závěrem měla v průčelí (nad 
nízkým trojúhelným štítem) vysokou zděnou, čtyřbokou jehlancovou zvo-
nici a fasády členěné lizénovými rámy s okny. Kolem r. 1950 přebudována 
na hasičskou zbrojnici (vchod rozšířen, opatřen novodobými pravoúhlými 
vraty, okna změněna na malé čtvercové průzory). R. 1970 ji obec renovovala, 
ve 2. pol. r. 2001 byla z větší části stržena, v někdejší výši zůstala toliko stěna 
zadní a boční pouze v zadních rozích, zbytek je zbořen až k zemi, trosky 
rozhrnuty (je v soukromém vlastnictví na obecním pozemku).

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Haslice (Hasslitz), osada v  Če-
chách u Doubravice, hejt. a okr. Litoměřice, fara a pošta Homoly; 22 d., 
106 ob. n. (1890).

Obrazová rukověť obcí a církevních staveb 
v okr. Ústí n. L. - Jiří Souček (* 8. 7. 1948 Brno) 
- Albis International, 1999 *

Torzo kaple (2002) z 19. stol. 

Haslice s hájovnou U Nýče - III. (Fran-
tiško-Josefské) mapování (1877 - 80)

Haslice, Smetánka a Písková hora - Wanderkarte 
fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom 
Mittel- und Erzgebirge. 5. verbesserte Auflage - 
Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig

 *

Fotografie ze současnosti (20. 4. 2010) od Romana Häuslera.
Grafické zpracování: EM studio
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HAVRANí

(Rabenhaus) - 394 m n. m. - Výletní cíl (čp. 160 a 290) 
Libouchecké plošiny v  Labském středohoří - také U Ha-
vranů, Hostinec Rabenhaus (Waldgasthaus Rabenhäusel) 
- ležel na půdě Nového Libouchce (Neu Königswald, 
Tyß-Loch, Tyßbach-Häuser), jižně od chystané rezervace 
Pod Stěnami, mezi Hájkem (Hofer Bg., Hofbg.) (589,6 m) 
a nejzápadnější čedičovou výspou Českosaského Švýcarska 
(Sächsisch-Böhmische Schweiz), Holým vrchem (Kahler 
Berg) (528 m) se suťovými svahy, kde lze uzřít 5ti i 6tiboké 
bazaltové hranoly a jedovatý rulík zlomocný. Zahradnictví 
Rabenhäuser (Havraní domy) se zmiňuje v pol. 16. stol. 
ve spojitosti s Libouchcem (Königswald), jenž r. 1787 vč. 
osady (Rabenhäusel) a tehdy již rozvalin zámku Schönstein 
(chybně Šonštejn, Šenštejn) vykazoval 185 stavení.

Končina zahrnovala i Horní Libouchec (Ober-Königswald, Holzgrund), 
Unterm Rabenhaus (Pod Havraním), Bei der Gruft (U Hrobky), Lackfabrik 
(Lakovna), Pfarrhäusel (Farní domy), Waltershaus s  rybníkem (Walter 
Teich), Ziegelhütte (Cihelna), Güntersdörfel ap. Kartograf Jan Krištof Müller 
(* 15. 3. 1673 Wöhrd u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) uplatňuje (1720) 
termín Rabenhäusl a Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech 
z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Prohaska u. Winter C.) - Königswald sammt der 
Ortschaft Oberwald in Böhmen - Leitmeritzer Kreis - Bezirk Tetschen, jakož i I. vojenské mapování (josefské) z l. 1764 - 68 
(rektifikace 1780 - 83) Rabenhäusel.

Jihozáp. okraj rekreačního Ptačího rybníka (Vogel Teich) míjí stezka 
Manzer Weg (spodní úsek dnes žlutá), zbudovaná Horským spolkem 
pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz) po vzoru 
alpských konstituovaném v Děčíně (Tetschen) v pondělí 25. 3. 1878 
(z  prvních v  českých zemích). Předsedou zvolila ustavující schůze 
(v  pondělí 15.  6.  1878) organizátora a ředitele děčínské měšťanské 
školy Roberta Manzera (* 1839 - † 1913) (r. 1884 prohlášen čestným 
členem). V r. 1878 čítala instituce na 120 aktivistů a ve větších obcích 
přes 20 poboček. Zřizovala pěšiny, železná zábradlí, schodiště, lávky, 
mosty, chaty, vyhlídkové věže, ubytovny i restaurace. Sekce Königs-
wald (vznikla r. 1900, řídil ji p. Zehart) propojila r. 1902 Libouchec se 
Sněžníkem (Schneeberg), nad nímž pokračovala Modrá hřebenovka 
(Blauer Kammweg) na vrchol Sněžnické hornatiny v  záp. sektoru 
pískovcové Děčínské vrchoviny - stolovou horu Děčínský (723  m), 

resp. Vysoký Sněžník (Hoher Schneeberg). Severně nad nádrží (sportovní rybolov) se 1 km sv. od Libouchce nachází zóna 
CHKO Labské pískovce (Elbsandsteingebirge) s rozmnožováním obojživelníků (2,17 ha) - rezervace Libouchecké rybníčky 
(320 - 330 m. n. m.) Raritou je i ‘Evropsky významná lokalita’ (601.55 
ha) Libouchecké bučiny (287 - 618 m. n. m.) nad Jílovým (Eulau).

Na severočeském mapování, vycházejícím z redukovaných dat kata-
strálních (Section westliche Colonne  1), vypracovaném 
(1847/8) podporučíkem Franzem Schmidtem pod vedením majora 
Wilhelma Hoffmanna z  generálního ubytovacího štábu (Vojenský 
archiv ve Vídni) i III. Františko-Josefském (1877 - 80), figurují symboly 
lomů (pískovcové a čedičové).

Zprávy (1906) o kazivci (fluorit) přináší petrograf a vulkanolog 
Prof. Dr.  Josef emanuel Hibsch (*  26.  3.  1852 Homole u  Panny  
[Hummel] - † 4. 11. 1940 Vídeň) a v r. 1913 Dr. Hermann Michel 
(*  8.  2.  1888 Nové Město p.  Smrkem [Neustadt an der Tafelfichte] 
- † 15. 10. 1965 Vídeň). U  Jílového a Modré (Riegersdorf), sev. od 
Holého vrchu, vyplňuje čirý, matně šarlatový, hustě páskovaný vrstev-
natý minerál (strukturou podobný vřídlovci) trhliny spodnoturonské 
kvádrové sedimentace. Pod Stěnami (Unter der Wand, Steinwand 

Lesní restaurant ‘Rabenhäusel’ (čp.  160) 
v Novém Libouchci (Neu-Königswald), hos-
podský Rudolf Höhne (cca 1940).

Zadní místnost prostřední budovy hos-
tince (sobota 16. 2. 2008), foto Jiří Lulek  
(www.zanikleobce.cz).

Havraní a Švédské kříže na ‘Karte des Kreises 
Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939)

Havraní,  Manzerova stezka,  Kamenec  
(Steinsdorf) a Holý vrch na Wanderkarte fürs Elbe-
tal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und 
Erzgebirge… (C. Kroitzsch, Aussig)
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Flur) tvoří až 20cm žíly (i jemné krystaly) ze stébelnatých, bledě fialových až bezbarvých elementů občas pronikajících do 
pískovců. Vůkol není historická báňská činnost známa. Do 16. a 17. stol. spadá nerozsáhlé kutání rudy u obce Sněžník, na 
pravobřehu Jílovského potoka (Eulabach, Eulau, Eulaer Bach) se těžilo nekvalitní hnědé uhlí. Nerost byl ve Fluoritovém revíru 
Jílové - Sněžník u Děčína rubán v. l. 1955 - 95. V uzlu 4 hloubeném vodorovnou štolou (protéká jí malá říčka) se rozkládá 
maloplošná památka Jeskyně Pod Sněžníkem (610 m. n. m.) Unikát náhodně objevili horníci, při ražbě čelby pronikli do 
mnohametrové chodby s nádhernou fluoritovou výzdobou - od mléčné a žlutavé po světle nachovou. Speleologové evidují 
15 dutin. Vstup je uzamčen (ponechán průlet pravidelně sčítaným přezimujícím netopýrům) a méně zajímavé prostory 
zpola odstřeleny, zasypány, zazděny či uzamčeny.

