
 

BABINY I (deutsch Babina I, früher Babina A) ist ein  
Ortsteil der Gemeinde Malečov (Malschen) in Tschechien.  

Er liegt zehn Kilometer südöstlich von Ústí nad Labem (Aussig an 
der Elbe) und gehört zum Bezirk Okres Ústí nad Labem. Geographie:  
Babiny I befindet sich im rechtselbischen Teil des Böhmischen 
Mittelgebirges am Oberlauf des Baches Rytina (Ritinabach). Nördlich 
erhebt sich der Babinský vrch (Babinaer Berg, Babina Berg, 630 m), 
östlich der Špičák (Spitzberg, 608 m) und südwestlich der Varhošť 
(Aarhorst, 639 m), westlich der Matrý (Matrei, Matrai, 595 m) und im 
Nordwesten der Kamenný vrch (Steinberg, 638,7 m). Nachbarorte sind 
Tašov (Taschow) im Norden, Ovčárna (Schäferei) und Rýdeč (Ritschen) 
im Nordosten, Domky pod Trojhorou (Dreiberghäusel) und Třebušín 
(Triebsch) im Osten, Staňkovice (Stankowitz) im Südosten, Lbín 
(Welbine) im Süden, Vimperk (Winterberg) und Kundratice (Kundratitz) 
im Südwesten, Čeřeniště (Tschersing) im Westen sowie Němčí 
(Nemschen) im Nordwesten. Geschichte: Das Bergdorf Babina wurde 
wahrscheinlich zum Ende des 12. Jahrhunderts gegründet. Es gehörte 
anfänglich zu den böhmischen Krongütern und ging dann an das Bistums 
Prag über. Die erste schriftliche Erwähnung erfolgte im Jahre 1335 als 
Besitz des Augustinerklosters in Raudnitz. Der Orden verkaufte das Dorf 
1399 an den Ritter Jan von Kamýk (Kamaik). Im 16. Jahrhundert wurde 
der größte Teil des Dorfes an die Herrschaft Liebeschitz angeschlossen; 
ein Teil von Babina gehörte der Stadt Leitmeritz. 1630 erwarb das 
Leitmeritzer Jesuitenkolleg den Ort. Nach dem Jesuitenverbot von 
1773 wurde Babina ein böhmischen Kammergütern einverleibt. Im 
Jahre 1830 bestand Babina aus 22 Häusern und hatte 125 größtenteils 
deutschsprachige Einwohner. Pfarrort war Proboscht, die Schule 
befand sich in Tschersing. Die Bewohner lebten vornehmlich von  

 

der Viehzucht. Nach der Aufhebung der Patrimonialherrschaften 
bildete Babina A/Babiny A ab 1850 eine politische Gemeinde in der 
Bezirkshauptmannschaft Leitmeritz. Im Jahre 1869 hatte Babina  
A 170 Einwohner. 1904 wies der Prager Botaniker Karel Domin auf 
die fortschreitende Zerstörung der Babinaer Orchideenwiesen durch 
die Landwirtschaft hin. 1924 erhielt die Gemeinde die amtliche 
Bezeichnung Babina I/Babiny I. Babina I hatte im Jahre 1930 144 
Einwohner. Nach dem Münchner Abkommen wurde die Gemeinde 
1938 dem Deutschen Reich zugeschlagen und gehörte bis 1945 zum 
Landkreis Aussig. 1939 hatte die Gemeinde 122 Einwohner. 1945 
kam Babiny I zur Tschechoslowakei zurück, die deutschen Bewohner 
wurden vertrieben. Die Wiederbesiedlung des Gebirgsdorf gelang 
nicht, 1951 lebten in Babiny I nur 6 Menschen. 1950 wurde Babiny 
I nach Čeřeniště eingemeindet und 1961 wurde es zum Ortsteil 
von Tašov im Bezirk Ústí nad Labem. 1980 wurde Babiny I Teil eine 
militärischen Ausbildungsgeländes und als Ortsteil aufgehoben. 
Zu dieser Zeit erfolgte der Abriss des verlassenen Dorfes. Nach der 
Aufhebung des Garnisonsstandortes Litoměřice (Leitmeritz) und des 
Ausbildungsgeländes wurde Babiny I 1999 zum Ortsteil von Malečov. 
In Babiny I standen im Jahre 2001 zwei Häuser. Ständige Einwohner 
hat der Ort nicht mehr… (de.wikipedia.org)

