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zBERAND (Berand) - 330 m n. m. 

- Nepatrné sídlo v zatáčce vozovky 
šplhající z Byňova (Binowe) přes 
Panský Mlýn (Herrenmühle), 
Suletice (Sulloditz), Babiny II 
(Babina B) a Pláň (Plan) do Liškova 
(Lischken). Revír pošty úřadující od 
r. 1877 v nedaleké Homoli u Panny 
(Hummel), byl čtvrtkem 1. 1. 1925 
rozparcelován v servisní obvody, 
kromě Berandu obsluhovala 
vsi i samoty: Nová Ves u Pláně 

(Neudörfel), Pláň, Babiny II, Suletice, Komárov (Mückenhübel), 
Basstreichermühle (Pastreicher M.), Selský Mlýn (Haber Mühle, 
Bauermühle), Röhrhütte, Kachlermühle, Filipův Mlýn (Filipp  
Mühle), Rottrova Chalupa (Rotterhäusel), Lhota pod Pannou 
(Německá Lhota - Deutsch Welhota) či Řetouň (Rzettaun).

GEOLOGIE A PALEONTOLOGIE - Turistický atlas Česko (SHOCart, spol. 
s r. o.) tu zobrazuje naleziště zkamenělin, jehož věhlas dotvrzuje např.
elaborát - Geognostische Skizzen aus Böhmen. Die Umgebung von Teplitz 
und Bilin in Beziehung auf ihre geognostischen Verhältnisse. Ein Beitrag 
zur Physiographie des böhmischen Mittelgebirges. (Geognostické Skici  
z Čech. Okolí Teplic a Bíliny ve vztahu ke geologickým podmínkám. 
Příspěvek k fyziografii Českého středohoří.) - mineraloga, paleontologa, 
lékaře a botanika Prof. Dr. Augusta Emanuela Reusse (* 8. 7. 1811 Bílina 
[Billin] - † 26. 11. 1873 Vídeň) zveřejněný (1840) jedním z nevýznačnějších 
vydavatelů své doby, Karlem Wilhelmem Medau (* 1791 Štětín  
[Szczecëno, Szczecin, Stettin] - † 16. 2. 1886 Litoměřice), avšak především  
spis renomovaného fytopaleontologa Hermanna Engelhardta Die 
Tertiærflora von Berand im böhmischen Mittelgebirge (Terciérní flora 
u Berandu v Českém středohoří), jenž vyšel r. 1898 u předního pražského 
nakladatelství majitele polygrafického ateliéru s oddělením pro fotografii 
Karla (Carl) Ferdinanda Bellmanna (* 11. 12. 1820 Praha - † 1893 Praha ?)  
V úvodu mj. sděluje: V Českém středohoří se přes Labe, právě naproti  
Kozímu vrchu (Ziegenberg) otevírá romantické Velkobřezenské údolí 
(Grosspriesener Thal). Ubíhá k vesnici Zálezly dlouho známé výtečným 
hnědým uhlím vězícím v bazaltických tufech… Další, zde v masách 
trachytických, je uloženo v sousedním pahorku Holý kluk (Holaikluk)  
úžlabinu zužujícím, tady odbočuje cesta stoupající do Suletic, v úseku 
opisujícím prudký oblouk vystupují v levém příkopu na den čediče 

obdařené lesklými břidlicemi s četnými 
siluetami fosílií. O trochu výše stojí na 
levé straně pouhá 2 stavení s cihlovou 
stodolou suletické osady Berand. 
Vlastník prvního z domů v zimě 1895 
- 96 razil studnu, přičemž se musel 
prokopat zhruba 12ti m skály…

II. (Františkovo) vojenské mapování (1836 - 52)

Berand - foto: Roman ‘Klobouk’ Häusler (sobota 19. 5. 2007)

Hlaváč (Byňov) - Největší a nejlépe 
dochovaný exemplář o délce 4 cm se 
zřetelnými konturami měkkých partií 
těla. Po předběžném zhodnocení Mgr. 
Tomáše Přikryla, Ph.D. z Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy - Zprávy o geologických výzkumech v r. 2005  
(geology.cz) - jde o podřád Gobioidei, rod Gobius sp., a tedy zástupce 
ichtyofauny v Českém středohoří dosud nezaznamenané. Po více než  
století nedávno znovuobjevený oligocenní depozit (2 kapradiny, 3 konife-
ry a přes 60 krytosemenných odrůd) vyplnily v prehistorickém jezeru, 
za sopečně klidné fáze (z radiometrických dat před 29 - 30 mil. let), 
vulkanogenní sedimenty. Rekonstrukce organismů svědčí o smíšeném 
mezofytním lese s obsáhlým teplomilným sortimentem přeživším 
ze svrchního eocénu, složení i vzhled květeny pak o mrazuprostém 
subtropickém klimatu se značnými srážkami.