K Libouchci je samota (lidově ‘Babák’) přidružena na prahu 60. l. 20. stol. ‘Zákon č. 36/1960 Sb. 
stanovil, že okresní národní výbory v zájmu dalšího „rozvoje zemědělské výroby a hospodářské a kulturní 
výstavby“ mohou vytvořit, zrušit nebo sloučit obce ve své územní kompetenci nebo provést jinou změnu 
jejich území. Podmínkou byl souhlas občanů a místních národních výborů dotčených obcí. Následující 
územní reforma provedená k 1. červenci 1960 změnila hranice okresu tak, že do ústeckého okresu přešly 
z hospodářských, dopravních, správních, školních a poštovních důvodů z okresu Děčín (Bezirk Tetschen) 
obce Libouchec a Tisá (Tyssa) spolu s osadou Rájec (Raiza, Reitza) a osada obce Sněžník, Ostrov (Eiland). 
Obec Sněžník zůstala v okrese Děčín… K 1. 1. 1981 se sloučily obce: ...Libouchec, Luční Chvojno (Deutsch 
Kahn), Velké Chvojno (Böhmisch Kahn) - pro tento celek byl stanoven název Libouchec. Obec Libouchec 
měla po integraci tyto části obce s  názvy: Arnultovice (Arnsdorf), Čermná (Leukersdorf), Knínice  
(Kninitz), Libouchec, Luční Chvojno, Malé Chvojno (Klein Kahn), Mnichov (München), Velké Chvojno, 
Žďár (Saara), Žďárek (Zuckmantel)…’ - PhDr. Věra Hladíková (* 8. 5. 1957) - Okresní (jednotný) 
národní výbor Ústí n. L. (1944) 1945  1986 (1993) - Archiv města Ústí n. L., 2009.

Smírčích křížů v oblasti bývalo několik, nejstarší Kuntzův (uváděn již r. 1456) na saském pomezí - 
směr od Rosenthalu (ve 20. stol. vzal za své likvidací odumřelého porostu), druhý - mezi Ostrovem a Rájcem, ve Velkém 
sporném lese (Kriegsholz), měla jej stínit borovice s nápisem, že tady zabili řezníka - zápis (1548) v úřední knize z Pirny 
(Perno, Pirno, Perensko). Třetí s letopočtem 1665 - na parcele (č. 1492/12) Dlouhá louka v sousedství Cihlářského rybní
ka (Ziegel Teich) - je na mapě značen ‘Švédský’ (Schwedenkreuz, Fleischerkreuz). V zanedbané mokřině není k nalezení. 
Nezvěstný je i zvětralý kolega pod rybníkem, působil dojmem notného věku. V Kotli (Kessel), kurs Tisá - Sněžník, pod 
Turistickou chatou (Touristenbaude) - v l. 1925 - 45 ji provozoval Bruno Schlattner († 23. 4. 1951 Thale) - zmizel s no-
vou silnicí další, opodál prý zamordovali 2 ženy, proto Frauenkreuz. (zaznamenán snad jako Heinrichkreuz v josefském 
mapování z l. 1764 - 68).

Z někdejšího šenova (Schönstein, Schönhof, Schenau) na tzv. Ovčí louce (Schafflur) při východním 
úpatí Tisé (Tyssaberg, Tissabg.) (598 m) ubíhala k Libouchci dosti užívaná komunikace, u Stein
wandu (Kamenná stěna), na parcele č. 1840/4 stál 112 cm vysoký (zničen meliorací v 60. l. 20. stol.) 
Jiný - v Tisé (č. 94) u Krautova mlýna (Krautmühle), od r. 1836 patřil fabrikantu a členu děčínské 
Okresní rady Franzi Antonu Püschnerovi - připomínal neštěstí při svozu dřeva. Jediný dočkavší 
se současnosti, v trase Libouchec - Tisá, v Tisském dole (Tyßloch) či Tisských domech (Tyßbach-
-Häuser) - rovněž Josefův Důl (Josefsthal) - se nachází vlevo cesty (v. 105, š. 85 a tl. 30 cm), ‘mastič-
kářův’, s oboustranným vročením 1626 (vpředu náznak rytiny), dle pátera Franze Focke (* 1825 
- † 1896) - mj. autora publikace (1887) Böhmen ist das angestammte Vaterland der Deutschböhmen (pohřben v Libouchci) 
- zde zavraždili lidového léčitele (Königsseer, Flaschlmann). - Z pozůstalosti Franze Queißera (* 28. 7. 1876 Stará Skalka 
[Altkalken] - † 25. 8. 1945 Beyern) - archiváře, fotografa a spoluzakladatele vlastivědného sdružení ‘Deutscher Heimatbund’.

Pověst o Rabenhausu - V dobách dávných stával tajemný dvorec, kde bylinkáři uzdravovali nemocné. Později místo 
čajů čepovali pivo a kouzlo přirozeně pominulo. R.  1126 tam žila stařena a  sličná dívka toužící 
po ženichu. Obě vařily lektvary a nad dveřmi viselo čarodějné čertovo kopýtko. Mladá vycházela 
do okolí i jílovského kostela, ač se lidé odvraceli a křižovali. Všady se zbrojilo a Ota II. Olomoucký 
(* 1085 - † 18. 2. 1126) pobýval na hradě jílovského pána a shromažďoval rytíře z Moravy a Čech. 
Vrcholky kol Jílovského údolí obsazoval Soběslav I. (* cca 1075 - † 14. 2. 1140 Debrné). Před bitvou 
Ota krasavici potkal a ta se do něj zamilovala. Řež vypukla a raněný Ota zmíral v křoví. Zoufajíc 
u jeho těla vyváděla jako pomatená, pronikavě křičela, až upoutala sama Soběslava. Poručil odvést 
ji z bojiště, leč nedokázali ji odtrhnout. Jen se přiblížil, v pohnutí ustrnul a oslovil ji jménem Marie. 
Poznal totiž sestru, kterou už 10 let hledal. Ze msty na jeho otci ji babice na Rabenhaus unesla. Poté 
se Lothar III. (* po 9. 6. 1075 - † 4. 12. 1137 Breitenwang) se Soběslavem usmířil a černokněžnici 
za hrozný čin upálili.

Havraní, výlet. místo na jz. úpatí Děčín.  Sněžníku*; dnes pionýrský tábor. Z Libouchce* 
1,5 km.

