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Habří
(Haberzie, Haberzi, Haberschie) - 233 m n. m. - 

V l. 1736 - 1941 samostatná obec na levém břehu Bíliny 
(Biela), v údolí mezi Hliňany (Hlinai) a Lochočicemi 
(Lochtschitz) severozáp. sevřeném 3 pahorky Teplického 
středohoří: znělcové Hradiště (Radsche) (314 m) a 
Jedovina (Jedowine) (339 m), jakož i čedičový Rovný 
(Rabenay) (377 m), na prastaré lužické stezce (Sorben-
weg, Łužyska droga).

Ač založena snad v 10. stol., zmiňována až listinou papeže (od 
22. 2. 1198) Inocence III. (* cca 1160 Anagni - † 16. 6. 1216 Perugia), 
v níž (1207) přiznává klášteru cisterciáků v Oseku (Ossegg) 12 vsí, 
Tuchomyšl (Schönfeld), Lochočice, Habří, Otovice (Hottowitz) aj.; 
pak r. 1334 (majetek roudnických augustiniánů). Předposlední biskup 
pražský (1301 - 43) Jan IV. z Dražic (* kol. 1260 - † 5. 1. 1343 Praha) 
ji připojil (1337) k panství Kyšperk (Geiersburg). Po r. 1567 připadla 
Otovicím, s nimiž ji (1579) vč. Lochočic získali Jiří a Jan Hora z Ocelovic a na Otovicích († 1585), zformovali komplex, 
zahrnující mj. Lochočice, Tuchomyšl, Habří s Rabenovem (Rabenei, Rabeny, Rabny, Neuhof), posléze Vyklice (Wiklitz) a 
Habartice (Ebersdorf), o nějž Janův syn Bedřich pro podíl na stavovské rebelii přišel (1. 3. 1623), mimo Habří o Hotovice 
(Otovice) s tvrzí (vzešla po rozpadu kyšperské državy), Vyklice, Lochočice a Habartice se 4 poplužními dvory, vše (oceněno 
na 64.354 kop a 37 grošů míšeňských) obratem odstoupeno a za směšných 20.000 kop prodáno (1629) říšskému vicekancléři 
Petru Jindřichu ze Strahlendorfu a na Chlumci († 1631 Vídeň), jenž v Lochočicích zřídil hospodářství s kovárnou právě pro 
Habří. Za 30leté války (1618 - 48) dědinu - ale i Předlice (Prödlitz) a Lochočice - vypálilo (22. 2. 1643) proti Švédům táhnoucí 
vojsko, velel mu náchodský pán, aktér bělohorského debaklu (neděle 8. 11. 1620), polní maršál (spolubojovník Valdštejnův, 
jehož zradil), generál Ottavio kníže Piccolomini de Arragona, vévoda z Amalfi (* 11. 11. 1599 Florencie - † 11. 8. 1656), 
týž den vykonal okázalou přehlídku na Běháni (Bihana). Cestou zpět lehly popelem (25. 2. 1643) i Vyklice.

Berní rula (1654) uvádí 6 sedláků, 2 chalupníky a 5 domkařů, Josefský katastr (1787) na 
21 čísel. Do r. 1787 farností náležela Tuchomyšli, poté řehlovicím (Gross Tschochau) v dominiu 
trmickém.

Historií se zaobírá např. Kniha dědičných zákupů a dluhů osady Habří (1736 - 1807), Zápisy ze schůzí místní rady a 
zastupitelstva (1928 - 38) ad. Jako u Habrovan (Habrowan) i Habrovic (Johnsdorf) je název odvozen od habrové stráně 
či háje. I. vojenské (Josefské) mapování z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) uplatňuje termín Habrzin a II. Františkovo 
(1836 - 52) Habrzi (Jedowin B., Rač - Habrzi B.), na Císařských povinných otiscích stabilního katastru Čech z r. 1842 [resp. 
1846 - Lith. Ceschi u. Winter E.] - Lochtschitz (Lochčice) s osadami Otovice a Habří (Habrzi), kraj Litoměřice [Leitmeritz], 
okr. Chlumec [Kulm] - figuruje Gedowina. ‘WANDERKARTE fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und 
Erzgebirge - 5. verbesserte Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig’ (Jedowin, Ratschen Bg.) prezentuje Haberzie. ‘V neděli 
29. srpna (1813) sem doléhal hluk nedaleké kanonády, obyvatelé se i s dobytkem ukryli v bezpečí hvozdů na Rovném a Jedo-
vině…’ - Dějiny zaniklých obcí - Vyklice, Lochočice a Otovice (kol. - Okr. nár. výbor v Ústí n. L. a okr. archiv, 1987). ‘V pol. 

