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Podpořili: Partneři:

HOMOLE
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 litoměřické 
kapituly (1056). V 13. stol. připadlo 
i s ostatními německým rytířům,  

r. 1407 zmiňováno Hřibojedy (in Hrzibogedech), ves lidí, co jedí  
hřiby, tedy pokrm chudých! Poté se o něm píše v liběšických  
listinách kladrubského 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 zaměře-
ný 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 kostelním návrší, kde původně 
spočíval pomník obětem 1. svět. války (nyní na hřbitově) je na balvanu osaze- 
na 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, Kachlermühle, 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 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).
Zákonem č. 36/1960 Sb. byla v pátek 1. 7. 1960 ‘do ústeckého okresu přičle-
něna obec Čeřeniště (Tschersing) s osadou Babiny I (Babina A), obec Homole  
s osadami Babiny II s Bláhovem a Liškovem (Lischken), Byňov (Binowe),  
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, 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.
Po válce zde sídlila řada institucí: Záložna - Kampelička (1945 - 52), Místní 
národní výbor (1945 - 80), Jednotné zemědělské 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, Doubravi-
ce, 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).

pohlednice s pietním obeliskem odeslaná  
z Homole v neděli 31. 7. 1921 paní profesorové 
- roz. Emma Funke (* 12. 2. 1866 Děčín -  
† 1956 Vídeň, za J. E. Hibsche se vdala ve čtvr-
tek 3. 8. 1899 v Děčíně) - do hornorakouského  
Kirchdorfu nad Kremží (Kirchdorf an der 
Krems), podepsáni mj. Josef Hibsch (* 11. 11. 
1874 Homole č. 2), pravděpodobně syn bratra  

(z otcova 1. manželství s Annou Marií Strupe [* 1. 3. 1816 Homole č. 2 -  
† 16. 1. 1849 Homole č. 2] uzavřeného v úterý 13. 8. 1844 v Homoli) Franze  
Hibsche (* 10. 3. 1847 Homole č. 2 - † 19. 8. 1933 Homole č. 2), snad sestra 
Maria Hibsch (23. 5. 1858 Homole č. 2) ad. Monument je nyní na hřbitově  
(nelze přehlédnout leckterá zajímavá jména s oblastí 
související [Babina b. Hieke Josef 13. 7. 1917 atd.]) jakož  
i hrobka Hibschů - Ruhestätte der Familie Hibsch Deutsch-
Wellhota No 7. (Místo odpočinku rodiny Hibsch Lhota pod 
Pannou č 7.) - foto: Milan‘ Fred’ Pištěk (úterý 7. 9. 2010)

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 H ř i b o j e d y  nebo Ř i b o j e d y  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. s t a v b y : 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 S m e t á n k a , 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