BABINY I (Babina A) - 550 m n. m. - 
Hledíme-li na zpustlé základy a rozva-
liny, sotva připustíme, že se jednalo  
o prosperující a poměrně velké podhor-
ské sídlo, jedno z nejvýše položených  
v Českém středohoří (Böhmisches 
Mittelgebirge), na jižním úpatí 
Babinského vrchu (Babina Berg) (626 
m) - dle I. (Josefského vojenského 

mapování z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83 Badharreberg. 
Prostíralo se při křižovatce silnic Ovčárna (Schäferei) - Čeřeniště 
(Tschersing) - Lbín (Welbine). Založeno patrně konc. 12. stol. 
(buď Babova ves, nebo u lesa, kde rostou báby = babyky, plurál 
se objevuje až od. r. 1924) přešlo z korunního majetku do 
rukou pražských biskupů. R. 1335 je získal klášter roudnických 
augustiniánů, posléze spolu s Hlinnou (Hlinai, Hlinay) vladyka 
Jindřich Kamýk († 1408) z Pokratic (Pokratitz), co v l. 1401  
a 1406 nadal litoměřický kostel Všech Svatých dvojím ročním  
platem, po něm sourozenec Henych (také Henich) Kamýkz Pokra- 
tic. Zemřel r. 1399, kdy je vdova Anna i s Hlinnou postoupila třetímu 
bratru Janu Kamýku z Pokratic. Následně patřilo litoměřickým 
minoritům, v 16. stol. liběšickému panství, díl ale městu Litoměřice 
(Leitmeritz). R. 1630 je nabyla 
litoměřická jezuitská kolej a po zrušení 
řádu v r. 1773 královská komora. 
Topograf Johann Gottfried Sommer 
(* 1782/83 Leuben u Drážďan -  
† 11./12. 11. 1848 pražský Karlín 
[Karolinenthal]), jenž - byť původem 
Sas, stal se po pestrých osudech 
zaměstnancem pražského Českého 
musea - v objemné monografii Das 
Königreich Böhmen (vyd. v. l. 1843 
- 44 v Praze) tvrdí, že se kol. r. 1830 
na chudé, holé vrchovině pěstoval 
hlavně len, 125 většinou německých 
obyvatel provozovalo přadláctví  
a plátenictví, z 22 stavení příslušelo 
5 (se 30 osadníky) dvoru v Keblicích 
(Keblitz), hospoda a hájovna s 12 
občany državě lovosické, 2 budovy 
a 12 duší ploskovické, dědina byla přifařena k Proboštovu 
(Proboscht) (1. svazek věnovaný Litoměřicku [Leitmeritzer 
Kreis]). II. (Františkovo) vojenské mapování (1836 - 52) - Babina 
mit Tausch (viz Čeřeniště) - registruje 44 chalupy, 4 chlévy  
(s ubytovací kapacitou pro 50 mužů a 6 koní), Císařské povinné 
otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith  
v Saara Müller) končinu specifikují jako Babina in Böhmen - 
Leitmeritzer Kreis - Bezirk Liebeschitz (Liběšice). Do r. 1869  
populace stoupla na 170, pak se tendence obrací (144 v r. 1930 
a 122 r. 1939). V obtížných podmínkách tkvěl zdroj obživy  
v dobytkaření, omezeně ovocnářství a polaření. Děti docházely 
do školy v nedalekém Čeřeništi, jehož po vyhnání Němců 
nedosídlenou osadou se stala r. 1950, kdy tu setrvává už jen 
6 osob (v období 1945 - 49 fungoval Místní národní výbor). 
Poté se ocitá ve vojenském výcvikovém prostoru (později krom 
jediného objektu zbořena), který je na přel. 20. a 21. stol.  
v souvislosti s rušením litoměřické posádky opuštěn.
V r. 1950 připadly Babiny Čeřeništi, zakrátko (1961) Tašovu 
(Taschow) a v r. 1980 byly - jakož i Čeřeniště, Horní Zálezly  
(Salesel), Němčí (Nemschen), Pohoří (Pohorz), Proboštov, 
Rýdeč (Ritschen) a Řetouň (Rzettaun) - integrovány k Malečovu  
(Malschen), kam od r. 1990 náleží pouze katastrálně, neboť 
definitivně zanikly už V r. 1980. R. 2001 v posledních 2 barabiznách 
trvale nežil nikdo, nicméně ještě v r. 2009 byly evidovány 3 adresy.