19. stol. vypukla uhelná horečka, ústecko-teplická silnice 
byla přecpaná povozy, rabovala se a devastovala půda… 
na Jedovině (pův. Jedlovina) se dosahovalo znamenitých 
výsledků. Rumpálová šachtička produkovala cent za 
15 krejcarů (1887).’ - Helena borská (* 14. 6. 1928 
Mnichovo Hradiště - † 16. 5. 2004 Ústí n. L.) - Ústecko a 
uhlí - od prvopočátku až k uhlobaronům (Nové Ústecké 
přehledy 11/04) - seriál (září 2003 - listopad 2005).

Před 2. svět. válkou tu ve 34 staveních 
žilo 170 osob, na nádraží, poštu a do školy 
se chodilo do Řehlovic. Zachoval se hráz-
děný dům z r. 1885.

V r. 1950 se stala osadou Lochočic a r. 1961 - 
dnes (45 obyv., farnost Řehlovice) i s brozánkami 

(středa 24. 3. 2010)

Hradiště (Radsche), Jedovina (Jedowine), Habří (Haber-
zie), myslivna Rabenov (Forsthaus Rabenei) a statek (Meier-
hof) na Karte des Kreises Aussig (Prof. Blumtritt, 1939)
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(Prosanken), Dubicí (Dubitz), Hliňany, Moravany (Morawan) Radejčínem (Radzein) a Stadicemi 
(Staditz) - čtvrtí Řehlovic, jež jsou s Dolními Zálezly (Salesel), Habrovany, Chabařovicemi (Karbitz), 
Chlumcem, Krupkou (Graupen), Modlany (Modlan), Přestanovem (Priesten), Stebnem (Stöben), 
Trmicemi (Türmitz) a Žalany (Schallan) subjektem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Milada 
evidovaném 13. 3. 2000 okr. úřadem a od 20. 4. 2000 - vedle bořislavi (Boreslau), bžan (Webeschan), 
Rtyně (Hertine), Řehlovic, Žalan a Žimu (Schima) - Mikroregionu Přemysla Oráče ustaveným pro 
turistický rozvoj pásem dotčených těžbou, dálnicí D8 ap.

Na návsi se vypíná státem chráněná, obdélná barokní kaple Nejsvětější Trojice (Kapelle der Al-
lerheiligsten Dreifaltigkeit) z r. 1738 (opr. 1980) s půlkruhovým závěrem (vchod s klenákem mezi 
obloukovými pilastry nesoucími v supraportě, nad štukovým křížem, otevřenou knihu), v trojúhelném 
štítě (s lizénovým rámcem, na krakorcích jehlancový hranol věžičky s nezdobeným litinovým, šedě 

natřeným zvonem na dřevěné hlavě) s nikou, kam místo ztraceného sv. Floriána instalovali sochu (z vydolovaného sektoru) 
sv. Jana Nepomuckého, k jehož (i Floriánově) cti r. 1739 osecký opat Jeroným besnecker (* 26. 5. 1678 - † 14. 6. 1749) 
posvětil zvon (po mešní licenci z 19. 6. 1763 tu trmičtí duchovní sloužili 3x ročně). V sobotu 26. 4. 2003 stánek znovu 
vysvětil litoměřický (i ústecký) generální vikář Karel Havelka (* 1953) a trmický farář Jiří Voleský (* 1965) za hojné účasti 
a přispění i ze zahraničí. Proslovu se zhostil iniciátor, vnuk starousedlíků, Ústečan Hanuš adamec.

Poutní kapli Narození sv. Jana Křtitele na Jedovině (jíž hrozí odtěžení) zbudoval (1818) adam Ritschel z Lochočic 
(čp. 15) na postu dřevěného krucifixu nahrazeného r. 1818 obrazem 
P. Marie. Obdélný objekt s trojbokým závěrem, sedlová střecha 
s dřevěnou polygonální cibulí zvonice, mezi pilastry klenutá okna, 
v průčelí ústupkový portál (půlkruhový štít završen frontonem), 
nad korunovou římsou býval výklenek s J. Křtitelem, v tympanonu 
se skvěl štukový reliéf s ornamentikou. Od r. 1940 rozebírána na 
materiál chátrala, zbyla podkova obvodového zdiva (2,2x 3,2, v. cca 
2, levý přední roh 1,5 m), v středu dřevěný kříž, relikt i křovinatá 
parcela (č. 115) patří Řehlovicím.