Holý vrch, 529 m, jediný čedič. výlev v záp. Č. Švýcarsku, mezi Sněžníkem* a vsí Modrou; 
lom tu ohrožuje důležité stanoviště teplomilné květeny, a proto se usiluje o přír. ochranu, 1 km 

Z 7. - 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, spolupracovali: dr. Jaroslav Košťál, dr. Jaroslav Wágner, členové turistického odboru TJ Che-
mička, Ústí n. L. - České Švýcarsko, Chřibské vrchy a Šluknovsko - Turistický průvodce ČSSR - svazek 13 - Sportovní a 
turistické nakladatelství - Praha, 1960

Horní Libouchec 
(pátek 27. 6. 1997) - na 
obou stranách leto-
počet 1626, vpředu 
náznak rytiny (pověst 
o zabití mastičkáře)
(smircikrize.euweb.cz)

Švédský kříž 
u  Cih lářské-
h o  r y b n í k a   
(Fleischerkreuz) 
kol. r. 1935

Kříž u Cihlářské-
ho rybníka (1935)
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HLADoV
(Hungertuch) - 441 m n. m. - Nejsevernější osada 

našeho okresu vzešla poč. 19. stol. z feudální rezidence 
(snad z 1. pol. 18. stol.), za pozemkové reformy byly 
konc. 18. stol. polnosti prodány malorolníkům. Po-
plužní dvůr (posléze č. 90, 91, 92 a 93) se prostíral pod 
hřbetem Fichtenwände (Smrkové stěny) - s dominan-
tami Zeisigstein (Čížčí kámen) (550 m) a Fichtenberg 
(Smrkový vrch), při ústí Petrovického (Peterswalder 
Dorfbach) do Olšového potoka (Löschbach, Löscher. B.) tvořícího bezmála 2km saskou hranici, 
zhruba 3 km severně od petrovického barokního kostela sv. Mikuláše (Pfarrkirche St. Nikolaus) 
a přibl. 18 km severozáp. od ústeckého centra. Dosud literatura existenci téměř ignorovala, z vý-
zkumu v plenkách není jisté, kdy vznikl. Na sklonku 16. stol. tu fungoval železný hamr příslušející 
Krásnému Lesu (Schönwald), lépe řečeno Petrovicím (Peterswald) - na Císařských povinných 
otiscích stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. J. Morerette u. Winter C.) - Peters- 
wald samt Colonie Neuhof in Böhmen - Leitmeritzer Kreis - Bezirk Schönwald. Dvůr se objevil 
kol. r. 1650, jak prokázal střekovský řídící učitel z Habrovic (Johnsdorf) a kantor v tisé (Tyssa, 
Tissa) emil Richter. Zřídili jej držitelé Krásného Lesa, který r. 1644 vyženil vlastník Pnětluk 
(Netluk), ale i Letů u Písku (Lety bei Pisek), světský člen 3. rekatolizační komise (25. 10. 1651 
- 23. 6. 1653) a nejvyšší mincmistr, Mikuláš ze Schönfeldu kořenem z Lotrinska (Lothringen), 
choť Josefina, roz. Heidenová k jmění mj. přišla r. 1638, kdy povstal příbytek badateli pokládaný 
za aristokratický, nemožno vyloučit, že jej prominenti občas užívali.

Vchod zdobila kamenná veřej se 2 emblémy. Autor 16tidílného 
komplexu Topographie des Königreiches Böhmen (1785 - 91), pedagog 
a piaristický kněz Josef František Jaroslav Schaller (* 6. 3. 1738 Ko-
nopiště - † 6. 1. 1809 Praha) jeden považoval za erb rytířů z Bünau 
(Binova, Býnu, Bínjbva, von Biinau atd.), E. Richter vyšetřil, že náležel 
Schönfeldům a druhý manželce Jozině (Josefine von der Heiden). 
K investici se Mikuláš odhodlal nejspíš záměrem zvelebit statek zni-
čený Sasy (1631), r. 1656 vzkřísil i petrovickou svatyni. Hungertuch 
pak dlouho sloužil krásnoleské šlechtě, na prahu 19.  stol. se ocitl 
v havarijní situaci. Topograf Johann Gottfried Sommer (* 1782/83 Le-
uben u Drážďan - † 11./12. 11. 1848 pražský Karlín [Karolinenthal]) 
informuje (1823), že v l. 1816 - 20. dal krásnoleský magnát Franz 
Wagner většinu objektů zrušit, nahradit novými a rovněž přenést 
ostění se zmíněnými symboly. Po skonu Josefa Rudolfa hraběte ze 

Šenfeldu získala (1704) sestra Marie Viktorie - vdaná (1689) za Františka Ignáce Vratislava hraběte z Mitrovic (* 1658) 
- ‘polovici Šonvaldu, Netluk a Předlic s Petrovicí a Chvojnem, avšak tak, aby František přijal k příjmení heslo ze Šenfeldu’. 
Archivář PhDr. Franz Josef umlauft (* 11. 7. 1883 Lipová [Spansdorf] - † 8. 11. 1967 Marl u Bayreuthu) tvrdí, že entitu 
i s loukami přepustila (1726) za 300 zlatých rýnských poddanému, správci tamní pily a mlýna (č. 90 a 91) Christianu 
Kühnelovi, ten jej (1782) transformoval v manufakturu rozšířenou r. 1871 Ernstem Luisem Gottschallem na výrobnu 
kovových komponentů k deštníkům a holím (Metallwarenfabrik C. Kühnel). V l. 1877 - 82 expandovala jako H. Kühnel 
in Hungertuch, z níž se (1880) vyvinul podnik C. Kühnel & Co. (r. 1933 v kompetenci firmy Kurta Hoffmanna). Katastrální 
plán (1843) zobrazuje několik budov, severně se vyskytoval mlýn, jihovýchodně 
od něj nemnoho dalších s myslivnou a jižně konstrukce asi vůbec nejstarší (č. 
92), prostorná stáj (alte Schafstall). Rozkládala-li se v pozici sídla, není jasné. 
V 19. stol. vyrostl poblíž Nový Dvůr (Neuhof), kam vrchnost převedla provozy 
a populace se přestěhovala.

Od r. 1850 je ves čtvrtí Petrovic (s nimi se definitivně spojila v r. 1945). 
R. 1939 čítala samota 14 osadníků a krom továrny i 4 chalupy (č. 90, 91, 92, 
522), dělníci navštěvovali pěšky i na kole zvláště Tisou, kde zhotovovali ru-
kavičkové a stiskací knoflíky, sponky, háčky, poutka, kování, odznaky, brože, 
přezky, záclonové kroužky, zdrhovadla, ba i zubní vrtáčky, frézky atd. (nicméně 
podstatu prezentovaly knoflíky).

Pozdrav z Hladova v Čechách (1900) - pohled 
na torzo ovčince (alte Schafstall) u č. 92 a statek 
(Hungertuchhof) č. 93

Pozdrav z Hladova u Petrovic (cca 1914) - hos-
podářství Augusta a Anny Fritsche (č. 92)

Hellendorf, statek Fichte a Hladov  
s dvorcem (m. h. = Meierhof) - I. vojen-
ské mapování (josefské) z l. 1764 - 68 
(rektifikace 1780 - 83)
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Po r. 1945 byly sešlé barabizny strženy (letecký 
snímek z r. 1953 zachycuje úhelníkový půdorys 
mlýna s přilehlými staveními), zůstal jen rybník, 
lokalita náhle spočinula v zakázaném pásmu, což 
jí vyneslo veskrze naturální charakter. CHKO 
Labské pískovce iniciovala (2002) vyhlášení 
rezervace Niva Olšového potoka (16,89  ha) 
chránící mokřad u  meandrů s  ohroženými 
druhy. Na podmáčených plochách roste upolín 
evropský (Trollius europaeus), kozlík dvoudomý 

(Valeriana dioica), vrba plazivá (Salix repens), v mezofilních a sušších koprník štětinolistý (Meum athamanicum), vřes 
obecný (Calluna vulgaris), sítina kostrbatá (Juncus squarrosus) aj., z živočichů lze spatřit křižáka pruhovaného (Argiope 
bruennichi), chřástala polního (Crex crex), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), myšku drobnou (Micromys mi-
nutus), vydru říční (Lutra lutra) ap.