Obec v malebném zákoutí Středohoří, 
dole oblíbený Zimmlerův hostinec 
(1935)

radisté na odloučeném stanovišti (1961-62) - Klub vojenských veteránů Babiny

bývalý hostinec a ruiny kaple (1961) - Obrazová rukověť 
obcí a církevních staveb v okrese Ústí n. L. - Jiří Souček  
(* 8. 7. 1948 Brno) - Albis International, 1999
Zákonem č. 36/1960 Sb. byla v pátek 1. 7. 1960 ‘do  

ústeckého okresu přičleněna obec Čeřeniště s osadou Babiny I, obec  
Homole (Hummel) s osadami Babiny II (Babina B) s Bláhovem (Plahow, 
Plahof) a Liškovem (Lischken), Byňov (Binowe), Haslice (Haßlitz),  
Doubravice (Tauberwitz), Lhota pod Pannou (Deutsch 
Welhota), Nová Ves u Pláně (Neudörfel), obec Rýdeč  
s osadou Řetouň, obec Sebuzín (Sebusein) s osadou 
Církvice (Zirkowitz), a obec Týniště (Tinscht, Tünscht), 
která přičleněním do okresu Ústí n. L. ztratila samostatnost  
a stala se osadou obce Zubrnice (Saubernitz)…’ - PhDr. Věra 
Hladíková (* 8. 5. 1957) - Okresní (jednotný) národní výbor Ústí n. L. (1944) 
1945 - 1986 (1993) - Archiv města Ústí n. L., 2009.

Zemědělství i přímé ničení zapříčinilo devastaci věhlasných babinských 
orchidejových luk hostících množství vzácných druhů, zejm. z čeledi 
vstavačovitých. Na důležitou lokalitu upozornil r. 1904 spisem České 
středohoří prof. Univerzity Karlovy, znamenitý český botanik a politik 
Karel Domin. V přírodní památce Babinské louky (40,89 ha) zřízené 
r. 1993 se nachází nepatrný ostatek. Ústředním cílem je zachování 
kriticky ohroženého zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) a jiných 
drahocenných odrůd pocházejících ze staršího, snad středověkého  
lučního hospodářství. Jde o fragment vlhkých podhorských planin 
při horním úseku (512 - 596 m n. m.) bystřiny Rytiny (Ritinabach) též 
Čeřenišťský potok (Tschersinger Bach), který zde má jeden z pramenů. 
Další unikáty: prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kosatec sibiřský 
(Iris sibirica), tolije bahenní (Parnassia palustris), upolín nejvyšší,  
zv. rovněž evropský (Trollius altissimus), vrba rozmarýnolistá (Salix 
rozmarinifolia) a četná ostatní vlhkomilná květena; nově byl nalezen 
vstavač mužský (Orhis mascula). Druhové spektrum je v porovnání s poč. 
20. stol. toliko ubohým torzem. Alespoň zlomek se dosud daří obdělávat  
a tudíž podporovat konzervaci postupně hynoucí flóry. Notně podmáčené 
parcely kultivovat nelze, podléhají tedy olším a rákosu. Při jižním cípu  
a ve vyšších polohách rezervace tvoří geologický podklad olivinické  
čediče, zatímco partie severní a pásmo, jímž Rytina ubíhá, horniny 
převážně křídové. V chráněné oblasti jsou - jen pro zarovnání hranice 
- i malé plochy dřevinné vegetace. Lesnický význam je zanedbatelný, 
jehličnatá složka padla do jisté míry za oběť imisím, nebo byla odtěžena. 
Zoologicky teritorium prozkoumáno není.