místo. V r. 1876 složil zkoušky opravňující k výuce chemie a přírodních  
věd na středních školách mocnářství. Po intermezzu na plzeňské reálce se  
záhy (1880) vrátil jako profesor vyššího zemědělského institutu v děčínské  
Libverdě. S povýšením ústavu (1900) na Zemědělskou akademii 
(Landwirtschaftlichen Akademie Tetschen - Liebwerd) se statutem vysoké 
školy se stal prvním profesorem mineralogie, geologie i pedologie a setrval 
celou kantorskou kariéru (do r. 1914).Činorodostí sršel do pozdního věku.  
Ještě v Plzni byl r. 1880 delegován korespondentem c. k. říšského geologic- 
kého úřadu ve Vídni. Krom dráhy tutorské se specializoval na studium 
neovulkanitů. Aby si mohl osvojit nejnovější metody, poskytl mu 
zaměstnavatel celoroční dovolenou, strávil ji na universitě v Lipsku, kde také 
získal doktorát. S kolegy i posluchači vytvořil velkolepou kolekci, celkem 
21 listů geologických map (1 : 25 000) s vysvětlivkami (Geologische Karte 
des Böhmischen Mittelgebirges nebst Erläuterungen). Jeho přičiněním se 
teritorium stalo kosmopolitně vyhlášeným a prof. Friedrich Johann Karl 
Becke (* 31. 12. 1855 Praha - † 18. 6. 1931 Vídeň) komplex užil jako locus 
typicus při stanovení atlantické provincie alkalického vulkanismu. Hibsch 
Středohoří nejen prozkoumal, nýbrž i bezpříkladně houževnatým bojem 
před odtěžením doslova spasil skvosty: Panskou skálu (Herrnhausfelsen)  
u Kamenického Šenova (Steinschönau), evropskou raritu Vrkoč (Workotsch), 
chebskou sopku Komorní hůrka (Kammerbühl) aj. Usiloval i o další (Střekov 
[Schreckenstein], Plešivec [Eisberg], Vrabinec [Sperlingstein] ap.) Jeho 
přízviskem slující útvary, např. jeskyni na Želenickém vrchu (Sellnitzer 
Berg), či trasu Hibsch-Weg ze Skalice (Skalitz) do Žitenic (Schüttenitz) 
s křemencovými bloky nazvanými po excelentních severočeských 
přírodovědcích (naučná stezka již z r. 1927!) zavál prach doby. Miloval zeolity  
a proto vodnatý granát (hydrogrosular) z ústecké Mariánské skály  
(Marienberg) pojmenoval doc. dr. Felix Cornu (* 26. 12. 1882 Praha -  
† 23. 9. 1909 Leoben) na počest svého profesora hibschit. Nashromáždil přes 
5000 horninových výbrusů (mnohé dodnes ve sbírkách ústeckého muzea)  
a zasloužil se o petrografický i mineralogický výzkum celého území. Výsledky 
jsou dostupné v ústředních vědeckých periodikách i souborně (monogra-
ficky). Napřed mapoval víceméně jako soukromý nadšenec a v závěru penzis-
ta, externista vídeňské university a pražského Státního geologického ústavu.  
R. 1926 vydal v Děčíně rozsáhlý spis Erläuterungen zur Geologischen 
Übersichtskarte des Böhmischen Mittelgebirges s mapou 1 : 100.000  
a zevrubným souborným slovem. Báňské veřejnosti z ní v obšírnější stravi-
telné formě výtah publikoval vrchní důlní inspektor Bauer (1928). Hibsch je 
zjevně autorem stati o severočeské pánvi v rakouském uhelném kompendiu  
z r. 1904. Geologové po něm v r. 1962 nazvali fonolitový příkrov objevený  
vrty u západočeského Nového Sedla (Neusattl). Ulice, kdysi jeho jméno 
nesoucí, však vědci znovu přiznána nebyla. Pan profesor s bílou bradou  
a živýma očima rád obcoval nejen s kameny, horami, ale i lidmi. Jsouc přec 
z kraje, přátelský přístup mu nebyl cizí. Konverzace nevázla ani z důvodů 
jazykových, neboť si češtinu osvojil při ročním ‘handlu’ ve Velvarech  
(Welwarn). Ač uznával nejmodernějších výdobytků, zakládal si na ‘starých 
moresech’. Do smrti údajně psal husím brkem, často dováženým z bratrova  
statku v Homoli. Zavrčel-li trochu na koho nadmíru klidný a laskavý učenec, 
nejostřejšího výrazu prý upotřebil ‘ten tuleň’ - tedy spíše Seehund. Rád si  
zahrál na harmonium i varhany, Beethoven a Goethe ho provázeli do sou-
dných dnů. Kde jinde  bychom se s ním mohli snáze potkat, než na litoměřic- 
kém náměstí. Dle jednoho ze zásadních znalců života i díla, prof. Hermanna 
Michela, se zde co 70tiletý obrátil k přítomným a ukazuje rukou k severu  
skromně pravil: ‘Z těchto hor jsem téměř před 60 lety přišel a nic o nich nevěděl. 
Tehdy i později mě trápily nesčetné otázky, na které znám již odpověď.’  
K odpočinku se uchýlil do Vídně k jediné dceři Markétě (Margarethe 
Hibsch, * 1892 Děčín - † 1967 Vídeň) a nadále na poli geologie usilovně 
pracoval. Jak žil, tak i v tichosti svět opustil, rozloučení se konalo pouze  
v kruhu rodinném. K poctě vzešla r. 2000 při Ústecké muzejní a vlastivědné 
společnosti Geologická společnost J. E. Hibsche a ke 150. výročí narození 
velikána (2002) proběhlo - za přispění čelných českých vědeckých pracovišť 
vč. České zeolitové společnosti, i zahraničních - z Rakouska, Německa ap. - 
internacionální symposium ‘Dílo J. E. Hibsche a současnost’. Téhož roku bylo  
v Homoli otevřeno Mineralogické muzeum. V expozici nalezneme fakta, 
doklady, kvantum nerostů dokumentujících skladbu i zajímavosti Českého 
středohoří. Ke 125. výročí narození renomované osobnosti osadila Společnost 
pro geologii a mineralogii na balvanu před kostelem pamětní desku. - Ústečané 
nejen v datech (2) - Ústecká kulturní platforma ’98, 2008

Homole u Panny - k 1. 1. 2008 (út) 379 obyvatel, Obecní úřad - foto:  
Milan‘ Fred’ Pištěk (úterý 7. 9. 2010)

Homole a Walterovo pohostinství  (Walter’s Gasthaus) s obchodem potravi-
nami (Kolonialwarenhandlung)

schéma Hibschovy stezky (1927) profesora litoměřického učitelského ústa-
vu, přírodovědce, mineraloga a geografa Erharda Proschwitzera (* 4. 8. 1877 
Králíky [Grulich] - † 23. 4. 1931) a česká verze doc. RNDr. Jaromíra Ulrycha, 
DrSc. (* 1943) z r. 1998

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

oltář a kúr (1962) - Obrazová rukověť obcí  
a církev- ních staveb v okrese Ústí n. L. - Jiří Souček 
(* 8. 7. 1948 Brno) - Albis International, 1999 
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 Grund-
steinlegung 17-7-1887 (vděčné připomenutí 100. výročí 
založení tohoto kostela ušlechtilým císařem národů Jose-
fem 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 Magdale-
ny z 1. pol. 18. stol.; 4 plastiky evangelistů (na novodobé kazatelně) i kamen 
ná 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.

