
 

HLIŇANY

ÚSTECKÉnové

Podpořili: Partneři:

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 [Pruhonitz]) 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), 
Prackovic (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 mu stala 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 uvolnili 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 připadly 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  
(út. 24. 3. 1942) nemovitosti uchvátila říše (od 26. 6. 1943 Velkoněmecká). 
Situaci zvrátil květen 1945, zpochybněním převodu (1948) vypukly 17. 10. 
1949 restituční snahy Hedviky Schurové, dědičky L. Korálkové, leč vklad 
vymazán (1955) zůstal republice. Komplex fungoval různě (internát, učňovská 
škola, iniciativou okr. nár. výboru léčebna pro mládež), dnešní Ústav pro 
mentálně postižené dívky a ženy patří městu Ústí. Rezidencí existovalo něko-
lik, tvrz konc. 14. stol., vzhled, lokalita, ani čas opuštění není znám, zajisté 
pozdně gotizována. Zasypáním 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. přízemí 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 pilířích, 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 navážkou (zejm. mimo půdorys) vězí 
pivovarní a vinné sklepy (největší 28x 8,75 m, další nedostupné). Z občasného 
aristokratického útočiště operovala direkce velkostatku. Protější ‘vidlák’  
z r. 1850/51 (zvon rekvírován r. 1942) opraven (1996) a přepraven 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 Mikro-
regionu Přemysla Oráče ustaveného k revitalizaci turistiky, 
ploch dotčených těžbou, dálnicí aj.

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 tra- 
se 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, registrující 12 chalup, 

6 chlévů a ubytovací kapacitu pro 14 mužů se 4 koňmi) i Císařské 
otisky z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Neuhofer u. Winter E.) - kraj 
Litoměřice, okr. Řehlovice (Tschochau) - Hlinay. Často zmiňovaný  
r. 1337 badatelé asi zaměnili s Hlinnou (Hlinay), kdy podléhá  
hradu Kyšperk (Geiersburg).

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

Hliňany - foto: Milan ‘Pekky’ Bouška 
(středa 25. 8. 2010)

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 příbuzný 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 Řehlovicemi 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 Chvalo-
va (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 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), Kateřina 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 mlýn-
ských 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), Velemyšlevsi (Welmschloß) a (1610) 
Habrovan. Účastí na stavovské rebelii ztratil 28. 1. 1623 třetinu 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), 
vicekancléři (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 Habrovany s dvorem poplužním s poplužím’ 
atd., jenž se Sokolovem (Falkenau) a Jindřichovicemi (Heinrichsgrün) zformo-
val 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 chalupníků a 2 sedláci (1654) na dominikál 
sotva stačili (r. 1650 barokizovaný objekt 18. stol. obohatilo novými s oranžé-
rií). Následují sourozenci Bedřich Mořic (* 4. 10. 1728 - † 19. 11. 1796)  
a garant pluku kyrysníků, velitel kavalérie, králův sekretář, šéf 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 Postupim), 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), František Martin Pelcl. 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) 

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

zvonička (1959) - Obrazová rukověť obcí a církevních staveb 
v okrese Ústí n. L. - Jiří Souček (* 8. 7. 1948 Brno) - Albis International, 1999

Hliňany - letecký snímek z r. 1953 (kontaminace.cenia.cz)

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. - Ottův slovník 
naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Jedenáctý díl. Hédypathie – Hýždě. 
- 1897. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.
Hliňany, ves, 6 km jz. od Ústí n. L.* na Bílině*, ve středověku tudy vedla Srbská stezka z Prahy 
do Lužice. Z á m e k : 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.) - vedoucí autorského kolektivu - České středohoří a Dolní 
Poohří - Turistický průvodce ČSSR - sv. 12 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962

František Martin Pelcl též Pelzel (* 11. 11. 1734 Rychnov 
n. Kn. - † 24. 2. 1801 Praha) - spisovatel, historik a filolog - 
Dětství prožil v rodném městě (Reichenau a. d. Knieschna), 
kde i nabyl základní vzdělání. Od r. 1745 tu navštěvoval 4leté 
nižší piaristické gymnázium, pokračoval u jezuitů (1749)  
v Hradci Králové (Königgrätz) a posléze u pražských cisterci- 
áků. R. 1754 dokončil filosofii, teologii i práva, získal akade-

mickou hodnost bakaláře a odešel do Vídně (1757), kde studoval estetiku  
a historii. Vědomosti si doplnil ve Francii, Anglii a pobytem na lipské univerzitě.  
V l. 1761 - 69 byl vychovatelem hrabat ze Šternberka, poté Nosticů a od  
r. 1773 vyučoval češtinu a dějepis ve Vídni. V Praze navázal styky s prvními 
obrozenci, kteří se kolem r. 1770 formovali při zprvu volném sdružení 