Odnepaměti na pomezí operovaly kovárny a tavírny (Cratza, Kleppisch aj.), nejinak v Hladově 
i ostrově (Eiland), leč 30tiletá válka (1618 - 48) je zhubila. Hellendorfská kronika (do r. 1914) 
sděluje: R. 1619 se Erhart von Rappoldt nemovitostí zbavil, zakoupil je Johst Melich a 12. 8. 1622 
za 7.000 florénů přenechal ‘dvorec, hamr, honitbu drobné zvěře atd. v dědictví uvedené… i s kovárnou 
Fichte nacházející se mezi Kleppisch a Hladovem Hansi von Morgenthal původem z Deutschenbor’. 
R. 1651 končinu utržil petrovický exulant z Hellendorfu Michael Sethmacher a obratem (1672) 
postoupil vdově (Anna Cathrine) po Rudolfu Siegmaru von Mordteisen z Hammergut Fichte. 
K lennímu nároku na grunt s kovárnou, co matka 20. 6. 1672 se ‘zahraničním’ bratrem Johanem 
Hauboldem von Morgenthal pořídila za 2.000 fl., se mladší Mordteisen Ulrich Gottfried vypracoval 
6. 8. 1672, již ale r. 1673 vše shořelo. Memorandum čsl. vlády č. 7. Les Serbes de Lusace (Lužičtí 
Srbové) z pařížské mírové konference (1919 - 20) deklaruje: ‘Nová hranice ubíhá severně od Petrovic 
u koty 412 - Hammergut-Fichte (Kovárna u Smrku) a pokračuje přes Schwarze Mühle (Černý mlýn), 
Lehm Hübel (462), Kleiner Zschirnstein na severozápad k Labi. Obec Schöna bude nadále česká.’

Solná trasa (Via Salaria, Alte Salzstraße) vedla ze srbského hradu Neleticů Dobré Hory 
(Dobrohora, Dobrogora) - Ottova encyklopedie z 1.  1.  1908: dnešní Halle nad Sálou (H. an 
der Saale, dříve též H.  in Sachsen, H.  im Magdeburgischen, lat. Hala Saxonum, druhdy též 
Hermundurorum, Venedorum, ve spisech českých vystěhovalců Hála Magdeburská) - přes lá-
zeňské městečko Gottleuba, Hladov, Horní Libouchec (Ober-Königswald, Holzgrund), Malé 
chvojno (Kleinkahn), žďár (Saara), Strážky (Troschig, Troschik), Božtěšice (Postitz), Ústí  
a Středohoří do Prahy.

Severových. od přechodu Petrovice/Bahratal a vých. od napoleonskými bitvami (1813) 
notoricky proslulém Hellendorfu se tyčí pískovcový Zeisigstein s vyhlídkou, krucifix na protějším převisu Mordspitze 
připomíná, že tu - na Chlumecké stezce (Kulmer Steig) - byl r. 1401 v potyčce markrabských zbrojnošů s donínskými 
loupežníky smrtelně zraněn purkrabí Otto Maul von Dohna. Pevnost Donín (Dona či Zdona = české jméno) založil r. 960 
syn saského vévody (912 - 36) a východofranského krále (919 - 36) Jindřicha I. Ptáčníka (* 876 - † 2. 7. 936), pokořitele 
(929) sv. Václava (* cca 907 Praha [?] - † 28. 9. 935 Stará Boleslav), Ota I. Veliký (* 23. 11. 912 Wallhausen - † 7. 5. 973 
Memleben), král východofranský, italský a 1. císař Svaté říše římské. Římský král (1056 - 1106) a od r. 1084 císař Sv. říše 
římské Jindřich IV. (* 11. 11. 1050 - † 7. 8. 1106 Lutych) jej co náznak důvěry i se správním obvodem daroval (1076) knížeti 
(28. 1. 1061 - duben 1085) a 1. přemyslovskému i titulárnímu polskému králi (1085 - 92) Vratislavu II. († 14. 1. 1092).

Zač. 15. stol. spadal Ostrov Zikmundu z Vartenberka († 1438 Jindřichův Hradec). Zapsán v zemských deskách jako ‘hamr 
v Královském lese’ byl v l. 1408 - 37 prvním osídlením. V hospodářství brzy klapal mlýn. Říkalo se tu ‘im Elend’, tj. ‘stranou 
položené místo’ (také ‘v bídě’), vyznačovalo se chudou rudou či půdou. Podobný je i osud názvu Hladov - ‘Hungertuch’*. - Tisá 
- Historie oblasti dle kapitol (www.tisa.cz) - Zdeňka Vaisová - dopisovatelka Měsíčníku Jílovská sova.

O b c h o d n í  c e s t y  měly pro oblast zásadní význam. Přes Děčín [Tetschen] byla část země zásobována po staletí 
solí ze slovanské Dobrogory a Bělogory, kde sůl dobývali slovanští Hallové, podle nichž dostalo pozdější město své jméno 
(Halle nad Saalou). Solná stezka byla v počátcích českého státu pravděpodobně opatřena ještě několika strážišti, řízenými 
vojensky z děčínského hradu. Taková strážiště mohla být v Libouchci [Königswald] a Jílovém [Eulau] na levém břehu a v Je-
dlce [Höflitz] (či Veleni [Wöhlen]) a Benešově [Bensen] na pravém… - Dr. Josef Hůrský (* 9. 3. 1915 Vídeň - † 5. 11. 1996 
Praha) a mistr sportu Jaroslav Srba (* 13. 4. 1929 - † 2001 Ústí n. L.) - ved. autorského kolektivu, spolupr.: dr. Jaroslav Košťál, 
dr. Jaroslav Wágner, členové turistického odboru TJ Chemička, Ústí n. L. - České Švýcarsko, Chřibské vrchy a Šluknovsko 
- Turistický průvodce ČSSR - svazek 13 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1960

*) Postní (‘hladové’) plátno (Hungertuch) je doloženo nejp. kol. r. 1000 - už ve středověku se oltáře i s plastikami, malbami, 
kříži a relikviáři zastíraly, aby skvosty při pokání ustoupily. Paralelně se dekorace zjednodušila, patrně ze solidarity s kajícníky 
při zahájení postu z chrámu vykázanými. Věřící se cítili hříšníky a i obec si měla pohled na svátosti odepřít. Načež se samo stalo 
artefaktem, např. Velké žitavské (Großes Zittauer Fastentuch) (6,8x 8,2 m) r. 1472 věnované obchodníkem kořením Jakobem 
Gürtlerem (úlohu plnilo do r. 1672, r. 1840 bylo náhodou nalezeno za policí radnice), obsahuje 90 biblických scenérií.
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Rybníček na mlýnském náhonu (Mühlbach)... foto: Milan ‘Pekky’ 
Bouška (léto 2007)

Usedlost s kovárnou 
(Hammergut Fichte) 
pod Zeisigsteinem, Hla-
dov a Stará solná stezka 
(altesalzstrasse.org) na 
‘Karte des Kreises Aussig’ 
(Prof. Blumtritt, 1939)
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HLiňANy
(Hlinai, Hlinay) - 187 m n. m. - Určit zrod slovanské 

vsi na Bílině (Biela), jíž 8 km jz. od Ústí kříží úsek zemské 
cesty chlumec (Kulm) - Velemín (Wellemin), v trase 
Lužické neb Srbské obchodní stezky (Sorbenweg) - viz 
Habartice (Ebersdorf), jméno neulehčí (v hliníku, hliništi 
se kope hlína, či žili Hliňané).