Berand a veleňsko-litoměřická dálková pravobřežní labská horská stezka 
- Wehlen-Leitmeritz (Höhenweg rechtes Elbufer) - značená zelenou 
vlnovkou na Wanderkarte fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes 
vom Mittel- und Erzgebirge. 5. verbesserte Auflage - Entwurf von Carl 
Kroitzsch, Aussig

Odlehlost koutu vykresluje interpelace (IX/181) českolipského poslance za 
křesťansko-německé rolnictvo (Partei des christlich-deutschen Landvolkes) 
Franze Hellera (zemědělce ve Staré Lípě [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), Basstreichermühle (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, ve čtvrtek a v sobotu. 1 B, vztahující 
se na tyto osady: Jivina (Gebina, Gebine, Jebina), Haslice, Doubravice, Bláhov 
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, úterý 2. 3. 1926. (viz Dolní Lhota  
[Nieder Welhotta])

V minulosti (1869 - 1950) dědinka příslušela kdysi samostatným  
Suleticím, co jsou dnes i s Byňovem, Babinami II, Bláhovem (Plahow, 
Plahof), Doubravicí (Tauberwitz), Haslicemi (Haßlitz), Lhotou pod 
Pannou a Novou Vsí u Pláně místní částí (od r. 1961) Homole, která  
vč. Haslic spadala (1869 - 1950) pod nevelkou Doubravici rozkládající 
se na vysokém větrném a zaobleném hřebenu nad kaňonem Lučního 
potoka (Lischkenbach, Kreuzbach). Načež se situace zhusta měnila, od  
r. 1961 svrchovaná ves byla v úterý 1. 7. 1980 sloučena s Velkým  
Březnem (Groß-Priesen), ovšem již v pondělí 23. 9. 1991 se - přejme- 
nována na Homoli u Panny - osamostatnila a vedle hloučku nejen  
rekreačních a hospodářských objektů Dolní Lhota - zahrnuje ještě 8 částí: 
Babiny II, Bláhov, Byňov, Doubravice, Haslice, Lhota pod Pannou, Nová  
Ves u Pláně a Suletice. Znak s motivem hřibu a homolovitého kopce 
udělil Parlament ČR v prosinci 1998. Dobrovolný svazek obcí - o 6ti 
subjektech: Homole, Malečov (Malschen), Malé Březno (Klein-Priesen), 
Tašov (Taschow), Velké Březno a Zubrnice (Saubernitz) - operující  
z velkobřezenské radnice byl pro rozvoj ekonomiky, životního prostředí, 
tradic ap. konstituován v úterý 16. 8. 2005 jako Mikroregion Velko- 
březensko (www.velkobrezensko.cz).

Byňov, bystřina Vráž (Fraschenbach, 
Binower Bach), Suletice (Sulloditz), 
Komárov (Mückenhübel), Hirsemühl-
koppe (385 m), Homolský potok 
(Großpriesner Bach, Hummelbach) 
a H. Zálezly (Salesel) na ‘Karte des 
Kreises Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939) 
- Františka (Franziskenstollen) je 
narozdíl od zmíněného zobrazena ve 
shora popisované pozici Jana Křtitele 
(Johanneszeche).

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

Idylicky jsou postaveny při potoku četné mlýny, bývalé „klapáky“, jež 
umlčela velkovýroba. Při křižovatce silnic je tzv. „panský mlýn“. Poddaní 
si nesměli dát jinde mlít obilí než ve mlýně své vrchnosti. Odbočíme po 
silnici vlevo na Suletice. V odkopu silnice se najde rozsivková (diatomová) 
břidlice. V této jezerní usazenině byly zjištěny otisky asi 400 druhů  
rostlin, mezi nimi i listy vavřínu a skořicovníku. Bylo tedy u nás v době 
oligocenní podnebí subtropické. - František Pinc (* 3. 4. 1901 - † 26. 10. 
1982) - Výlety Severočeským krajem - Severočeské krajské nakladatelství 
(Liberec, 1961)

Albin Benedikt Castelli (* 1822 Drážďany - † 1892 Velké Březno) 
našel v teritoriu minerál nesoucí po něm název castellit…
Titanit, minerál krystallovaný velmi často v krásných tvarech 
pyramidálních a sloupcovitých soustavy jednoklonné, mnohdy 
ve srostlicích... …ve znělcích českého Středohoří (Proboštov  
a Suletice), t. zv. c a s t e l l i t  barvy vinné... Fr. Sl-k. - Ottův slov-
ník naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Dvacátýpátý díl. 
T – Tzschirner. - 1906. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.