Pelcl (Pelzel) F r a n t i š e k   M a r t i n , buditel a dějepisec český (* 11. list. 1734 v Rychnově 
n. Kn. – † 24. ún. 1801 v Praze). Studoval u piaristů v Rychnově a u jesuitů v Hradci Kr.; 
měl se státi ranhojičem, ale odešel do Prahy, aby tam vlastní silou mohl pokračovati ve 
studiích. Logiku slyšel u cisterciáků, pak studoval filosofii a theologii u jesuitův a konečně 
přešel na práva. Pro vpád pruský r. 1757 P. z Prahy odešel do Vídně, kde se zabýval studiemi 
historickými, mluvnickými a aesthetickými. Po svém návratu do Prahy P. řídil 8 let výchovu 
mladých hrabat Jana a Joachima ze Šternberka (1761 – 69). Potom chtěl se věnovati studiu 
mediciny, ale místo toho přijal opět s Dobrovským a Schallerem řízení výchovy mladých 
Nostitzů (1769). V domě Nostitzském P. z dosavadního mnohostranně a skvěle vzdělaného, 
ale vždy ještě neustáleného »Schöngeista« stal se zralým a hotovým mužem, který pevně si 
vytkl za cíl odborné studium českých dějin. Tu také nabyl oněch rozsáhlých styků s předními 
osobnostmi tehdejší osvícenské učené společnosti v Čechách a na Moravě. Jeho jméno tím 
se tak rozhlásilo, že r. 1773 byla mu nabídnuta stolice češtiny na vojenské akademii v Novém 
Městě za Vídní a záhy na to professura dějepisu v Erfurtu. Zároveň však v domě ryt. Neuberka 
působily na něho i obrodné snahy národní a lidové. Roku 1793 byl P. povolán za professora 
češtiny na universitu pražskou. První dílo P-ovo bylo Kurzgefasste Geschichte der Böhmen 
von den ältesten bis auf die itzigen Zeiten (1774, 1779 a 1782, 3 vyd.); dílo vyšlo z poznámek, 
jež si P. sestavil pro své výklady z dějepisu u Nostitzů, a uveřejněno bylo na podnět J. Borna. 
Je to jen přehled, ale tehdy velmi užitečný a dosud zajímavý osvíceným pojímáním událostí 
a také národním uvědoměním autorovým. Roku 1775 vydal Handbuch zum Gebrauche der 
Jugend bei Erlernung der deutschen, französischen und böhmischen Sprache (2. vyd. 1795). 
S Bornem a s podporou litoměřického biskupa A. z Valdšteina pořídil P. německé zpracování 
Voigtových a Bornových »Effigies« Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und 
Künstler (4 sv., 1773 – 82), vědecký význam díla toho není však značný. Do »Pojednání české 
soukromé společnosti v Čechách« (pozdější Král. společnosti nauk) napsal: Abhandlung 
über Samo, König der Slawen (1775), pojednání, jímž Samo byl uveden do české historie; 
Abhandlung vom böhm. K. Přemysl Otakar II., ob ihm die Kaiserkrone angebothen (1776); 
Diplomatische Nachrichten, wie das Königreich Böhmen an das luxemb. Haus gekommen 
(1777); Diplomatische Beweise, dass K. Wenzel IV. nicht drei-, sondern nur zweimal gefangen 
worden, und wann ist K. Karl IV. Markgraf in Mähren geworden (1779). Roku 1780 a 1731 vyšlo 
dvousvazkové dílo Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen, jedna z hlavních a nejpilnějších 
prací P-ových, psaná s láskou a na základě hojného, dosud neznámého materiálu; Karel IV.  
v líčení P-ově jeví se »jako epochální zjev hrdiny práce, zbožnosti, učenosti, uměnímilovnosti, 
důmyslu diplomatického i strategického, péče vladařské a příchylnosti k zemi České«. Své 
stanovisko proti nepřátelské recensi vyložil P. znova ve spisku Apologie des Kaisers Karl IV. 