Horské skupení na pravém břehu Labe... Zbývající čásť jihozápadní jest 
velmi rozervaná, bez jakési nápadné vnitřní souvislosti. Jsou zde příkré, 
na všechny strany vybíhající hřebeny, oddělené hlubokými a klikatými 
údolími. Nejvyšší a nejmohutnější jest Babina. Počíná nad vesnicí  
Rydčem (Ritschen), táhnouc se až k Hlínému (Hlinai). Sedlem u Tašova 
souvisí, pomocí vysočiny přechodné Kalichu a Panny, s hřbetem od Sedla 
mezi údolím V. a M.-Březenským k Labi se táhnoucím; přes sedlo to 
vede silnice z Velkého Března do Litoměřic. Babina táhne se rovnoběžně  
s údolím od Sedla k Litoměřicům vybíhajícím, na jeho západním 
svahu rozloženým. Na východ vysílá nesčíslné nižší hřebeny 
příkře k Labi spadající a jaksi stráň Labské úžlabiny tvořící. Jádrem 
jich jest hora Tannenbuschberg (673 m), jež souvisí sedlem 
u vesnice Babiny se hřbetem stejnojmenným. Sedlo to jest 
současně přechodem z údolí Čenčického spadajícím směrem záp.  
k Labi v údolí V.-Březenské a Rydečsko-Litoměřické... ...Za Tašovem v levo  
od silnice jest kaplička sv. Tomáše. Zde dělí se silnice opět na dvé, 
jedna větev jde přes Rydeč, druhá přes Babiny, Lbín a myslivnu Skalici 
k Litoměřicům a překročuje mezi Babinou a Lbínem mohutný horský 
hřeben (Babinu 630 m). Odtud jest rozsáhlá vyhlídka na východ až k Sedlu 
a Litoměřicům na jih. Východně od Rydče jest ostrý vrch Panna (600 m)  
z čediče, těžko přístupný, s rozkošnou však vyhlídkou do kotliny  
Litoměřické i do údolí Binovského. - 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.

Babiny (Babina): B. L i b ě š i c k é , ves v Čechách, 28. d., 159 ob. něm. 
(1880), hejt. a okr. Litoměřice (2 hod. sev.), obec B., býv. dom. Liběšice,  
fara Proboštov. - Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie  
obecných vědomostí. Třetí díl. B–Bianchi. - 1890. Vydavatel a nakladatel  
J. Otto v Praze.

Babinský vrch (629 m), jedna z kup v nejs. části hřebene Dlouhého 
vrchu* [Langer Berg], 6 km s. od Litoměřic*. Nejvyšší vrchol je tam  
Špičák [Spitzberg] 668 m (lesn., z tefritu); třetí vrchol (nad rozcestím 
Tašov–Rýdeč–Babiny) má svahy z essexitu a sodalit. syenitu, vrchol 
z čediče. Někdy bývá nesprávně přenášen název B. v. na Rýdečský 
vrch [Ritschenberg, Ridetzki Berg] (576 m)*. Výhled zvl. k sv.: vl. Kukla 
[Tannbusch, Guggelberg], za ní vpr. Sokolí hřbet [Matzenstein] a vrchy 
nad Suleticemi [Sulloditz] a Homolí. ČSAD 04903 Babina rozc. 1,5 km;  
Z 49 (1 km k úpatí, M 51. - 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.

Profesor Karel Domin (*4. 5. 1882 Kutná Hora [Kuttenberg] 
- † 10. 6. 1953 Praha) - zřejmě nejvýznačnější český botanik 
1. pol. 20. stol. - Vnuk jednoho z nejvýznamnějších našich  
pedagogů Gustava Adolfa Lindnera (* 11. 3. 1828 Rožďalo-
vice - † 16. 10. 1877 Praha - Královské Vinohrady) absolvoval 
gymnázium v Příbrami, odkud přešel na Filosofickou fakultu 
pražské univerzity, kde se později stal asistentem v botanickém ústavu  
u přírodovědce, mykologa a fytopatologa prof. Josefa Velenovského  
(* 22. 4. 1859 Čekanice u Blatné - † 7. 5. 1949 Mnichovice). Po habilitaci  
(1906) byl r. 1916 jmenován profesorem botaniky. Zaměřoval se 

