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Byňov
(Binowe) - 282 m n. m. - Nachází se 4 km jižně od velkého 

Března (Gross Priesen). V minulosti (1869 - 1950) přináležel 
k původně samostatné obci Suletice (Sulloditz), která je dnes 
společně s Byňovem, Babinami II (Babina B), Bláhovem 
(Plahow, Plahof), Doubravicemi (Tauberwitz), haslicemi 
(Hasslitz), Lhotou pod Pannou (Deutsch Welhota) a Novou 
vsí u Pláně (Neudörfel) místní částí (od r. 1961) homole 
u Panny (Hummel). Nějaký čas (1. 7. 1980 - 31. 8.1990) ovšem 
příslušel k V. Březnu. Jakožto součást římskokatolické farnosti Proboštov (Proboscht) spadá pod 
Litoměřický vikariát. Kromě Byňova k Suleticím dříve patřilo ještě několik samot - komárov (Mück-
enhübel), rottrova chalupa (Rotterhäusel), u Panského Mlýna (Herrenmühle) ad., rozptýlených 
v údolích potoků a po úbočích okolních kopců. Sídlo se vyznačuje rozvolněnou zástavbou (jejíž 
prvotní půdorys byl ale postupně změněn) v příkrém svahu hlavně pravé strany údolí Homolského 
potoka (Großpriesner Bach, Hummelbach). R. 1404 se uvádí ‘de Bynowa’, v r. 1545 Byniov, na mapě 
císařského inženýra Jana Kryštofa Müllera z r. 1716 je zmiňován jako Binnowe a r. 1869 pak pod 
označením Bynov, což je zřejmě odvozeno od osobního jména majitele - Zbyň (Zbyňův dvůr). 
Vypuštěním předložky ‘Z’ vznikl dnešní Byňov (někdy i Býňov). Oblast se v minulosti proslavila díky 
výskytům vysoce jakostních intravulkanických hnědouhelných slojí. V území zhruba ohraničeném 
trojúhelníkem Byňov, horní Zálezly (Salesel) a Proboštov působila saská horní společnost Zálezelské 
uhelné těžířstvo (Salesler Kohlen-Gewerkschaft) pod dlouholetým vedením horního správce a. B. 
Castelliho, mj. tu objevil minerál, jenž po něm byl nazván castellit. Po zahájení r. 1819 v aktivitách 
však brzy ustala. Nicméně v r. 1832 začalo několik různých těžařů provozovat doly, které r. 1844 
zmíněné těžířstvo převzalo. V r. 1880 komplex představoval 34 důlních měr. Jen u nedalekých 
verneřic (Wernstadt) a Příbrami (Biebersdorf) existovalo v pol. 19. stol. 12 malých dolů. Při bádání 
v intravulkanických sedimentech (2004) byla zjištěna terciérní flóra a fauna. Nejspíše je to vázáno na 
pravděpodobný pozůstatek jednoho z průzkumných hornických děl (šurfů) východně od Byňova. 
(V žíle fonolitu na vrchu Holý kluk u Proboštova jsou hojné až 0,5 cm velké, žluté krystaly titanitu. 
Jedná se o po více než 100 letech nedávno obnovené naleziště oligocenních rostlin s charakteristickou 
flórou, zahrnující 2 kapradiny, 3 konifery a přes 60 krytosemenných rostlin, květenou a životním 
prostředím v někdejším jezeru, vyplněném během sopečně klidné periody - dle radiometrických dat 
před 29 - 30 mil. let - vulkanogenními sedimenty. Rekonstruovaná vegetace odpovídá smíšenému me-
zofytnímu lesu se značným zastoupením teplomilných prvků přežívajících z období svrchního eocénu. 
Složení i vzhled rostlinstva dokládá subtropické klima s mrazuprostými zimami a vysokým úhrnem 
ročních srážek.) Nejbližší z bývalých měr se vztahovaly k šachtě Marie Pomocná (viz Berand). Těžba 
postupně ztrácela význam a většina dolů skončila ještě před r. 1900 (u Verneřic byly 2 v provozu 
ještě po 1. svět. válce), ve volné krajině ale památky přetrvávají dosud. Některé dnes zborcené štoly 
(občas se do nich propadnou i vzrostlé stromy či větší množství zeminy) jsou zabezpečené proti 
vniknutí, jinými se údajně dá procházet i několik stovek metrů. V r. 1900 je v obci udáváno 13 domů 

a 78 obyvatel, obživu si zajišťovali rolnictvím, pastevectvím, 
ovocnářstvím a doznívalo i pěstování chmele. Děti docházely 
do školy v Homoli. Zajímavou ukázkou lidového stavitelství 
je usedlost (čp. 2; foto vlevo dole) s roubenou obytnou částí 
patra, ve dvoře roste památný strom - mohutná, 16 m vysoká 
lípa malolistá s rozdvojeným kmenem (obvod 344 cm). Místo 
je čas od času ohrožováno svahovými pohyby. V posledních 
letech tu začala fungovat malá jezdecká stáj (JS Byňov).Fotografie Romana Häuslera.