HOMOLE U PANNY, bis 1991 Homole (deutsch Hummel) ist 
eine Gemeinde in Tschechien. Sie liegt 12 Kilometer südöstlich 

von Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) und gehört zum Bezirk Okres  
Ústí nad Labem. Geographie: Homole befindet sich im rechtselbischen 
Teil des Böhmischen Mittelgebirges in der Talmulde des Baches Homolský 
potok (Großpriesner Bach, Hummelbach). Nördlich erheben sich die 
Kamenná hora (601 m) und der Pláň (Planer Koppe, Lischkenkuppe, 
596 m), im Süden die Smetánka (Schmettenberg, 491 m) und Panna 
(Jungfrau, 594 m), südwestlich der Zadní vrch (Hinterberg, 533 m) 
sowie im Nordwesten der Magnetovec (Spitzberg, 521 m). Nachbarorte 
sind Nová Ves u Pláně (Neudörfel), Pláň (Plan) und Liškov (Lischken) im 
Norden, Bláhov (Plahow, Plahof) im Nordosten, Doubravice (Tauberwitz) 
im Osten, Haslice (Haßlitz) im Südosten, Řepčice (Rübendörfel) und 
Všeradiště (Wscheratsch) im Süden, Řetouň (Rzettaun) im Südwesten, 
Lhota pod Pannou (Deutsch Welhotta) im Westen sowie Suletice 
(Sulloditz) im Nordwesten. Geschichte: Die erste schriftliche Erwähnung 
des Dorfes Hrzibogedy erfolgte im Jahre 1407 in einer Urkunde des 
Klosters Liebeschitz (Liběšice). Es wird angenommen, dass das Dorf 300 
Jahre früher entstand und lange Zeit eine Kolonie von Tauberwitz war. 
In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde Hřibojedy zusammen 
mit Lhota durch Kaiser Sigismund an Hynko von Waldstein verpfändet. 
Später verlor sich der Name Hřibojedy (wo man Pilze isst) und der Ort 
wurde als Hummel bezeichnet. 1534 erwarb Karl Dubanský von Duban 
das Dorf, ihm folgte sein Sohn Ulrich. Nach dessen Tode wurde 1574 
Jaroslav Kostomlatský von Vřesovice (Wresowitz) Besitzer von Tauberwitz, 
Haßlitz und Hummel. 1630 erhielt der Leitmeritzer Dominikanerorden 
die Güter und blieb bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts Grundherr. Nach 
der Aufhebung der Patrimonialherrschaften bildete Hummel / Homole 
ab 1850 einen Ortsteil der politische Gemeinde Tauberwitz in der 
Bezirkshauptmannschaft Leitmeritz. Nach dem Münchner Abkommen 
wurde das Dorf 1938 dem Deutschen Reich zugeschlagen und gehörte bis 
1945 zum Landkreis Leitmeritz. 1945 kam Homole zur Tschechoslowakei 
zurück, die deutschen Bewohner wurden vertrieben. Mit Beginn des 
Jahres 1961 entstand die Gemeinde Homole, die dem Okres Ústí nad 
Labem zugeordnet wurde. Zugleich wurden Babiny II (Babina B) (mit Nová 
Ves u Pláně und Pláň), Bláhov (mit Liškov), Doubravice (mit Haslice), Lhota 
pod Pannou (mit Dolní Lhota [Nieder Welhotta]) und Suletice (mit Byňov 
[Binowe]) angeschlossen. Zwischen 1980 und 1990 war Homole nach 
Velké Březno (Groß-Priesen) eingemeindet. 1990 entstand die Gemeinde 
Homole, die sich am 23. September 1991 den Namen Homole u Panny 
gab. (de.wikipedia.org)

Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch (* 26. 3. 1852 Homole č. 2 - † 4. 11. 1940 
Vídeň) - Nadanému druhorozenému synu, pocházejícímu z 2. manželství 

(nešťastně ovdovělého) rolníka Franze Hübsche (* 11. 6. 
1814 Lhota p. P. č. 7 - † 15. 5. 1893 Homole č. 2) s Theresií 
Wallum (* 16. 4. 1822 Lhota p. P. č. 6 - † 16. 5. 1894  
Proboštov [Proboscht] č. 3), bylo povolání jaksi předurče- 
no. Díky úspěšné maturitě na litoměřické reálce a péči  
rodičů mohl navštěvovat vídeňskou techniku (1871 - 74), 
jíž absolvoval v nejkratším termínu a přijal tu asistentské 

28tiletý J. E. Hibsch při nástupu na zemědělské učiliště v Libverdě (1880)

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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