především na taxonomii rostlin, fytogeografii a geobotaniku. Prováděl  
floristický výzkum Československa a účastnil se expedice do jihovýchodní 
Asie. Věnoval se ochraně přírody a měl nemalý podíl na vyhlášení 
Tatranského národního parku. Jako jeden z prvních začal sestavovat řadu 
monografií o rostlinstvu v Čechách, metodicky na pomezí fytogeografie 
a geobotaniky (Brdy 1903, České Středohoří 1904, Třeboňsko 1904, 
Rudohoří 1907). Přičinil se o uvedení fytosociologie a jejích metod na 
území tehdejšího Československa (Problémy a metody rostlinné soci- 
ologie, 1923). Do taxonomie se trvale vepsal stanovením nové 
čeledi australských masožravých rostlin Byblidaceae. Měl živý zájem 
o popularizaci vědy a její historii, o čemž svědčí příspěvky do 
aventinského Rostlinopisu (Aventinum, Praha 1930). Založil časopis 
Věda přírodní a v podstatě zaplnil mezeru po Purkyňově Živě. 
Velký vliv měl i na formování ochrany přírody v meziválečném 
Československu: ve spolupráci s polskými botaniky zřídil geobotanickou 
karpatskou unii, která se zasloužila o výzkum karpatského oblouku  
a ochranu přírody v Tatrách. Ve 20. l. byl mluvčím envirůnmentalista 
protestujících proti zřízení armádní střelnice v Brdech. S proslulým 
geografem PhDr. Jiřím Viktorem Danešem (* 23. 8. 1880 Nový Dvůr  
- † 11. 4. 1928 Los Angeles) podnikl zahraniční cesty (Jáva, Austrálie),  
z nichž zpracoval zajímavé cestopisy. V l. 1922 - 23 byl děkanem Příro-
dovědecké fakulty Univerzity Karlovy a posléze (1933 - 34) i rektorem 
a v této pozici usiloval o získání finančních prostředků na rekonstrukci 
Karolina. Patřil k aktivistickým přírodovědcům. Za Československou 
národní demokracii, resp. Národní sjednocení byl zvolen poslancem (1935 
- 39) Národního shromáždění republiky Československé. Nejzřetelnější 
politickou stopu zanechal během svého rektorského roku, angažoval se 
při tzv. insigniádě, kdy stál na straně těch, co požadovali vydání insignií. 
V lednu 1920 byl totiž Národním shromážděním schválen zákon (tzv. 
‘Lex Mareš’) navržený fyziologem, filozofem, politikem a dvojnásobným 
rektorem Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Františkem Marešem  
(* 20. 10. 1857 Opatovice - † 6. 2. 1942 Hluboká n. Vlt.) Stanovil, že 
česká je pokračováním staré Karlovy, a proto Karolinum, archiv, insignie, 
knihy aj. památky jsou vlastnictvím české Karlovy a mají jí být německou 
pražskou univerzitou vráceny. Počin vyvolal značné studentské nepokoje 
vyústivší v nejen národnostní konfrontace. V r. 1938 žádal K. Domin očistu 
politického života v rámci Akce národní obrody (ANO). Takový postoj 
pak po r. 1945 vedl k jeho krátkodobému věznění. Po 2. světové válce 
byl vystaven represáliím (1948 - 50) za údajnou kolaboraci s Němci - ač 
soudem očištěn, nemohl se již do ústavu vrátit. Zlomen zemřel r. 1953, 
nekrology, jež by jeho vědecké dílo zhodnotily, nesměly vyjít.

Gesamtansicht  - celkový pohled (1930)

Babinský vrch, Tausch a Děčínská vyhlídka na Wanderkarte fürs Elbetal  
und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge. 5. verbe-
sserte Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig.

Děčínská vyhlídka [Tetschner Aussicht]. Jako v předešlých výletech do 
Kunratice [Kundratitz]. Odtud však vpravo do Babiny a silnicí na Rydeč. 
Ze Sebuzína necelé 2 hodiny. Možno sestoupiti přes Babiny do Čeřeniště 
pod Matrým [Matrei, Matrai] (595 m), skýtajícím hezkou vyhlídku. 
Sestoupíme k zřícenině Silbermühle a dále do Sebuzína za ¾ hodiny.  
- České Středohoří - II. opravené vydání - Jaroslav Křenek (* 17. 5. 1890 
Třebenice - † 5. 9. 1964 Slaný) - nákl. KČST v Lounech 1929, tiskem Ant. 
Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů.

část obce Malečov

BABINY I

Babiny I a Tausch - letecký snímek z r. 1954 (kontaminace.cenia.cz)
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M. ‘Pekky’ Bouška (pondělí 29. 3. 2010)
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bývalá vojenská hláska - foto: Daniel ‘Joseph’ Bouška (pondělí 10. 9. 2007)
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