
 

ÚSTECKÉnové

BABINA bei Hummel ist ein lebendes Dorf mit 
Vieh- u. Pferdezucht. Babina bei Tschersing ist 

praktisch untergegangen, nur ein Haus steht abwärts. 
(heimatfreunde-aussig.de)

BABINY II (Babina B) - 465 m n. 
m. - Podhorské sídlo bez zřetelné 
návsi, rozptýlené na svazích 
mělkého údolí drobného vodního 
toku pod Kamennou horou (601 
m) a kopcem Pláň (Planer Koppe, 
Lischkenkuppe) (596 m), bylo kdysi 
samostatné (z Obecního úřadu 
Babina II se bohužel dochoval 
pouze rozpis daní z r. 1941). 
Původní česká podoba názvu dává 
možnost dvojího výkladu. Jedná 
se o příponu -ina k mužskému 

jménu Baba (Babova ves). Nebo jako je ‘dubina’ les dubový, 
může být ‘babina’ hájem, kde rostou ‘báby’, javory babyky. Plurál 
se objevuje až později. Číslovka II je uplatňována k odlišení od 
Babin I (Babina A). V minulosti a běžně u německých ekvivalentů 
se žádoucí diferenciace dosahovalo pomocí písmen a - b, resp. 
A - B. První zmínka pochází z r. 1532, je zanesena v obnoveném 
deskovém vkladu z r. 1543, lze však důvodně předpokládat, že 
dědina existovala daleko dříve. Kol. r. 1200 oblast držel český 
velmož, řeholník a mučedník Blahoslavený Hroznata z Ovence 

(Bubeneč v Praze), novodobými historiky označován Tepelský  
(* cca 1170 Hroznětín - † 14. 7. 1217 Kynšperk u Chebu) a spravoval 
ji ze svého litoměřického dvorce Nová Hora nad Labem (v místě 
někdejší jezuitské rezidence [Jezuitská 20, čp. 1]). Již ale r. 1180 ji 
z většiny přidělil johanitům (Řád hospitalitů sv. Jana z Jeruzaléma 
nyní znám spíše jako Maltézský). Následně příslušela patrně 
německým rytířům, poté Valdštejnům a Vartemberkům, od 16. stol. 
velkobřezenskému panství, jež postupně vlastnili Salhausenové, 
Dietrichsteinové a Harrachové. Pak se stala majetkem císařským.  
Za všeobecného rozvratu po 30tileté válce (1618 - 48) zde  
prodlévalo jen několik osob. Posléze se počet sice zvolna, leč 
trvale zvyšoval. V r. 1787 připadla Velkému Březnu (Gross Priesen). 
Kartograf Jan Krištof Müller (* 15. 3. 1673 Wöhrd u Norimberku 
- † 21. 6. 1721 Vídeň) zaznamenává termín Babihna (1720)  
a I. (Josefské) vojenské mapování z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 
83) výraz Babilna. Po obou stranách cesty ze Suletic (Sulloditz) přes 
Pláň (Plan) a Liškov (Lischken) do Zubrnic (Saubernitz) se prostíraly 
četné sady (jabloně, hrušně, švestky, třešně, ořechy). Ovoce se 
koňskými a kravskými potahy dopravovalo do velkobřezenského 
přístavu a po Labi do Ústí, nicméně i Německa. Nacházely se tu 
přibližně od r. 1800 (v r. 1979 je zemědělci vykáceli za účelem 
zřízení pastvin). Rozsáhlá monografie Das Königreich Böhmen (1. 
svazek věnovaný Litoměřicku [Leitmeritzer Kreis] vyd. v. l. 1843 - 44  
v Praze) topografa Johanna Gottfrieda Sommera (* 1782/83  
Leuben u Drážďan - † 11./12. 11. 1848 pražský Karlín  
[Karolinenthal]) vykazuje 50 osadníků a 10 chalup (1820)  
přifařených k Homoli u Panny (Hummel). R. 1880 je ve 12ti  
staveních evidováno 58 duší, živobytí skýtalo především  
dobytkaření či polaření a děti se posílaly do školy v Homoli. II. 
(Františkovo) mapování (1836 - 52) zachycuje 57 domů (?), 1 
chlév a 40 mužů. Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech  
z r. 1842 (resp. 1846 - Lith Ridwitz u Winter C) končinu specifikují  
jako Babina mit den Colonien Neudörfl u Plan in Böhmen - 
Leitmeritzer Kreis - Bezirk Großpriesen. Nadepsaný kámen u silnice 
připomíná, že se tady narodil Wenzel Hieke (*1. 7. 1852 - † 3. 
4. 1895 Praha), knihovník Spolku pro dějiny Němců v Čechách 
(Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen) a konzervátor 
českého Zemského úřadu pro ochranu památek. Lokalitou se r. 1926 
zaobíral rektor (1916/17) pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity, 
Prof. Dr. Ottokar Weber v 64. ročníku periodika Mitteilungen des 
Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen v příspěvku  

