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D
DoLNí LhoTa

(Nieder Welhotta) - 310 m n. m. - Prvně je zmiňována 
ve 13. stol.

Původ jména je stejný jako u všech Lhot, jejich vznik se datuje 
poč. 13. stol. (za Přemysla Otakara I.) Zakládány především drobnými 
šlechtici v mezních končinách teritorií stávajících feudálních vesnic 
jsou výsledkem vrcholné kolonizace realizované domácí populací. 
To žádalo obtížné kultivace na méně hodnotné či lesní půdě, musela 
se vymýtit, za což byli aktéři na stanovené limity osvobozeni od daní 
a poplatků (tzv. ‘lhóty’ polehčení). Vrchnost tak nakládala s neúrodnými pozemky racionálněji a zvyšovala si i důchody. 
Často zde neexistovala panská sídla, ani centra farní správy. V předhusitské epoše byly z celkového počtu kostely zřízeny 
jen v 8. (Dnes se jich v bývalém Československu nachází cca 360 - Lhota, Lhotka, Lhůta, Lhotice, Lehota ap. R. 1981 zahájili 
v Uhlířské Lhotě na Kolínsku tradici každoročních sjezdů obyvatel a rodáků Lhot a Lehot [www.lhoty.cz] pořádaných 
obvykle 1. víkend v červenci.)

Skupina nejen rekreačních chalup a hospodářských stavení leží na rozhraní katastrů Proboš-
tova (Proboscht) a homole u Panny (Hummel), při křižovatce velké Březno (Gross Priesen) 
- Homole - Proboštov, v severním úseku kotliny vymleté jednou z nejtypičtějších vodotečí 
Českého středohoří - Homolským potokem (Großpriesner Bach, Hummelbach) vrytým mezi 
masivy Zadního vrchu (Hinterberg) (533 m) a Hirsemühlkoppe (385 m). Díky přítokům - zejm. 
Tašovský, správně Proboštovský potok (Mühlbach) zleva a Suletický (Mühlbach, Sulzerbach) 
zprava - zaujímá poměrně velké povodí ve výškách do 300 - 450 m nad úrovní Labe. Klapávala 
tu řada mlýnů - Jankův (Janken M.), Basstreichermühle (Pastreicher M.), Panský (Herrenmühle), 
Haber M., Selský (Bauermühle), Filipův (Filipp M.) ad. Kartograf J. K. Müller užívá označení 
Welhoten (1720) a I. vojenské mapování (josefské) z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) Welhotten. 
Oba případy však zahrnují partie s jak Dolní, tak i dřívější Německou - nyní Lhota pod Pan-
nou (Deutsch Welhotta) situovaná 0,4 km východně (od r. 1990 je částí Homole u P.), kromě 
D. Lhoty k ní náležela i osada Jivina (Gebina, Gebine) a Filipův Mlýn. II. (Františkovo) vojenské 
mapování z l. 1836 - 52 přisuzuje lokalitě název Kachler M., kdežto Lhotě p. P. Wellhotta. Císařské 
povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. J. Morevette u. Winter Fz.) - 
kraj Litoměřice (Leitmeritz), okres V. Březno (Grosspriesen) - uplatňují termíny Kachlermühle 
a Deutsch Wellhotta. III. (Františko-josefské) vojenské mapování (1877 - 80) uvádí tvary Dol. 
Lhota a Něm. Lhota.

Těžba kvalitního uhlí (1855 - 65) v oblasti skončila většinou před r. 1900. Z kutnohorské báňské dokumentace plyne, že 
tu byly poč. 19. stol. otevřeny doly Boží Požehnání III, Jan Křtitel, šachta ‘Boubelská’ (Bombelles) - hluboká 150 m, prorážela 
13 slojek (pláství) o mocnosti 1 - 6 dm - a Františčina či Františka (Franziskenstollen), fungovala ještě ve 20. - 30. l. 20. stol. 
a vydávala 7 - 8000 t ročně. Spočívala v kopci Holý kluk (Pfeifenschneider, Holey kluk) (375 m), kde se v žíle fonolitu hojně 
vyskytují žluté krystaly titanitu (i 0,5 cm velké). Po více než století nedávno znovuobjevené naleziště oligocenní flóry 
(2 kapradiny, 3 konifery a přes 60 krytosemenných rostlin) vyplnily v prehistorickém jezeru, za sopečně klidné periody 
(dle radiometrických dat před 29 - 30 mil. let), vulkanogenní sedimenty. Rekonstruovaná vegetace svědčí o smíšeném 

mezofytním lese s bohatým zastoupením teplomilných 
prvků přeživších ze svrchního eocénu. Složení i vzhled 
květeny dokládá subtropické mrazuprosté klima se znač-
nými ročními srážkami.