(1785). S Dobrovským a podporou J. Johna vydal pak Scriptores rerum Bohemicarum (2 sv., 
1782 a 1784). Roku 1786 vyšlo jeho dílo Böhmische, mährische und schlesische Gelehrte 
und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten, spis založený na hojném materiálu a psaný 
tónem smířlivým. Do »Pojednání společnosti nauk« napsal: Das Edikt K. Karl IV. wider die 
Ketzer vom 18. Sept. 1376 wird in Zweifel gezogen (1782); Über das Vaterlana des Jacobus 
de Miza genannt Jacobellus (1784), pojednání, jímž Jakoubka ze Stříbra vrátil Čechám; 
Abhandlung über den Ursprung des doppelten Adlers des röm. K. Wenzels IV. (1785); 
Historische Nachrichten von dem Lithauischen Prinzen Sigismund Korybut (1786), studie, 
založené hlavně na t. zv. »Starých letopisech českých«; Biographie des A. Voigt (1787); 
Über die Herrschaft der Böhmen im Markgrf. Meissen (1788); Geschichte der Deutschen 
und ihrer Sprache in Böhmen (1788,1. čásť). R. 1788 – 90 vydal ve dvou svazcích druhé své 
hlavní dílo Lebensgeschichte des röm. und böhm. Königs Wenzeslaus s hojnou sbírkou listin; 
P. počínal si tu velmi jistě a obratně v množství spletitých otázek, a jeho dílo pro dějiny 
Václava IV. má dosud význam; hnutí husitské P. chápe sympathicky. Roku 1791 vyšel první 
díl Nové kroniky české, jejž následoval r. 1792 díl druhý a r. 1796 díl třetí (do r. 1378): díl 
čtvrtý (1378 – 1429) zůstal v rukopise. P. vypravuje tu na širokém a solidním základě, ale 
slohem a způsobem populárním, v duchu josefinsky osvícenském. »Nová kronika česká« 
má tak velikou důležitost národně buditelskou. Pro vývoj P-a samotného je charakteristická 
tím, že v ní jeví se jeho přechod od národně pessimistického osvícenství k nacionalismu. 
S professorskou činností P-ovou souvisí spisy: Akademische Antrittsrede über den Nutzen 
und die Wichtigkeit der böhm. Sprache (1793); Typus declinationum linguae bohemicae 
(1793) a Grundsätze der böhm. Grammatik (1795, 2. vyd. 1798) na zásadách Dobrovského 
a s jeho dodatkem o přízvučné prosodii. Pro pojednání učené společnosti napsal v těchto 
letech: Biographie des Grafen Joh. v. Sternberg (1790); druhou čásť studie Geschichte 
der Deutschen und ihrer Sprache in Böhmen (1791), kde vyslovuje mínění, že Němci na 
obvodu Čech usedlí jsou potomci starých Markomanů i Bojů, a kde nejdůrazněji vyslovuje 
svůj národní pessimism; Über den Ursprung und Namen der Stadt Prag (1792) a Beiträge 
zur Geschichte der Tempelherren in Böhmen u. Mähren (1798). Roku 1775 vydal Balbínovu 
Dissertatio apologetica pro lingua slavonica, která však byla zabavena, a r. 1777 Příhody 
Václava Vratislava svob. pána z Mitrovic. V rukopise zůstalo mnoho ještě prací (tak něm. 
kronika XVIII. stol., některé práce genealogicko-historické, studia k diplomatáři českému  
a moravskému, přepracování první části něm. dějin Čech, dějiny Josefa II., Paměti a j.), které 
však P. nestačil již upravit k tisku. Pozůstalost P-ova dostala se dílem hr. Thunovi do Děčína, 
dílem do Pražské knihovny Lobkovické. – Srv. J. Vlček, Dějiny české literatury, II1. (1898), kde 
na str. 174. uvedena i další literatura. - Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie 
obecných vědomostí. Devatenáctý díl. Hédypathie – Hýždě. - 1897. Vydavatel a nakladatel  
J. Otto v Praze.

