
severní polabí

města, obce a osady... od a do Ž
na ústecku

Vydáno za finanční podpory Města Ústí nad Labem a Drinks Union, a.s.

H
haBrovaNy

(Habrowan) - 238 m n. m. - Archeologie 
poukazuje dokonce na kultury pravěké, během 
neolitu (cca 9 - 5 tis. př. n. l.) mj. v Bžanech 
(Webeschan) či Habrovanech (8 km jihozáp. od 
Ústí) v ohybu Radejčínského potoka (Habro-
wann Bach, Radzeiner Bach) - hlavně spodní 
úsek prozaicky Potok (Potokbach) (vedla tudy 
českoněmecká jazyková hranice), 3 km na jih 
od ústí do Bíliny (Biela). V l. 1341 - 83 patřily 
krupeckému teritoriu Těmy II. z Koldic (Kol-
ditz) († 26.  2. 1410).

V okrese mají s habry co do činění alespoň 3 obce (lidé z houštin nebo strání, jména po porostu jsou hojná). Z minulosti 
nevíme skoro nic, předpokládáme, že více než zpola příslušely teplickým benediktinkám (doklady chybějí) a po r. 1436 zřejmě 
komplexu založeném na torzu někdejšího klášterního resortu husitským ‘loupeživým renegátem’ a žateckým i litoměřickým 
hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic († asi 1461), v jeho prospěch při sporu o křemýž (Krzemusch) svědčili (1460) habrovanští 
poddaní. Ze zpráv plyne, že dědina v dominiu setrvala četné dekády. Okolnosti beneficie svatyni v krupce (Graupen) 
19. 1. 1491 zmiňují 2 tamní many, Petra Kelbla z Gejzinku (Geising) na Chlumci (Kulm) a Jana z habrovan v Dubici 
(Dubitz, Groß-Dubitz). Při kodifikaci (31. 12. 1512) ‘corporalis possessio’ bratrů Jana a Bernarta († 7. 9. 1517) z Valdštejna 
(Wallenstein, Waldstein) Vladislavem II. Jagellonským (* 1. 3. 1456 Krakov - † 13. 3. 1516 Budín) byly ‘Habrowany’ uváděny 
rovněž. R. 1537 jmění postoupil Adam Lev z Rožmitálu Šimonu Třeštíkovi z Hyršova, ten vnuku hejtmana Jana Illburka 
(* přibl. 1444 - † po 1531), nejvyššímu písaři království, prezidentu české komory, Volfu z Vřesovic a na Teplicích († 1569). 
Zač. 16. stol. jím nakládali páni z Dubic (od 1584 i Hliňany) a r. 1561 se tu dle školního rady PhDr. Franze Josefa umlaufta 
(* 11. 7. 1883 Lipová [Spansdorf] - † 8. 11. 1967 Marl u Bayreuthu) krom aristokratického útočiště nacházelo 7 usedlostí, 
jednou disponovala tvrz Stolička (Stolitschka) na hůrce Chotyni (Choteny, Kotyně) (273,6 m) u Malhostic (Malhostitz) 
(pověst hlásá, že ze zdejších trosek bájné pevnosti Paradies [Paradis] z r. 1402 povstal klášter sv. Kateřiny), další pradávné 
hradiště prý stávalo na lesnatém, jižně situovaném Radejčíně (Radsche, Ratschenberg) (329 m), z ½ obklíčeném Záhořským 
potokem (Schänkerbach, Raudenbach, Potokbach) a v úpatí provrtaném přetřásaným tunelem (D8).

Z teplického područí se nejspíš vymanily ve 2. pol. 16. stol., před r. 1586 partii utržili majitelé 
Dobkovic (Topkowitz), které - když (1586) Jeho Milosti císařský rada a ‘lantfojt’ Horní Lužice 
(Oberlausitz, Hornja Łužica) Jan Šlejnic z Šlejnic (Schleinitz) poskytl sourozenci Arnoštu - ci-
tovanou pasáž už pojímaly. Druhou třímal Jonáš Stolinský z Kopist (Kopitz).