Hradiště u Habří (t. Rač, 320 m), zč. zalesn. znělc. vrch, 7 km 
jz. od Ústí n. L.* Botan. REZ: teplomilná a suchomilná květena na 
výslunných stráních a sutích. V puklinách znělce stébelnatý nerost 
natrolit. - V. část plochého hřbetu bývala kdysi obdělávána a byla 
tu i malá vinice, o čemž dosud svědčí několik keřů zdivočelé révy. 
Pronikání přirozených rostlinných společenstev na bývalá pole 
poskytuje tam rostlinopiscům příznivé podmínky pro pozorování 
příslušných zákonitostí v přizpůsobování. - ČSD 13b; ČSAD 04904 
Řehlovice 2 km; Z 9 (Habří).

Jedovina (338 m), lesn. znělc. vrch, 6 km jz. od Ústí n. L.*, nad Lochočice-
mi*. R o z h l e d : v. a jv. údolí Bíliny*, Č. středohoří, sv. do Chlumské kotliny 
s Krušnými horami v pozadí (území hnědouhelné těžby). Na puklinách ve 
znělci výskyt stébelnatého minerálu natrolit. - Kaple: z r. 1848. - ČSD 13b; 
ČSAD 04904 Stadice 3 km; Z 9 (po v. úpatí). - Okolí: Hradiště u Habří*, 1 km. 
- Josef Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí autorského kolektivu - České středohoří 
a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - sv. 12 - Sportovní a turistické 
nakladatelství - Praha, 1962

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Habří, H a b ř í n  (Haberzi), ves, hejt. 
Ústí n. L., okr. Chabařovice, fara Řehlovice, pš. Trmice; 30 d., 155 ob. n. (1890), 
kaple N. Trojice, popl. dvůr, hnědouhelné doly.

Pánev hnědouhelná… choboty hnědouhelné: přes Dělouš, Všebořice k Ústí; Varvažov, Chejnov M. [Malé Chvojno - 
Klein Kahn] k Jílovému a Podmoklům, od Trmic přes Hábří až ke Rtínu [Rtyně n. B.], podél Běly se táhnoucí, k Středohoří 
zeměpisně nutně počítati. - 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

‘…na jižních úbočích Jedoviny se pěstovala zvláště réva. Většina vinic po r. 1850 kvůli dovozu lacinějších moků železnicí 
zmizela. Pouze několik lochočických si ještě ve 2. pol. 19. stol. k vlastní potřebě kousky ponechalo - sedláci Anton Michal (0,22 ha), 
Josef Plosche (0,11 ha), chalupník Ignaz Reichel (0,07 ha), domkař Georg Parthon (0,178 ha) atd.’ - Věra Možnarová - Vineam 
sitam in lapide - Tradice vinařství na Ústecku (7. sv. Memorabilia ustensis), Město Ústí n. L., 2004

‘…jen Jedovina (339 m) a chráněná Rač (314 m) dělí ves od vyrubané „měsíční krajiny“ …z Habří dojdeme cestičkou 
k vyhlášené (1954) rezervaci Rač - táhlý hřeben s křovinatými svahy. Nad patou jižního ční znělcové, tzv. Psí kameny (asi 
30m horolezci navštěvované skály v jihozáp. skupině stromů [dub, borovice]). Slunné srázy se vzácnými květinami (tařice 
skalní, bělozářka liliovitá, třemdava bílá, kavyl péřitý atp.), kde též poletuje teplomilný hmyz, někdejší sady a vinohrady jsou 
výtečnou studijní zónou. Najdeme tu zplanělou moruši, kdouli, révu i chřest. V samovolně se vyvíjející končině je monito-
rováno postupné osidlování přirozenou flórou.’ - Poznej místo, ve kterém žiješ (toulky Ústím a okolím) - H. Borská, vyd. 
Geodézie ČS, a. s., ateliér Ústí n. L., 1994

Obrazová rukověť obcí a církevních staveb 
v okr. Ústí n. L. - Jiří Souček (* 8. 7. 1948 Brno) 
- Albis International, 1999

Habří, Hradiště (Ratschen B.), Jedovina (Jedowin) 
s J. Křtitelem (St. Johan) a Rabenov (Neuhof) pod Rovným 
(Rabenay) na výřezu Bezirk Aussig (Rudolf Jäger, 1902). 
Dle tuchomyšlského rodáka, českolipského děkana a 
ústeckého katechety Josefa Schütze (tvůrce kolorované 
mapy [1908] Ústí a okolí [1:25.000] vyd. Vojenským geo-
grafickým úřadem ve Vídni) vedla přes Rovný k Tuchmyšli 
pěšina řečená ‘Kostelní’ či ‘Farská’ (Kirchsteig).

Fotografie ze současnosti (24. 3. 2010) od Romana Häuslera.
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