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BLÁHOV
(Plahow, Plahof) - 500 m n. m.
K dříve samostatné horské
obci, která dnes administrativně
náleží k Homoli u Panny (Hummel), patřila ještě osada Liškov
(Lischken) (515 m n. m.). Zástavba Bláhova, jež koncem
20. stol. doznala velkých změn,
je rozložena v mírně zaobleném
pokračování Sokolího hřebene,
při jihovýchodním úpatí jeho
krátkého, dosti strmého výšvihu.
Ves byla známa už ve 2. pol.
12. stol., zmiňovaná r. 1167 jako država Hroznaty Tepelského. Od něho ji získal v r. 1177
litoměřický kastelán Bleh z Třebušína, po němž se pravděpodobně jmenuje. Po 20ti letech
ji věnoval tepelskému klášteru, který ji r. 1233 pronajal řádu německých rytířů. Jejich panování ukončily husitské války. Vystřídalo se ještě několik majitelů, kromě Valdštejnů a Vartemberků též šlechtický rod Salhausenů, jehož historie sahá až do 12. stol. (Do Čech přišel
počátkem 16. stol. ze sousedního Saska.) Prvním pánem na Velkém Březně (Gross Priesen)
je Bedřich ze Salhausenu, který je nucen r. 1523 jmění prodat bratřím Hanuši, Depoldu
a Mikuláši z Těchvic. Ti se ovšem v r. 1532 rozhodli ke koupi svádovského panství, a tak
Velké Březno prodali zase Hanuši ze Salhausenu, bratru zmíněného Bedřicha. Po několika
letech přikupuje Hanuš ještě obec Tašov (Taschow) a v r. 1548 spojuje Velké Březno se
Svádovem (Schwaden). Bohaté dědictví spravuje 5 jeho synů z druhého manželství, kterým
se daří je náležitě rozmnožit. V r. 1582 přechází do rukou Jindřicha Abraháma II., jenž je
v podobě: Velké Březno, Velichov (Welchen), Býňov (Binowe), Liškov, Babiny II (Babina B), Lhota pod Pannou (Deutsch Welhota) a Bláhov prodává Bedřichu ze Salhausenu,
a ten záhy otci své ženy - Abrahamovi z Bock… Po skončení 30tileté války odešli vlastníci Blahova
a Babin II do exilu. Vrchnost maje-

Bláhov na mapě ‘Karte des Kreises Aussig’
(Prof. Blumtritt, 1939).
Vydáno za finanční podpory Města Ústí nad Labem.

B

SEVERNÍ POLABÍ

MĚSTA, OBCE A OSADY... od A do Ž
NA ÚSTECKU

tek zabavila a ze 2 opuštěných statků zřídila dvůr. Další rozvoj sídla nebyl nikterak závratný. Za 100 let, mezi r. 1780
a 1880, se počet domů zvýšil o jediné
stavení (z 21 na 22) a žilo tu (vč. Liškova) 205 obyvatel. Pak počet již trvale klesá; po dalších 40 letech zde ve 28 domech bydlelo 147 Němců a žádný Čech.
Část populace se v místě nebyla schopna uživit a za prací musela docházet jinam; ostatní se zabývali především dobytkařením a polařením. Obec byla přiškolena k Homoli.
Bláhov, obklopený pastvinami se zbytky mezních porostů a menšími lesíky, leží v krajině,
která se otevírá širokým výhledům k nejvyšší hoře Verneřického středohoří - Sedlu (Geltschberg) (726 m n. m.), na horu Kuklu (Tannbusch, Guggelberg) (679 m n. m.) s nápadnou
telekomunikační věží, do hlubokých údolí Homolského (Großpriesner Bach, Hummelbach) a Lučního potoka (Lischkenbach, Kreuzbach) či na souvislý, jen málo
zvlněný hřeben Matrelíku (Matrelig) (668 m n. m.)
a Bukové hory (Zinkenstein) (683 m n. m.) s monumentální, přes 200 metrů vysokou věží televizního vysílače.
Funkce sídla se v poslední čtvrtině 20. stol. radikálně
změnila - z tradiční zemědělské a obytné na rekreační
a zahrádkářskou. Po rozsáhlejších demolicích byla část
původního stavebního fondu nahrazena zahrádkářskou
kolonií s malými chatkami, která víceméně pronikla až
do návesního prostoru. Původní dispozice sice zůstala
téměř zachována, došlo ale k rozdrobení zástavby na malé
objekty měřítkem neodpovídající prvotnímu charakteru.
Z několika tradičních budov s dochovanými prvky lidové architektury zaujme především dům čp. 18, což je veliká, výrazně obdélná patrová roubenka s podstávkou
a vysokou sedlovou střechou, požívající památkové
ochrany. Na malé návsi dodnes přečkala kaplička z r. 1865, čtvercového půdorysu a s hranolovou zvoničkou nad průčelím. Byla opravena místními občany v r. 1996. Další chráněnou památkou je socha sv. Prokopa z 1. pol.
18. stol. V r. 1970 byla přemístěna z obce
Vítov (Wittal) na pozemek chalupy
čp. 18. Severně za osadou (u cesty k Liškovu) se nachází označený památný
strom - buk lesní.
Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Blahov (něm. Plahow), ves v Čechách, hejtm. a okr. Litoměřice (13 km sev.-vých.),
býv. panství Velké Březno, fara a pošta
Homoly; 22 d., 105 něm. obyv. (1880).
Fotografie Romana Häuslera.
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