V minulosti (1869 - 1950) dědina náležela 
tehdy samostatným Suleticím (Sulloditz), 
jež jsou teď spolu s Babinami II (Babina B), 
Bláhovem (Plahow), Byňovem (Binowe), 
Doubravicemi (Tauberwitz), haslicemi 
(Hasslitz), Lhotou p. P. a Novou vsí u Pláně 
(Neudörfel) částí Homole. Jistý čas (1. 7. 1980 
- 31. 8.1990) příslušela V. Březnu (homolská výřez z ‘Karte des Kreises Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939)
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římskokatolická farnost spadá pod Litoměřický vikariát). Suleticím kdysi patřilo 
i několik samot rozptýlených po údolích a úbočích - Komárov (Mückenhübel), 
Rottrova chalupa (Rotterhäusel), Panský Mlýn aj., nedalekým horním Zálezlům 
(Salesel) např. Natlhäusel, sousednímu Proboštovu mj. Beim Pfeifenschneider atd. 
Na kraji zástavby, vpravo při silnici na Lhotu p. P., stojí malý sakrální objekt (kovový 
křížek), do kamenného soklu je vtesáno vročení 1881 JH.

O někdejší odlehlosti koutu vypovídá ukázka z ‘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, Pláň, Babiny, Suletice, Berand, Mückenhübel, Basstreichermühle, Selský Mlýn, Rohrhütte, Kachlermühle, 
Filipův Mlýn, Rottrova Chalupa, Německá Lhota a Řetouň, jímž se dodává došlá pošta jen v úterý, ve čtvrtek 
a v sobotu. 1 B, vztahující se na tyto osady: Jivina, Haslice, Doubravice, Bláhov a samota Blata, 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, 
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 venkov-
ský 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)

Dobrovolný svazek obcí sídlící ve velkobřezenském obecním úřadu byl pro rozvoj ekonomiky, 
životního prostředí, tradic ap. ustaven jako Mikroregion Velkobřezensko 16. 8. 2005, registrováno 
je 6 subjektů: Homole u P., Malečov (Malschen), Malé Březno (Klein-Priesen), Tašov (Taschow), 
V. Březno a Zubrnice (Saubernitz).

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Lhota (Wellhotta), ves, hejtm. a okr. Litoměřice, fara a pš. HomoIy; 33 d., 186 ob. n. 
(1890), samota Jebina.

…Naproti Hradišti [Radischke, Radischken] leží k jihu vesnice Varta se zříceninou stejnojmeného hradu. Pod ní se vine 
malý potůček idyllickým údolíčkem, jímž vede stezka ze vsi Vlčiněvsi [Olešnice - Waldschnitz] na jižním svahu Hradiště do 
městyse V. Března (Gross-Priesen). Pro krásnou polohu a teplé podnebí bytuje zde mnoho cizinců (stanice severo-západní 
dráhy, přístaviště parolodí) (126 m). Rozkládá se těsně u Labe při ústí krásného klikatého údolí Binovského s velmi úzkým 
struhovitým dnem. Krásná silnice stoupá těsně podle bystrého potoka, brzo lučinami, brzo hustým olšovím neb slujemi 
lesními se vinoucího, údolím vzhůru, kolem četných výstavných mlýnů. Poslední z nich leží velmi romanticky v kotlině 
obstoupené téměř svislými stráněmi a kolem stoupá úzká pěšinka vzhůru do vsi Zálezlu, na západním svahu údolí. Za 
mlýnem údolí náhle k východu se obrací a silnice se rozvětvuje; jedna větev údolím dále k Lhotě (Welhotta) a Homolím 
(Humel) vede, druhá v zatáčkách po stráni skrze Proboštov (pěkný kostel na vršku daleko viditelný) a lesem k Tašovu stoupá. 
Nikdo by netušil, vida čedičové a znělcové skály na obou úbočích vystupovati, že nalézá se v krajině, kde hnědé uhlí se 

dobývá. Přichází v tenkých vrstvách mezi znělcovým kamením 
a tufy co anthracit, vystupující na den pod jménem „Holý kluk“ 
u důlu sv. Vavřince (Laurenzi Schacht). Na východním úbočí jest 
u vesnice Binova [Byňov] čedičová skála (Mückenhausens Kuppe) 
působící svým kamením magnetickým odchýlení magnetické 
střelky... - V. Wachsmann - Severní Polabí - Od Litoměřic až 
k Hřensku. Okolí měst Ústí n. L., Teplic, Litoměřic, Podmokel 
a Děčína - Česká Beseda v Ústí n. L. 1888

…Od Panského mlýna (Herrenmühle) jdeme vpravo podle 
opuštěných dolů do Proboštova (blízko naleziště diatomových 
břidlic s četnými otisky. – Zálezly–Proboštov 1 km, cesta červ. 
značená) - České Středohoří - II. opravené vydání - Jaroslav 
Křenek - nákl. KČST v Lounech 1929, tiskem Ant. Štrombacha 
v Lounech, Tř. legionářů.

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

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera.