J. K. Müller užívá (1720) titul Linay, I. (Josefské) mapování z l. 1764 
- 68 (rekt. 1780 - 83) Linaÿ a II. Františkovo (1836 - 52) i Císařské 
otisky z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Neuhofer u. Winter E.) - kraj Litomě-
řice, okr. Řehlovice (Tschochau) - Hlinay. Často zmiňovaný r. 1337 
badatelé asi zaměnili s Hlinnou (Hlinay), kdy podléhá hradu Kyšperk 
(Geiersburg). R. 1397 náleží Petru Šebíři (Petrus de Hlynian † 1415) - 
roční plat ½ kopy českých grošů z dvorů Držkovce a Hoškovic přiřkl 
solanskému kostelu a na 1 zvýšil 2. 5. 1405 - z německých zdrojů pří-
buzný bratří Rydkéře a Erharta ze Skalky (Skalken), pánů Řehlovic 
(Groß Tschochau). Po r. 1405 (obec lénem pražského arcibiskupství) byl 
knězem v Měrunicích (Meronitz), kde i zesnul (při prezentaci ovšem 
místem jeho původu citován Újezd). R. 1415 patrně spojena s Řehlovi-
cemi sulevických rytířů a v 2. pol. 15. věku v  rukou nobilitovaných 
(1471) měšťanů, Glaců ze Starého Dvora (Althof) u Krupky (Graupen). 
Jeden ji koupil a zřídil grunt, r. 1504 slíbil Hanuš Glac (* 1444 - † 1512) synu Albrechtu ‘Hliňany statek svůj’, což nesplnil. Poč. 
16. stol. oblast zahrnuje i Stadice (Staditz), Moravany (Morawan), Suchou (Suchey), od r. 1610 Habrovany (Habrowan), 
segment Dolních Zálezlů (Salesel) a chvalova (Qualen). Po Hanuši a Albrechtu přešla na Jana, Zikmunda a Bernarta, kol. 
r. 1530 zboží prodali Bušku Kaplíři ze Sulevic (Sullowitz), do r. 1557 ji ošetřují vnuci, Alexandr obdržel ‘v Hliňanech polovici 
tvrze, polovici dvora poplužního s poplužím, polovici vsi Hliňan tudíž a dvorů kmetcích s platem’ a půl propriet, Kryštof druhou. 
Ohlásili berni (1557), Kryštof 500 kop grošů, Alexandr rovněž a dohodou i nevolníky (837 kop), tr. Kryštof bratru přiznal 
dluh 100 kop a svá práva přepustil. Nabyl je Alexandr († 1583) z Beškovic (Horních Beřkovic [Ober Berschkowitz]) a obratem 
disponoval (500 kop) choti Voršile z Vliněvsi, po ovdovění pojal Kateřinu z Nespečova (Nezpetschow) = Nesvětice u Jenišova 
Újezda (Lang Ugest). Rudolf  II. mu ‘mocným listem’ (1577) toleroval nezávislé nakládání, rázem definoval dědice, ženu 
s dcerami Annou a Kateřinou, třetí Brigita Hrušková z Března (Priesen) své už dostala. Manželce zůstavil věno (plus 250 kop 
a polovinu nábytku i šatstva), dětem statek (za poručnictví matky, po ní Brigity). Dospěly a ‘ideálně’ se podělily (1592), Ka-
teřina si vzala Matyáše z vedlejší přízně, Anna Jana Hochhauzára z Hochhauzu. Po soupisu (1603) je Matyáš Kaplíř z Sulevic 
a na Velikém Lipně povinen daní z 3 mlýnských kol a 20 osedlých, jakož i Jan (ten ještě z ovčáckého mistra). Fragment Hliňan 
opatrují do r. 1607, kdy Kateřina na splátky (do r. 1619) nechala za 2.200 kop míšeňských půl tvrze, dvorec s vybavením a 20 
osedlými švagru Janu Mikuláši Hochhauzáru († 1629) zhostivšího se nato Hrušovan (Hruschowan), Jezeří (Eisenberg), Vele-
myšlevsi (Welmschloß) a (1610) Habrovan. Účastí na stavovské rebelii ztratil 28. 1. 1623 1/3 jmění. Jezeří i Hliňan se zmocnil 
(1623) královský rada a sudí Vilém ml. Popel z Lobkovic a Bíliny (* 22. 7. 1575 - † 1. 1. 1647), do komorní kasy putovaly 
22.652 kopy míšeňských a 45.000 Hochhauzárům. Nemaje kapitál propůjčil entitu (1626) na 3 léta Mikuláši a po jeho smrti 
získal zpět. R. 1629 poskytl za 29.000 kop míšeňských synu zhořeleckého hejtmana Hieronyma z Nostitz († 1574), vicekanc-
léři (1610) a říšskému apelačnímu radovi Ottovi (* 1606 - † ?. 12. 1630 Vídeň) ‘tvrz Hliňany (Otto ji renesančně adaptoval) 
s dvorem poplužním s poplužím, s dědinami ornými i neornými, ves Hliňany, ves Stadice, ves Suchou, ves Moravany, ves Hab-
rovany s dvorem poplužním s poplužím’ atd., jenž se Sokolovem (Falkenau) a Jindřichovicemi (Heinrichsgrün) zformoval 
nezpeněžitelný ‘fideikomis’ svěřovaný vždy nejstaršímu. Závětí stanovil (1630), že latifundia v plnoletosti přijme Jan Hartvík 

(* 1610 Kunzendorf - † 24. 3. 1683 Vídeň), co od mohučského 
kurfiřta koupil (1673) hrabství Rhieneck u Würzburgu a psal 
se Nostitz-Rhieneck (vytvořil rieneckou odnož). Přešly na 
potomka Antonína (* 1652 - † 1736) a jeho jediného syna 
Karla Josefa (* 1682 - † 1703), pak na větev trmickou. Berní 
rula (1653/4) eviduje 4,75 strychu vinic (1,35 ha); 7 chalupní-
ků a 2 sedláci (1654) na dominikál sotva stačili (r. 1650 baro-
kizovaný objekt 18. stol. obohatilo novými s oranžérií). Násle-
dují sourozenci Bedřich Mořic (* 4. 10. 1728 - † 19. 11. 1796) 
a garant pluku kyrysníků, velitel kavalérie, králův sekretář, šéf 
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Hliňany - foto: Milan ‘Pekky’ Bouška (středa 25. 8. 2010)

Pozrav z Hliňan (Gruss aus Hlinei) - pohled od řehlo-
vického nádraží Ústecko-teplické dráhy (Aussig-Teplitzer 
Eisenbahn A.T.E. - první vlaky se rozjely před lázeňskou 
sezónou 20. 5. 1858) a hospoda Eiskeller (Gasthaus zum 
Eiskeller - Lednice)