P r o f .    H E R M A N N   E N G E L H A R D T
(* 10. 3. 1839 Oberhohndorf u Cvikova [Zwickau, 
Świkawa] - † 24. 1. 1918 Drážďany [Dresden, Drježdźany, 
Drežďany, Drezno]) - fytopaleontolog, 1. (1884)  
i 2. (1898 - 1912) předseda drážďanské společnosti 
přírodních věd Isis a čestný člen (1910), laureát rytířského 
kříže 1. třídy vévodského anhaltského domácího řádu 

Albrechta Medvěda (Herzoglich Anhaltischer Hausorden Albrecht 
des Bären), čestný člen saské královské dvorní rady, přírodovědné 
asociace v Řeznu (Regensburg) atd. - Syn oberhohndorfského štajgra 
a měřiče Friedricha Hermanna Engelhardta (* 1811 - † 1886) a Emmy 
Marie Engelhardtové (* 1817 - † 1848) zprvu zastával úlohu preceptora 
(kantorský asistent) v saském Nossenu (Nožań, Nuzzin), posléze post 
vychovatele na panském statku Crossen, kde soukromě vyučoval latinu  
a francouzštinu. Zaobíral se i geologií a paleontologií, čerpal hlavně  
z poznatků právníka, nezávislého badatele a jednoho z otců německé 
pedologie (obor studující půdy ze všech hledisek, zejména jejich vznik) 
Friedricha (Frédéric, Bedřich) Alberta Fallou (* 11. 11. 1794 Zörbig  
[Curbici] - † 6. 9. 1877 Dietenhain u Waldheimu). Od r. 1861 seminárně 
přednášel přírodní vědy v drážďanském Friedrichstadtu a posléze 
(1869) řídil 1. novoměstskou reálku v Drážďanech, podstatně se zasadil  
o transformaci ústavu v reálné gymnázium - Dreikönigschule (sv. Tří  králů), 
obdivuhodně systematicky utřídil a obohatil geologické i paleontolo- 
gické sbírky (žel r. 1945 totálně zničené) a setrval tu až do penzionování 
(1907). Ruku v ruce s mineralogem a paleontologem Hannsem Brunem 
Geinitzem (* 16. 10. 1814 Altenburg [Starohrod] - † 28. 1. 1900  
Drážďany) se podílel na propagovaní lipské vědecké společnosti Societas 
Jablonoviana (Jablonowskische Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Leipzig - Towarzystwo Naukowe Jabłonowskich) založené r. 1774  
polským velmožem, učencem a mecenášem Józefem Aleksanderem 
Jabłonowskim (* 4. 2. 1711 Tychomel - Volyň [Волинь, Wołyń, Vladimiř, 
Ladoměř, Wolhynien, Lodomeria] - † 1. 3. 1777 Lipsko [Lipsk, Leipzig, 
Lipsia]). Z kooperace vzešlo vyhlášení grantového úkolu na téma Flóra 
v saských uhlonosných zónách (1870). Po delším váhání se poměrně 
neochotně námětu zhostil sám a cenu vyhrál, díky tomu se zrodila 
spousta monografií věnovaných třetihorní vegetaci Saska (Sachsen),  
Čech (Böhmen), Štýrska (Štajerska, Steiermark), Bosny a Hercegoviny 
(Bosna i Hercegovina, Босна и Херцеговина, Bosnien-Herzegowina),  
Malé Asie, Egypta, Sardinie (Sardigna, Sardinna, Sardíngia, Sardegna, 
Sardenya, Sardinien), Chile a několika lokalit západního Německa 
(Westdeutschland), mnohé vlastnoručně ilustroval. Byl vzorným peda-
gogem i výtečným, literárně nadaným vědcem luteránského vyznání.