R. 1586 vypukly změny, Arnošt, ženatý s Ludmilou roz. z Lobkovic († kol. 1606), zabředl v dluhy, r. 1592 Dobkovice 
i s habrovanskou enklávou na 3 roky zastavil Bedřichu z Bílé († 21. 6. 1621 popraven na Staroměstském nám.), držiteli 
Řehlovic (Gross Tschochau). Slíbil, že pokud by uživatel zbývajících dvorců (Jonáš Stolinský) souhlasil s prodejem, nabídne 
je Bedřichu. Arnoštovy svízele nepolevily a věřitelé si pro majoritního kreditora (Kryštofa Šlovického ze Šlovic) vymohli 
soudní odhad (1602), s úroky a justičními náklady pohledávka zněla na bezmála 2.500 kop českých grošů. Komisaři týž rok 
jistinu za odstupné vydali Kryštofu (mohli vyplatit ostatní), jenž Dobkovice zpeněžil (1608) u Kašpara st. Belvice z Nostvic, 
ten si je ponechal, ale ‘tvrz a ves celou Habrovany s dvorem poplužním a poplužím’ i související veškerenstvo přepustil (1610) 
za 15.000 kop míšeňských vlastníku Jezeří (Eisenberg), velemyšlevsi (Welmschloß) a hliňan (Hlinai, Hlinay) Janu Mikuláši 
Hochhauzáru z Hochhauzu, hodlajícího rozšířit nemovitosti na jihu Ústecka, kam náležely (jak řečeno) Hliňany a od té 

chvíle i Stadice (Staditz), Suchá (Suchey, Suchei), Moravany (Mo-
rawan, Morwan), segment Dolních Zálezlů (Salesel) a Chvalova 
(Qualen). S oblastí lokalita osud sdílela mnohá 10tiletí. R. 1623 
Mikuláše za účast na stavovské rebelii stihl trest, konfiskace - jíž 
od královské komory nabyl Vilém ml. Popel z Lobkovic a Bíliny 
(Billin) - míří r. 1629 do kompetence otty von Nostitz († 1630) 
z Trmic (Türmitz), čímž se pojí s panstvím řehlovickým.

Berní rula (1654) vykazuje 22 gruntů - 4 sedláky, 
13 malorolníků, 2 zahradníky (3 neobydleny) - 

Pozdrav z Habrovan (Gruss aus Habrowann) - celkový pohled 
se znakem (na zlatomodrém štítě 2 zelené trojlístky a stříbrné 
vlnité břevno - symbol Radejčínského potoka)

habrovany s cihelnou - Zgl. (Ziegelei), vrch Radejčín (Radsche) 
- s výskytem motýlů z nadčeledí Drepanoidea (srpokřídlecovití), 
Geometroidea (píďalkovití) ad. - a Čočkův mlýn *) na ‘Karte des 
Kreises Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939)
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takřka vždy element zóny významnější a poměrně nedlouho 
(od 2. pol. 16. stol.) bašta zboží suverénního (nejasno kdo 
a proč ji zřídil).

Mapa Čech inženýra a kartografa Jana Kryštofa Müllera (* 15. 3. 1673 Wohrd 
u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) z r. 1720 i I. vojenské (Josefské) mapování 
z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) předkládá titul Habrowa. Tvrz (s poplužím), 
plnící obytně-reprezentační úlohu krátce, konstituoval pravděpodobně před 
r. 1592 Jonáš Stolinský (první narážka z r. 1610, kdy osada již existovala), záhy 
je však začleněna k hospodářství a dosloužila.

Povědomí reflektuje lidový termín ‘hrad’, průzkum reali-
zovat nelze, rozparcelováním (1804) vzešlo 14 statků. Ležela 
snad na výměře čp. 9, 31 až 38 a 49 (ještě poč. 20. stol. bylo 
údajně možno tušit známky valů). Některé relikty v jihozáp. 

cípu zachytily Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith.  
Morcrette u. Müller) - kraj Litoměřice (Leitmeritz), okr. Řehlovice (Tschochau) - a uplatňují, 
jakož i II. vojenské (Františkovo) mapování (1836 - 52), název Habrowann. Šlo o rozměrný 
(jihozáp. orientovaný) obdélný objekt (s 2 menšími) a rek-
tangulární areál (východně) zastavěný novějšími - právě sem 
tradice rezidenci klade, leč stopy zmizely, neznáme konstrukční 
podobu, ani přesnou polohu.