Hliňany pod Bukowitzerbergem, na lesnatém Radejčíně 
(Radsche, Ratschenberg) (329 m) u Habří (Haberzie, Haberzi, 
Haberschie) se prý rozkládalo pradávné hradiště - ‘Karte des 
Kreises Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939)
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válečné rady, řádu Zlatého rouna, osvícený mecenáš (r. 1781 založil Stavovské [Nosticovo] divadlo) František Antonín 
(* 17. 5. 1725 Pakoměřice - † 29. 9. 1794 Praha), ratolesti císařova komořího Františka Václava (* 1697 - † 1765). V 7leté 
válce (1756 - 62) vyrabovaném sídle kvartýroval (1759) vůdce pruských vojsk princ Jindřich (* 18. 1. 1726 Berlín - † 3. 8. 1802 
Rheinsberg), v září, těsně před bitvou u Lovosic (1. 10. 1756), nocoval král Bedřich (* 24. 1. 1712 Berlín - † 17. 8. 1786 Postu-
pim), za ‘Bramborového’ či ‘Švestkového povyku’ (1778/9) tábořily saské jednotky (v srpnu 1778 vyplenily vinný sklep) 
a 14. - 16. 10. 1778 meškal Josef II. (2. tereziánský rustikální katastr [1748 - 57] vykazuje 5,2 strychu vinohradů [1,48 ha] 
a r. 1787 na 13 chalup), od r. 1796 i historik, první profesor češtiny Karlovy univerzity (1793), autor 4svazkové Nové kroniky 
české (od r. 1434) František Martin Pelcl (* 11. 11. 1734 Rychnov n. Kn. [Reichenau a. d. Knieschna] - † 24. 2. 1801 Praha), 
též Pelzel (svatbu s dcerou hliňanského správce měl v Řehlovicích). Vzdělával Františkova syna Bedřicha (* 24. 11. 1762 
Praha - † 9. 4. 1819 Praha), zakladatele a pokladníka Společnosti vlasteneckých přátel umění, jenž o feudum pečoval do smrti. 
J. G. Sommer v Das Königreich Böhmen (1833) informuje o 59 osobách a 14 staveních. Nastoupil Robert (* 1798 - † 1. 12. 1820) 
a r. 1831 mocnářův důvěrník, prezident SVPU, Ervín  I. Nostic-Rieneck (* 8. 9. 1806 Praha - † 7. 2. 1872). Protokolem 
(1. 12. 1874) a dekrety z l. 1874 - 76 spočinulo na mladistvém Ervínu II. (* 31. 1. 1863 Praha - † 23. 7. 1934 Průhonice [Pru-
honitz]) pod dozorem sester Matyldy Thun-Hohenstein (* 29. 12. 1831 Praha - † 17. 5. 1910 Salcburk) a svobodné Anny 
s Johankou. Hliňany 2. 4. 1887 utržili advokát, otec průhonického parku, Arnošt Emanuel Silva-Tarouca (* 3. 1. 1860 Čechy 
p. Kosířem - † 15. 8. 1936 Schweigern) a patronka Českého Bukova (Böhmisch Pokau), Libochovan (Libochowan), Pracko-
vic (Praskowitz), Stebna (Stöben), Řehlovic a trmic (Türmitz), Marie Antonie Gabriela Nosticová (* 31. 1. 1863 Praha - 
† 23. 7. 1934 Průhonice). Majetek je neoddělitelně separován do 15. 6. 1885, kdy se stala jeho chotí. V pátek 21. 7. 1916 
uzavřela smlouvu se Zikmundem a Ludmilou Korálkovými záhy (16. 4. 1921) limitovanými ministerským výnosem (zák. č. 
215/1919 Sb. o pozemkové reformě). Zábor (982,5 ha) realizoval ing. B. Veselý a technik F. Tichý (1926). Vlastníkům uvol-
nili 700 ha, zámek, příslušenství, řehlovickou cihelnu a statky Řehlovice - Habrovany, zbytek poškozeným zaměstnancům 
a nájemníkům, eráru blízký Přemyslův pomník s okolím. Manželé tu setrvali do 11. 10. 1930, když Zikmundovy partie při-
padly Ludmile, s dvorem i polnostmi je prodala (1932) hraběnce Markétě Zichyové (* 29. 3. 1875) s dcerou Martou Josefou 
Karolínou (* 28. 5. 1908 Bratislava [Preßburg]) vdanou (7. 8. 1932 Bratislava) za dr. ing. Hanse Wozaka (* 1901 - † 9. 7. 1958 
Dömitz [Domalici]). Před válkou dlelo v 16 domech 130 obyvatel, na poštu, faru a do školy chodívali do Řehlovic. Dle 
Dr. F. J. Umlaufta kvetl na vršcích Federberg a Mühlbergel kavyl péřitý (Stipa pennata) - vousy sv. Ivana (něm. Federgras, 
Steinflachs). Kontraktem a rezultátem libereckého Gestapa (24. 3. 1942) nemovitosti uchvátila říše (od 26. 6. 1943 Velkoně-
mecká). Situaci zvrátil květen 1945, zpochybněním převodu (1948) vypukly 17. 10. 1949 restituční snahy ve prospěch Hed-
viky Schurové, dědičky L. Korálkové, leč vklad vymazán (1955) a zůstal republice. Fungoval různě (internát, učňovská škola, 
iniciativou okr. nár. výboru léčebna pro mládež), dnešní Ústav pro mentálně postižené dívky a ženy patří městu Ústí. Rezi-
dencí existovalo několik, tvrz konc. 14. stol., vzhled, lokalita, ani čas opuštění není znám, zajisté pozdně gotizována, zasypá-
ním se dochoval jednoduše kosený pravoúhlý sklepní portál (v údobí 1557 - pol. 17. stol. ji min. 1 krášlil). Byla-li r. 1620 
renovována je nejasné (kol. r. 1650 raně barokizována). Možná skrývá i relikty starší, vých. obvodové stěny měří až 80 cm 
a záp. renesanční, hřebínky klenuté i 1 m. Obdélné patro (nyní s valbovou střechou) vzešlo za J. Hartvíka. Většinou sev. pří-
zemí ubíhá zazděná, hřebínky valený koridor, prvotně s arkádou, z níž onehdy přístupné jizby mají (jako v poschodí) rovné 
stropy, v záp. traktu oblouky renesanční. V pol. 18. stol. byl v ose již. zahradního průčelí připojen balkón na 4hranných pilí-
řích, k sz. nároží přístavek a interiér zrušené (1856) privátní kaple přesunut v přilehlé kostely. Za aktuální podobu mohou 
zásahy po r. 1945. Směrem k Bílině vznikl nejp. v 1. pol. 19. stol. park s párem čtvercových stanově krytých altánů. Pod na-
vážkou (zejm. mimo půdorys) vězí pivovarní a vinné sklepy (největší 28 x 8,75 m, další nedostupné). Z občasného aristokra-
tického útočiště operovala direkce velkostatku. Protější ‘vidlák’ z r. 1850/51 (zvon rekvírován r. 1942) opraven (1996) a pře-
praven na stadickou náves, sousedící sv. J. Nepomucký z r. 1727 (restaurován Michaelem Bílkem [* 22. 10. 1942 Turnov]) 
k řehlovickému kostelu Nejsvětější trojice (1996). V l. 1952 - 65 tu hospodařilo Jednotné zemědělské družstvo. Osada (40 ob. 
[2001], 26 adres [2009]) Stadic (1850 - 1960) je od r. 1961 spolu s Brozánky (Prosanken), Dubicí (Dubitz), Habří (Haberzie), 
Moravany a Radejčínem částí (i katolickou farností) Řehlovic, jež jsou kromě Bžan (Webeschan), žalan (Schallan), Žimu, 
Bořislavi (Boreslau), Habrovan a Rtyně (Hertine) od 20. 4. 2000 členem Mikroregionu Přemysla Oráče ustaveného k revita-
lizaci turistiky, ploch dotčených těžbou, dálnicí aj.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Hlíňany (Hlinai), osada v Čechách u Stadic, hejt. a okr. Ústí n. L., fara Řehlovice,  
pš. Trmice; 18 d., 132 ob. n. (1890), telegraf a žel st. ústecko-teplické dráhy (Ústí-Bílina), popl. dvůr se zámečkem Marie 
hr. Sylva-Tarouccové, mlýn. Stával tu statek s tvrzí, na níž r. 1397 seděl Petr Šebíř z Hlíňan. Ve století XVI. jmenují se tu 
Glacové ze Starého dvoru, Kaplířové ze Sulevic, na poč. XVII. st. Hochauzarové z Hochauzu, jimž H. konfiskovány (1623) 
a prodány Vilémovi ml. Popelovi z Lobkovic, jenž je r. 1629 připojil k panství řehlovickému.