Terciérní flora  u Berandu v Českém středohoří. Nový příspěvek k poznání  
fosilních rostlin v Čechách publikovaný r. 1898 u významného pražského 
nakladatele a majitele polygrafického ateliéru s oddělením pro fotografii  
Karla (Carl) Ferdinanda Bellmanna (* 11. 12. 1820 Praha - † 1893 Praha ?) - titulní  
list a str. 1 s prologem - knihovna Newyorské botanické zahrady (archive.org)

Byňov, vyústění potoka Binower Bach (Fraschenbach) do Suletického 
(Mühlbach, Sulzerbach), usedlost Basstreichermühle (Pastreicher M., 
Passstreicher Mühle) a Berand v severní pasáži kotliny vymleté takřka 
nejtypičtější vodotečí Českého středohoří (Böhmische Mittelgebirge) 
Homolským potokem (Großpriesner Bach, Hummelbach) vrytým mezi 
masivy Zadního vrchu (Hinterberg) (533 m) a Hirsemühlkoppe (385 m) 
- Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1842 (resp. 1846  
- Lith. J. Morevette u. Winter Fz.) - Sulloditz mit Binowe in Böhmen  
- Letmeritzer Kreis - Bezirk Großpriesen

Berand se 2 chalupami a okolními sady - letecký snímek z r. 1954 
(kontaminace.cenia.cz)

Pod mnohaletým vedením báňského správce Albina Benedikta Castelli  
(* 1822 Drážďany - † 1892 Velké Březno), na nějž stejnojmenným dokumen-
tem s podtitulem ‘Významný horník a badatel Českého středohoří’ upozornil 
kurátor mineralogických fondů Regionálního muzea v Teplicích, autor 
vlastivědných článků z Lovosicka ap. Miroslav Radoň (* 1974 Litoměřice),  
v kraji působilo saské Zálezelské uhelné těžířstvo (Salesler Kohlen-
Gewerkschaft). Aktivity se odvíjely od r. 1819 přibl. v trojúhelníku: Byňov 
- Horní Zálezly (Salesel) - Proboštov (Proboscht), nicméně záhy polevily.  
R. 1832 budovalo několik podnikatelů provozy, jež posléze (1844) tato 
instituce převzala a r. 1880 komplex prezentoval 34 měr (jednotka vymezující 
velikost území k dobývání užitkových nerostů). K hlavním šachtám (dle 
kutnohorských análů fungujícím od 19. stol.) náležely Boží Požehnání III (Segen 
Gottes-Zeche) u Jankova Mlýna (Jankenmühle); 150 m hluboká ‘Boubelská’ 
(Bombelles) sev. od Zálezlů prorážela 13 slojek (pláství) o mocnosti 1 - 6 
dm; od r. 1838 Jan Křtitel (Johanneszeche) sev. od Proboštova, spočívala  
v kopci Holý kluk (Pfeifenschneider, Holai Kluk, Holey kluk) (375 m), kde 
se ve fonolitové žíle hojně vyskytují žluté krystaly titanitu (i 0,5 cm velké);  
a na Vráži (Fraschenbach, Binower Bach) u Zálezlů Františčina či Františka 
(Franciscischachte, Franziskenstollen), ještě ve 20. - 30. l. 20. stol. vydávala 
7 - 8000 t ročně. V relativně rozlehlém prostoru tkvělo dosti kvalitních slojí 
a v 60. - 70. l. 19. stol. představoval roční výnos 3.920 - 4.480 t, časem se 
pochopitelně snižoval. Exploatační snahy probíhaly do r. 1917. V l. 1935  
- 36 pásmo zaopatřovaly 3 kutací kruhy (plocha o poloměru 425 m, na níž  
měl držitel právo po určitou periodu provádět práce nutné k vyhledání  
a odkrytí vymíněné suroviny), nejspíše se jednalo o spekulativní machinaci, 
jelikož k obnovení produkce nedošlo. Bádání (2004) v pozůstatcích zřejmě 
kterési z průzkumných jam (šurfů) vých. od Byňova shledalo v intravulkanic-
kých sedlinách třetihorní rostlinstvo i živočišstvo. Nejbližší z bývalých měr 
patřily závodu Marie Pomocná (Mariahilf-Zeche). V oblasti byly evidovány 
kousky tvrdé šedočerné (stěží destičkovitě štípatelné) bituminózní břidlice  
a na odlučných plochách linie lupenů pestré druhové škály a vzácně i koster- 
ní relikty unikátních rybek ve Středohoří podnes nevídané.

katastr Suletice - část obce Homole u Panny

BERAND - Ein winziger Ort in der Kurve der Straße, die aus Bino-
we (Byňov) über Herrenmühle (Panský Mlýn), Sulloditz (Suletice), 
Babina B (Babiny II) und Plan (Pláň) nach Lischken (Liškov) klettert. 