(str. 61) Die Hiecke - Feier in Babina B [auch bei Hummel]. R. 1930 
jsou registrováni 134 občané a 116 v r. 1939. Po válce nabralo 
dění ‘standardní’ průběh. (Místní národní výbor Babina II fungoval  
v období 1945 - 60 a Jednotné zemědělské družstvo Babiny II 1951 
- 65). Zač. 50. l. 20. stol. dospívá situace k rychlému kolapsu. V 80. 
l. se bez stálých obyvatel o fond daří pečovat formou rekreačního 
užívání jen se střídavými úspěchy; zhroucením řady objektů  
s prvky lidové architektury dochází k nenahraditelným ztrátám. 
Kaple z 19. stol. v jihozápadním cípu byla od r. 1960 rozebírána 
na materiál. Zákonem č. 36/1960 Sb. byla v pátek 1. 7. 1960 
‘do ústeckého okresu přičleněna obec Čeřeniště (Tschersing)  
s osadou Babiny I, obec Homole s osadami Babiny II s Bláhovem 
(Plahow, Plahof) a Liškovem, Byňov, Haslice, Doubravice, Lhota 
pod Pannou, Nová Ves u Pláně, obec Rýdeč (Ritschen) s osadou 
Řetouň, (Rzettaun) 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 
Zubnice…’ - PhDr. Věra Hladíková (* 8. 5. 1957) - Okresní (jednotný) 
národní výbor Ústí n. L. (1944) 1945 - 1986 (1993) - Archiv města 
Ústí n. L., 2009. Dnes je ves administrativní čtvrtí Homole u Panny, 
jejíž nynější území (od pondělí 23. 9. 1991) zahrnuje ještě 8 částí: 
Babiny II, Bláhov (Plahow, Plahof), Byňov (Binowe), Doubravice 
(Tauberwitz), Haslice (Haßlitz), Lhota pod Pannou (Deutsch 
Welhota) s enklávou nejen rekreačních a hospodářských budov 
Dolní Lhota (Nieder Welhotta), v babinském katastru spočívající 
Nová Ves u Pláně (Neudörfel) s vysoko položenou skupinou chalup 
(540 - 570 m n. m.) Pláň a Suletice (Sulloditz). V r. 1991 vzniklo 
zařízení Ekofarma Babiny II, hlavním zaměřením je chov skotu, koz 
a koní, z estetických a ekologických důvodů jsou upřednostňovány  

méně intenzivní výrobní metody. Dobrovolný svazek obcí operující 
z velkobřezenského úřadu byl pro rozvoj ekonomiky, životního 
prostředí, tradic ap. založen 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 a Zubrnice.

Babiny (Babina): ves t., 12 d., 58 ob. něm. (1880), hejt. a okr. Litoměřice, 
obec B., bývalé dom. Březno Velké, fara Homoly. - Ottův slovník naučný. 
Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Třetí díl. B–Bianchi.  
- 1890. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.

kaple na jihozápadním okraji (římskokatolická farnost 
litoměřického vikariátu) - Obrazová rukověť obcí  
a církevních staveb v okrese Ústí n. L. - Jiří Souček  
(* 8. 7. 1948 Brno) - Albis International, 1999

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

sady v okolí - letecký snímek z r. 1954

foto: Roman ‘Klobouk’ Häusler (sobota 7. 4. 2007)

foto: Milan ‘Pekky’ Bouška (čtvrtek 16. 9. 2010)

Ekofarma Babiny (ekofarma-babiny.cz) - foto: Milan ‘Pekky’ Bouška  
(čtvrtek 16. 9. 2010)

Wenzel Hieke (* 1. 7. 1852 Babiny II - † 3. 4. 1895 Praha) - Syn babinského 
sedláka navštěvoval gymnázium v Litoměřicích, v r. 1872 se v Praze 
pustil do studií historie a němčiny, univerzitu však vzhledem k finanční 
nouzi nedokončil. Posléze se ocitl v Ústí, kde se r. 1888 se zhostil funkce 
knihovníka Spolku pro dějiny Němců v Čechách (Vereins für Geschichte der 
Deutschen in Böhmen). V r. 1890 začal pracovat na edici listin, týkajících 
se nejstarší historiografie Ústí n. L. Od odchodu Friedricha Sonnewenda 
(* 12. 2. 1800 Ústí n. L. - † 20. 5. 1875) - nejvýznamnější osobnosti úsvitu 
historické vlastivědy na Ústecku, prvního archiváře a kronikáře města  
a autora prvních německy psaných dějin města Geschichte der Königlichen 
Freistadt Aussig (dočkaly se celkem 3 vydání v l. 1844, 1855 a 1918)  
- se vedením sbírek nikdo nezabýval, a tak musel W. Hieke mnoho věcí 
vyhledat a uspořádat. Ve skutečnosti se tak stal externím archivářem. Od 

r. 1895 působil jako konzervátor českého Zemského úřadu pro ochranu 
památek. Přátelil se s bývalým spolužákem, lékařem, a badatelem MUDr. 
Alexanderem Marianem (* 1853 Lipová u Velkého Šenova - † 29. 12. 1919 
Ústí n. L.), jenž měl u něj možnost seznámit se s archivními technikami  
a excerpcí pramenů, když náhle Hieke zemřel, stal se A. Marian ve správě 
instituce přirozeným nástupcem. Diplomatář ‘Urkundenbuch der Stadt 
Aussig bis zum Jahre 1526’ dokončil a r. 1896 vydal Dr. Adalbert Horčička 
(* 1858 - † 1913), což bylo oslaveno v pátek 15. a v sobotu 16. 5. 1896 na 
výjezdním zasedání organizace, které vyústilo v jednoznačnou německou 
národní manifestací s průvody a shromážděními svazů i korporací už podél 
cesty od Lovosic po Ústí n. L., kde pod patronací nejvyšších městských 
představitelů událost vyvrcholila. Kromě řady článků pro spolkový časopis 
- např. Die Berka von Duba und ihre Besitzungen in Böhmen (Berkové  
z Dubé a jejich majetek v Čechách), věstník č. 24 (1886) aj. - publikoval 
i samostatně - mj. v r. 1887 Geschichte des Kirchensprengels Hummel 
(Historie farních kostelů v Homoli). Na mapě Karte des Kreises Aussig 
(Prof. Blumtritt, 1939) je v jeho rodné vsi dokonce zmiňován tis W. Hieke 
(Hieke Eibe).