Hliňany, ves, 6 km jz. od Ústí n. L.* na Bílině*, ve středověku tudy vedla Srbská stezka z Prahy do Lužice. Zámek: z 2. pol. 16. 
stol., přestav. v 17. stol. ČSD 13 b a ČSAD 04904 Řehlovice; Z 9. Okolí: Hradiště u Habří*, 2 km; Jedovina*, 3 km. - Okolí: 

Hradiště u Habří*, 1 km. - Dr. Josef Hůrský (* 9. 3. 1915 Vídeň - † 5. 11. 1996 Praha) a mistr sportu 
Jaroslav Srba (* 13. 4. 1929 - † 2001 Ústí n. L.) - ved. aut. kolektivu - České středohoří a Dolní 
Poohří - Turistický průvodce ČSSR - sv. 12 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962

Pozdější mlýn vzpomínaný (1508) co formanská krčma - Páter Joachim Preiss (* 1791 - † 1869), 
též Preyss (1853), talentovaný vedutista, v 30.  l. 19.  stol. duchovní v Hřensku [Herrnskretschen], 
fascinovaly ho tamní skály i údolí Labe od Děčína přes Ústí do Litoměřic, kraj ztvárnil lavírovanými 
kresbami tuší, tužkou, rudkou, křídou i akvarelem (mnohé zpracováno jako oceloryty), skonal po 
pádu do Edmundovy (Tiché) soutěsky [Edmundsklamm]

HoMoLe u PANNy
(Hummel) - 375  m  n.  m. - Primární narážka na 

horské sídlo nepravidelného půdorysu se společnou 
historii s přilehlými Haslicemi (Haßlitz) a Doubravicí 
(Tauberwitz) figuruje v majetkovém indexu litoměřic-
ké kapituly (1056). V 13. stol. připadlo i s ostatními 
německým rytířům, r. 1407 zmiňováno Hřibojedy (in 
Hrzibogedech), ves lidí, co jedí hřiby, tedy pokrm chu-
dých! Poté se o něm píše v liběšických listinách klad-
rubského kláštera. Imperátor Zikmund Lucemburský 
(* 14. 2. 1368 Norimberk - † 9. 12. 1437 Znojmo) je se 
Lhotou pod Pannou (Deutsch Welhota) zastavil Hynku 
z Valdštejna († 1437) a děčínští Vartenberkové prodali 
Karlu Dubanskému z Duban (Duban). Od nejvyššího 
písaře království Českého, Oldřicha Dubanského 
(†  1571) na Liběšicích (Liebeschitz) a Ploskovicích 
(Ploschkowitz) je r. 1574 utržil Jaroslav Kostomlatský 
z Vřesovic (Wresowitz) (* 1550 - † 1612), jenž už v 16. 
stol. zřídil ve Velkém Újezdě (Grossaugezd) u Litoměřic (Leitmeritz) tvrz, jíž zanechal 2 synům. 
Královská komora po protihabsburské rebelii končinu přepustila litoměřickým dominikánům 
(s okolními dědinami jí disponovali od r. 1630 do 20. stol.)

Škola z r. 1785 se budovy (čp. 7) dočkala až r. 1827 (v r. 1947 zrušena). V obsáhlé monografii Das Königreich Böhmen (vyd. 
v. l. 1843 - 44 v Praze) uvádí Topograf Johann Gottfried Sommer (* 1782/83 Leuben u Drážďan - † 11./12. 11. 1848 pražský Karlín 
[Karolinenthal]), že v sousedních Haslicích fungoval (1830) mimo felčara porodník a blízkých touchořinách (Taucherschin) 
i Homoli porodní bába, r. 1833 je v 35ti staveních evidováno 199 lidí, nádherný oltář od italského mistra, nová škola (1826), 
dvůr, 3 obilné mlýny spravované Bartolomějským (Bartel Mühle - na III. Františko-josefském mapování [1877 - 80] Bártlův 
Ml.), hostinec atd. (1. svazek zaměřený na Litoměřicko [Leitmeritzer Kreis]). II. (Františkovo) mapování (1836 - 52) registruje 
35 domů a 10 stájí (s ubytovací kapacitou pro 20 mužů a 6 koní). Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 
1846 - Lith. Ceschi u. Winter C.) prezentují označení Tauberwitz mit Hummel und Haßlitz in Böhmen, Leitmeritzer Kreis, Bezirk 
Großaugezd. Od r. 1850 byla osadou Doubravice, římskokatolická farnost litoměřického vikariátu obsazena v r 1852 (místně od 
r. 1787), pošta otevřena v r. 1877 a r. 1883 poštovní spořitelna, farní úřad sloužil v období 1925 - 47 a konc. 19. stol. na 106 ha 
hospodařilo 187 německých obyvatel. Rodákem je geolog Josef emanuel Hibsch (* 26. 3. 1852 - † 4. 11. 1940 Vídeň). Na kos-
telním návrší, kde původně spočíval pomník obětem 1. svět. války (nyní na hřbitově) je na balvanu osazena plaketa. Roubený 
vodní mlýn (Schelmühle) byl pro zubrnický Soubor lidové architektury přenesen (2007) do týniště (Tinscht, Tünscht) (čp. 28).

Odlehlost koutu vykresluje ‘Interpelace (IX/181) poslance Franze Hellera a druhů ministrovi pošt a telegrafů, jak poštovní úřad 
v Homoli v okrese litoměřickém dodává poštu: Od 1. ledna 1925 jest poštovní úřad v Homoli rozdělen na tyto doručovací okresy: 
1 A, vztahující se na tyto osady a samoty: Nová Ves (Neudörfel), Pláň (Plan), Babiny (Babina B), Suletice (Sulloditz), Berand, 
Mückenhübel (Komárov), Basstreichermühle (Pastreicher M.), Selský Mlýn (Haber Mühle, Bauermühle), Rohrhütte, Kachler-
mühle, Filipův Mlýn (Filipp M.), Rottrova Chalupa (Rotterhäusel), Německá Lhota (Lhota p. P. - Deutsch Welhota) a Řetouň 
(Rzettaun), jímž se dodává došlá pošta jen v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. 1 B, vztahující se na tyto osady: Jivina (Gebina, Gebine, 
Jebina), Haslice, Doubravice, Bláhov (Plahow, Plahof) a samota Blata (Blattenhäusel), jímž se dodává došlá pošta jen v pondělí, 
ve středu a v pátek a 1 C, vztahující se na osadu Homole, v níž se dodává došlá pošta každodenně. Poněvadž se pošta, která dojde 

pro poštovní úřad v Homoli, musí každodenně odnášeti ze železniční stanice 
Velké Březno (Groß-Priesen), vzdálené 2  hodiny cesty, nebo musí tam 
býti dopravována, dochází přímo k neuvěřitelným poměrům. Na příklad: 
Poštovní zásilka, která došla ze železniční stanice Velké Březno v pátek, 
může býti dodána příjemci, který bydlí v Suleticích teprve v úterý příštího 
týdne a rovněž tak poštovní zásilka, která došla pro příjemce bydlícího 

1) Homole a Walterovo pohostinství (Walter’s 
Gasthaus) s  obchodem potravinami (Kolonial-
warenhandlung)

2) Homole u Panny - k 1. 1. 2008 (út) 379 obyvatel
3) Obecní úřad (úterý 7. 9. 2010)

2) 3)

1)

Homole na Homolském potoce (Großpriesner Bach, Hummelbach) 
- Wanderkarte fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- 
und Erzgebirge - ‘V dřívějších dobách tu klapala řada mlýnů. Když je 
tato pramenná oblast postižena náhlou průtrží mračen, všechna nevsáklá 
voda se žene korytem a je zle. Obyvatelé by mohli vyprávět!’ - Helena 
Borská (* 14. 6. 1928 Mnichovo Hradiště - † 16. 5. 2004 Ústí n. L.) - 
Poznej místo, ve kterém žiješ (toulky Ústím a okolím) - Geodézie ČS, 
a. s. - ateliér Ústí n. L. a Okresní úřad v Ústí n. L., 1994
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v Haslicích do Velkého Března ve čtvrtek, může mu býti dodána teprve v pondělí příštího týdne, poněvadž poštovní zásilky musí 
zůstati ležeti ve Velkém Březnu do druhého dne, dokud si je z Homole neodnesou. Stejné průtahy jsou ovšem také při odesílání 
poštovních zásilek… …K finanční stránce, naprosto nehledě, že by v tomto případě došlo k nepatrnému většímu zatížení, nesmí se 
zde přihlížeti, neboť i kdyby venkovský poštovní úřad vynášel méně, stále ještě to není důvodem, aby poštovní doručovací poměry 
byly stlačeny na středověkou úroveň. Zemědělské obyvatelstvo dodává státu jiným způsobem mnohem více, než mu mohou dáti 
města a průmyslová místa (vojáky, válečné úkony atd.) a nežádá od něho nic anebo mnohem méně než města a průmyslová místa. 
Poukazujeme zde na sta milionů korun, jichž jest třeba na podporu nezaměstnaných ve městech a v průmyslových místech, takže 
venkovské obyvatelstvo může právem žádati, aby se mu pošta dodávala každodenně i kdyby to stát nepatrně více zatěžovalo…’ 
(zpráva z 1. zasedání Národního shromáždění republiky Československé v Praze, v úterý 2. března 1926)