V intervalech 1878 - 1931 a 1945 - 51 se vyučovalo ve škole z r. 1875, archiv 
pracoval v l. 1893 - 1945. Po r. 1904 byl Pelikánův mlýn (Pelikenmühle) - na III. vo-
jenském (Františko-josefském) mapování (1877 - 80) Čočkův ml. (Tschotschken-
mühle) - skrytý v úžlabině pod kopcem Rothe, resp. Roter Hübel (Červený vršek) 
(295 m) u křižovatky zemské silnice Hliňany - Žim (Schima) přeřazen do správy 
Stadic (Staditz), spočívaly při něm 3 domy - tzv. ruská víska (Russendörfel), po 
bitvě (1813) zde zakořenili Rusové, z nichž chalupník Friedrich Mitroff (* 1790 
Rusko) uzavřel 21. 4. 1833 sňatek s Marií Elisabeth Holbe (* 1794). Bezprostředně 
za vsí klapal Vančurův mlýn (Wanschura-Mühle).

S převratem (1848) feudální režim nahradil státní a po 
r. 1850 ‘udeřila’ autonomie. Připojení k Říši (1938) evidovalo 
248 osob (1939), nejbližší nádraží fungovala v Žimu, radejčíně 
(Radzein) a Řehlovicích (kde působila i pošta), po odsunu ně-
mecké populace operoval v l. 1945 - 80 Místní národní výbor (1948 - 50 Akční výbor Národní 
fronty), jednotné zemědělské družstvo (1950 - 59), Československý svaz mládeže (1957 - 61) ap. 
Od r. 1990 spadala pod Řehlovice a v r. 1992 získala samostatnost (původně přifařena k Žimu, 
posléze Řehlovicím).

Entitou se zaobírá kronika obecné školy (1878 - 1931), akta Obecního úřadu (1893 - 47) 
atd. i několik soukromých sbírek - Franze Wichtreie (výpisky z matrik a pozemkových knih 
[1839 - 1929]), katolického duchovního, kaplana Josefa Schütze (* 1910 Tuchomyšl [Schönfeld] 
- † 1989) z l 1920 - 45 (excerpce z komunálních historických pramenů) aj. Sídlo v CHKO České 
středohoří (r. 1991 se 177, 2001: 185, k 1. 1. 2003: 211, 2004 - 5: 219, 2006 - 7: 222, k 1. 1. 2008: 223, 
nyní 198 občany) je s Dolními Zálezly, Chabařovicemi (Karbitz), Chlumcem, Krupkou, Mod-
lany (Modlan), Přestanovem (Priesten), Řehlovicemi, Stebnem (Stöben), Trmicemi a Žalany 
(Schallan) pozoruhodně agilní v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Milada registrovaném 
13. 3. 2000 ústeckým Okresním úřadem a od 20. 4. 2000 - vedle Bořislavi (Boreslau), Bžan, 
rtyně (Hertine), Řehlovic, Žalan a Žimu - v Mikroregionu Přemysla Oráče ustaveným pro rozvoj 
cestovního ruchu, turistiky, revitalizaci pásem dotčených těžbou uhlí, dálnicí D8 aj.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: habrovany, ves v Čechách, hejt. a okr. Ústí n. L., fara 
Žim, pš. Trmice; 48 d., 237 ob. n. (1890, popl. dvůr a mlýn).
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Čtvercová, pozdně barokní kaple Panny Marie z r. 1840 v centru, s valenou klenbou, půlkru-
hovým závěrem, nízkou kuželovou střechou a polygonální dřevěnou zvoničkou s cibulkou 
(nad vchodem vytažena oblouková římsa se štukovým křížem) a litinovým zvonem o několika 
linkách s nezřetelnou datací (opravena r. 1970).

Pohled mezi usedlosti vzniklé po roz-
dělení dvora, kde se patrně tvrziště 
rozkládalo (1927) - Hrady, zámky a tvrze 
na Ústecku (Ústecká vlastivěda - sv. III.) 
- PhDr. Jiří Úlovec - pražský kastelolog 
a archivář (Město Ústí n. L. 2002)

Bývalá škola, dnes oÚ

Fotografie ze současnosti (pátek 22. 1. 2010) od Romana Häuslera.
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