vpravo: 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)

severozápadní zámecké křídlo s hlavním vstupem (1959) před výstavbou 
přízemních pomocných objektů (foto F. Čípa) - Hrady, zámky a tvrze na Ústecku 
(Ústecká vlastivěda - sv. III.) - PhDr. Jiří Úlovec - pražský kastelolog a archivář 
(Město Ústí n. L. 2002) - foto: Roman ‘Klobouk’ Häusler (čtvrtek 26. 8. 2010)

část parku s altánkem (1914) - foto: Milan ‘Fred’ Pištěk (čtvrtek 26. 8. 2010)

pozdější mlýn vzpomínaný (1508) co formanská krčma 
- kresba (1853): Páter Joachim Preiss (* 1791 - † 1869),  
též Preyss, 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 črtami tuší, tužkou, rudkou, křídou i akvarelem 
(mnohé zpracováno jako oceloryty), skonal po pádu do Edmundovy (Tiché) 
soutěsky [Edmundsklamm]

HLINAI oder Hlinay, mit 16 Häuser und 130 Einwohnern, zur 
katholischen Gemeinde Staditz gehörig, liegt am Überhang der 

alten Landstraße Kulm - Wellemin (des Sorbenweges) über die Biela. 
Nächste Eisenbahnstation, Post, Pfarre und Schule Groß-Tschochau. Der 
slawische Name des Ortes deutet auf „lehmige Erde“. Die Siedlung ist mit 
Rücksicht auf die Lage an dem uralten Verkehrswege, der ins Innere des 
Landes führt, ebenfalls sehr alt. Urkundlich wird Hlinai erstmalig 1337 
genannt. 1405 war es anscheinend ein Lehen des Prager Bistums und seit 
1415 mit Groß-Tschochau vereint.
Schon im Jahre 1508 wird eine „alte Schenke“ erwähnt, die vermutlich 
an Stelle der jetzigen Mühle stand, und auf den alten Straßenverkehr 
hindeutet. Im 16. Jahrhundert gehörte Hlinai den Herren von Sullowitz. 
Im Jahre 1609 war Nikolaus Hochhauser von Hochhausen auf Welmschloß 
und Eisenberg, Besitzer des Gutes Hlinai, zu dem die Orte Hlinai, Staditz, 
Suchei, Morowan, Habrowan und Teile von Salesel und Qualen gehörten. 
Wegen seiner Teilnahme an dem Aufstandes gegen die Habsburger wurde 
er 1623 zum Verluste eines Drittel seines Vermögen verurteilt. Das Gut 
Hlinai wurde ihm abgenommen und noch im gleichen Jahre an Wilhelm 
den Jüngeren Popel von Lobkowitz auf Bilin verkauft. 1926 kam es durch 
Kauf an den Freiherren Otto von Nostitz, der ein Jahr zuvor das Gut Groß-
Tschochau erworben hatte und beide Güter vereinte. Amtssitz dieser 
beiden vereinigten Herrschaften war Hlinai.
Hlinai scheint in alter Zeit nur ein Herrensitz ohne Bauernland gewesen 
zu sein. Im Jahre 1654 werden hier nur 2 Bauern und 7  Kleinbauern 
genannt, die verhältnismäßig nur wenig Grund besaßen. 1787 zählte 
Hlinai 13 Häuser. In den letzten Tagen der Septembers 1756 zog das 
preußische Heer über Hlinai gegen Lobositz, wo am 1. Oktober die 
erste Schlacht des Siebenjährigen Krieges stattfand. 1759 hatte der 
preußische Prinz Heinrich sein Quartier im Schlosse zu Hlinai. Im Jahre 
1778 lagen in Hlinai sächsische Truppen, die im August dieses Jahres 
den herrschaftlichen Weinkeller ausplünderten. Am 14. Oktober 1778 
weilte Kaiser Josef II. in Hlinai. Am Federberg bei Hlinai wächst Federgras, 
am Mühlbergel Steinflachs. Dr. Franz Josef Umlauft, Studienrat, Aussig  
(heimatfreunde-aussig.de)

přispěvatelů do vědecké ročenky a po 10tiletí činnosti organizačně upevnili 
stanovami (1784) jako Česká společnost nauk. Setkal se s Josefem Dobrov-
ským (* 17. 8. 1753 Ďarmoty [Balassagyarmat] - † 6. 1. 1829 Brno) či Václa- 
vem Matějem Kramériem (vl. jm. Valentin Kraméryus) (* 9. 2. 1753 Klatovy  
[Klattau] - † 22. 3. 1808 Praha) a počal vážně zaobírat českými dějinami.  
V r. 1793 se stal prvním profesorem obnovené stolice českého jazyka a litera- 
tury na pražské univerzitě. R. 1774 vydal německy Stručné dějiny od  
nejstarších dob po dobu nynější (Kurzgefasste Geschichte der Böhmen von 
den ältesten bis auf die itzigen Zeiten) - prakticky poznámky k výkladu 
u Nosticů, tehdy nejúspěšnější studie k českým dějinám - a 6 let 
nato 4dílnou Novou kroniku českou začínající r. 1434, jež se mnohým 
buditelům stala vzorem a bádání tak zpřístupnila široké vrstvě čtenářů.
Rovněž ale zveřejnil i několik titulů, jež dříve být publikovány nemohly, 
např. (1775) dnes nejznámější spis Bohuslava Balbína z Vorličné  
(* 3. 12. 1621 Hradec Králové - † 28. 11. 1688 Praha) Obranu jazyka  
slovanského, zvláště pak českého (Dissertatio apologetica pro lingua 
Slavonica, praecipue Bohemica), větší část nákladu byla cenzurou zabavena 
a Pelcl potrestán 3denním vězením. R. 1793 se stal prvním profesorem 
češtiny na tehdy nově založené pražské katedře české řeči a literatury.  
V Řehlovicích (Tschochau) se oženil s dcerou hliňanského správce. Jeho jméno 
nese rychnovské gymnázium (pomník) a bylo i s mnoha dalšími umístěno pod 
okny pražského Národního muzea - viz cyklus portrétů ČT Dvaasedmdesát 
jmen české historie.

M. ‘Pekky’ Bouška (středa 25. 8. 2010)
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