Po válce zde sídlila řada institucí: Záložna - Kampelička (1945 - 52), Místní národní výbor (1945 - 80), Jednotné zeměděl-
ské družstvo (1951 - 65), základní organizace Československého svazu mládeže (1961), Komunistické strany Československa 
(1962), lokální skupina Československého červeného kříže (1965 - 66) i Českého svazu požární ochrany (1969 - 78). Vč. Haslic 
dříve spadala (1869 - 1950) pod nevelkou Doubravici rozkládající se na vysokém větrném a zaobleném hřebenu nad hlubokým 
údolím Lučního potoka (Lischkenbach, Kreuzbach). Načež se situace několikrát změnila, od r. 1961 svrchovaná ves byla v úterý 
1. 7. 1980 sloučena s Velkým Březnem, ovšem již v pondělí 23. 9. 1991 se - přejmenována na Homoli u Panny - osamostatnila 
a vedle hloučku nejen rekreačních a hospodářských objektů Dolní Lhota (Nieder Welhotta) - zahrnuje ještě 8 částí: Babiny II, 
Bláhov, Byňov, Doubravice, Haslice, Lhota pod Pannou, Nová Ves u  Pláně (Neudörfel) a Suletice. Znak s  motivem hřibu 
a  homolovitého kopce udělil Parlament ČR v prosinci 1998. Dobrovolný svazek obcí - o 6ti subjektech: Homole u P., Malečov 
(Malschen), Malé Březno (Klein-Priesen), tašov (Taschow), Velké Březno a Zubrnice - operující z  velkobřezenské radnice 
byl pro rozvoj ekonomiky, životního prostředí, tradic ap. konstituován v úterý 16. 8. 2005 jako Mikroregion Velkobřezensko  
(www.velkobrezensko.cz).

Obdélný klasicistní kostel sv. Pia V. z r 1787 se tyčí na centrální výšině (na postu stánku 
staršího z r. 1724) - odsazený polygonální závěr se sakristií; titulární obraz (zřejmě získán 
z Itálie r. 1724 pro původní kapli) zpodobňuje starce Pia V. klečícího před oltářem, nad 
ním Madona s dítětem, v pozadí rozbouřené moře s plachetnicemi a ztroskotanou lodí; 
průčelí s rizalitem a pilastry; jediná plochostropá loď s půlkruhovými okny, v nadpraží se 
sloganem Zur dankbaren Errinnerung an den edlen Volkskaiser Josef II. dem Stifter dieses 
Gottshauses. Gewidmet zum hundertjahrigen Gedächtnis der Grundsteinlegung 17-7-1887 
(vděčné připomenutí 100. výročí založení tohoto kostela ušlechtilým císařem národů 
Josefem II. - neděle 17. 7. 1887) zeje elipsovitý průzor; hlavní oltář z r 1895 s reliéfem 
Nejsvětější Trojice a sochami sv. Barbory a Doroty, za ním barokní zpovědnice (r. 1997 
vrácena do litoměřické jezuitské svatyně) s řezbami a reliéfem Máří Magdaleny z 1. pol. 
18. stol.; 4 plastiky evangelistů (na novodobé kazatelně) i kamenná křtitelnice z 18. stol., 
velký krucifix a 2 oválné akantově rámované malby (18. stol.) - sv. Josef s Ježíškem mezi 
anděly a Ježíš na oblacích s P. Marií a sv. Annou; na poprsníku kruchty portrét Josefa II. 
Na štítový nástavec s skosenými křídly navazuje dřevěná hranolová hodinová zvonice 
(s  nedatovaným středověkým zvonem nadepsaným gotickou minuskulí a 2 prázdnými 
ocelovými závěsy, na trámech nad nimi malý litinový nezdobený, černě natřený hodinový 
cimbál) s kombinací mansardově-zvonové střechy. Znívávaly tu zvony kupř. z r. 1725, či 
1866 od litoměřického Františka Herolda (z kovolijecké famílie zásobující severní Čechy 
od pol. 19. stol. do konce 2. svět. války) a další nedatovaný. V interiéru se nacházel zhusta 
opravovaný ‘královský nástroj’, o čemž informují internetové stránky Varhany a varhanáři 
v ČR (varhany.net), pracovali na něm např. Johann Rusch (* leden 1728 Hattlerdorf - 
Dornbirn - † 17. 9. 1791 Litoměřice) (cca 1787), Franz Feller st. (* 1787 - † 1843) - varhanář 
v Libouchci (Königswald) (r. 1840, honorář 522 zl.), Rudolf Sicht z linecké firmy bratří 
Mauracherů ve Sv. Florianu (1922), Richard Stehlík z Rohatce (1993). Chráněnou kulturní 
památkou se v Geschichte des Kirchensprengels Hummel (Historie farních kostelů v Homoli) 
zabývá (1887) knihovník Spolku pro dějiny Němců v Čechách (Vereins für Geschichte 
der Deutschen in Böhmen) a konzervátor českého Zemského úřadu pro ochranu památek 
Wenzel Hieke (* 1. 7. 1852 Babiny II - † 3. 4. 1895 Praha). Mřížemi ji zabezpečil (1992) 
Ivan Dvořák z  Litoměřic a třebenický podnik Renesance ing. Jaromíra Křivohlavého 

renovoval fasádu (1996) i vymaloval (1997). Protější patrová barokní fara (1807) je kryta mansardově.
Homoly: Homolé (Hummel), farní osada t. u Doubravice, hejt. a okr. Litoměřice; 35 d. 189 ob. n. (1890), 2tř. šk., pš., nadační 

dvůr dominikán. konventu v Litoměřicích, 2 mlýny. Ves tato původně jmenuje se Hřibojedy nebo Řibojedy a byla od r. 1407 
příslušností kláštera liběšického. - Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Jedenáctý díl. Hédypathie 
– Hýždě. - 1897. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.

Homole (387 m), ves, 7 km jv. od Ústí n. L.* v kotlině otevřené jen k z. Lid. stavby: zvl. čp. 1, 17 (býv. mlýn) z 18.–19. stol., 
čp. 7, škola z r. 1826. Kostel: p. barok. z r. 1787. Nad vsí 1 km jjv. nezalesn. vrch Smetánka, lemovaný kamennou sutí. Ve znělci 
v tenkých destičkách minerál sanidin. H. leží v kotlině Homolského pot., který patří k nejtyp. tokům Č. středohoří; na poměrně 
krátkém toku poháněl jako velká většina potoků v Č. středohoří řadu mlýnů, o nichž dosud svědčí samost. pojmenování „Panský“ 
a „Selský“, ve středním a dolním toku se musel prohryzat tvrdými čediči, nežli dospěl k Labi*, do něhož ústí ve Vel. Březně*. 
ČSAD 04533, 04545, 04914; Z 35. Okolí: Pláň, 2 km; Sokolí hřeben*, 3 km. - 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

Oltář 1) a kúr 2) (1962) - Obrazová 
rukověť obcí a církevních staveb  
v okrese Ústí n. L. - Jiří Souček  
(* 8. 7. 1948 Brno) - Albis Interna-
tional, 1999

2)1)

H severní polabí

města, obce a osady... od a do Ž
na ústecku
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