Das Revier der seit 1877 in dem nahen Hummel (Homole u Panny) wirkenden 
Post wurde am Donnerstag den 1. 1. 1925 in kleinere Bezirke aufgeteilt.  
Außer Berand verwaltete sie Dörfe sowie Einzelhöfe: Neudörfel (Nová Ves  
u Pláně), Plan, Babina B, Suloditz, Mückenhübel (Komárov), Basstreicher-
mühle, Haber Mühle (Selský Mlýn - Bauermühle), Röhrhütte, Kachlermühle, 
Filipp Mühle (Filipův Mlýn), Rotterhäusel (Rottrova Chalupa), Deutsch 
Welhota (Německá Lhota - Lhota pod Pannou) oder Rzettaun (Řetouň). In 
der Vergangenheit (1869 - 1950) gehörte das kleine Dorf zu dem damals 
selbständigen Sulloditz, welches gemeinsam mit Binowe, Babina B, Plahof 
(Bláhov), Tauberwitz (Doubravice), Haßlitz (Haslice), Deutsch Welhota und 
Neudörfel Ortsteile von Hummel sind (seit 1961). Hummel war gemeinsam 
mit Haßlitz dem mittelgrossen Tauberwitz untergeordnet (1869 - 1950), das 
auf dem hohen, windigen und runden Bergkamm über dem Engpass des 
Kreuz- oder Lischkenbachs (Luční potok) liegt. Die Situation hat sich stark 
geändert, nachdem das seit 1961 souveräne Dorf am Dienstag den 1. 7. 1980 
mit Groß-Priesen (Velké Březno) vereinigt wurde. Aber schon am Montag  
den 23. 9. 1991 wird das Dorf unter dem Namen Hummel selbständig  
und neben der Gruppe von Ferienhäusern und Stahlbauten genannt Nieder 
Welhotta (Dolní Lhota), umfastt es noch 8 weitere Ortsteile: Babina B, Plahof, 
Binowe, Tauberwitz, Haßlitz, Deutsch Welhota, Neudörfel und Sulloditz. Das 
Wapen mit dem Steinpilzmotiv und dem Kegelberg wurde im Dezember 1998 
von dem Parlament der Tschechischen Republik verliehen. Der freiwillige 
Dorfverband mit 6 MiItgliedern: Hummel, Malachem (Malečov), Klein- 
Priesen (Malé Březno), Taschow (Tašov), Groß-Priesen, Saubernitz (Zubrnice), 
der aus dem Rathaus Groß-Priesens operierte, wurde für die Entwicklung der 
Ökonomie, Umwelt und Traditionen usw. am Dienstag den 16. 8. 2005 als 
Mikroregion Velkobřezensko konstituiert.
An manchen Stellen um Salesel förderte man Kohle mit typischem Pechglanz. 
Bekannt waren 13 Flöze, die eine Mächtigkeit von 0,1–1 m erreichten. In der 
Mitte des 19. Jahrhunderts waren vier Bergwerke in Betrieb (Segen Gottes-
Zeche [Boží Požehnání] bei Jankenmühle [Jankův mlýn], Mariahilf-Zeche 
[Marie Pomocná] östlich von Binowe, Bombelles-Zeche [Boubelská] nördlich 
von Salesel und Johanneszeche [Jan Křtitel] nordlich von Proboscht). Später 
wurde noch das Bergwerk Franziskenstollen (Františka) bei Salesel eröfnet. 
Jährlich wurden insgesamt ca. 7 bis 8 Tausend Tonnen Kohle abgebaut. Obwohl 
die Kohle immer noch von hoher Qualität war, wurde die Förderung während 
der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunerts allmählich eingestellt, und zwar 
aus verschiedensten Gründen (wegen der kleineren Flözdicke, mangelnder 
Finanzmitteln, geologischer Störungen)… - Jiří Kinský, Vitalij Marek, Petr 
Prášil, Jitka Volková - Leitmeritz und Umgebung auf alten Ansichtskarten - 
Verl. Baron (vydavatelstvi-baron.cz), Hostivice, 2005
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