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Habrovice

(Johnsdorf) - 249 - 264 m n. m. - Zrod ulicové lánové 
vsi (5 km severozáp. od Ústí), nad rybníkem u všebořic 
(Schöbritz), halí neznámo, předpokládá se, že ji za vnější 
kolonizace na přel. 12. a 13. stol. (kdy neměla přes 6 gruntů 
po březích drobné vodoteče) konstituoval řád sv. Jana 
Jeruzalémského (proto asi Jonasdorf, Johnsdorf), maltézští 
rytíři v okolí nakládali rozsáhlým darem (1169) Vladi-
slava II. (* cca 1110 - † 18. 1. 1174 Meerane). Vzklíčila-li 
z osídlení slujícího v 15. - 17. stol. Habartice, není zřejmé. 
Po vzplanutí husitské revoluce (1417 - 37) ji i s ostatními 
nejspíš pohřešili a těžko říci, komu příslušela, bezpochyby 
hradu Blansko (Blankenstein, Plankenstein), tzn. Janu 
z Vartenberka, jenž - když Jiří z Poděbrad (* 23. 4. 1420 
Poděbrady - † 22. 3. 1471 Praha) nařídil pozemkovou re-
vizi (1454) - jisté církvi kališníky zabrané držby panovníku 
navrátil, s nimi i Habrovice sestávající v 1. pol. 15. stol. 
nejm. ze 2 sektorů. Na jednom seděl citovaný Jan a dru-
hém víceméně anonymní Janek ‘z Jonsdorfu’ (primárně 
evidován 18. 6. 1451, kdy od Petra Poetia převzal obnos pro městský kostel v Ústí, kde získal 
půdu s domem a (1479) louku u řeky Bíliny [Biela] - pravděpodobně totožný s Janem z Habartic 
figurujícím [1498 - 1502] v municipálních indexech). Na prahu 16. stol. patřila Janu Oboječku 
(snad - žel neprokázáno - identický s Janem předchozím) poprvé registrovaným r. 1505 ve 
vztahu s obligací vybavit do tažení proti Šlikům (Schlick) na Lokti (Elbogen) 2 pěší bojovníky 
(jeho habrovičtí poddaní svědčili r. 1510 v rozepři Albrechta z Vřesovic s Děpoltem z Lobkovic). 
Nástupce Osvald z Habrovic dlužil r. 1521 ústeckému kováři Tomáši 2 kopy českých grošů.

Příští vývoj je mlhavý, Ferdinand I. (* 10. 3. 1503 Madrid - † 25. 7. 1564 Vídeň) odevzdal johanitům severočeské propri-
ety, jichž se koruna domohla, dědinu ale řád neuchoval, generální převor Zbyněk (Hynek) Berka z Dubé (Dauba) (* před 
1518 - † 6. 3. 1578 Zákupy [Reichstadt]) ji i s jinými (1547) poskytl za 1.750 kop českých grošů Jaroslavu Kelblovi (Nikolaus 
Jarosch) z Gejsingu (Geising), ten leccos zpeněžil, leč Habrovice si nechal a sdružil se Stružnicí (Straußnitz) u České Lípy 
(Böhmisch Leipa). Před r. 1559 zemřel, potomci Heřman a nezletilý Litolt přišli krom Stružnice i k Habrovicím a Přesta-
novu (Priesten), za 2 roky Litolt dospěl, Heřman pojal Habrovice, bánov (Bohna) a Přestanov, Litolt Stružnici a bratru 
doplatil 540 kop českých grošů. Po Heřmanovi jí disponoval syn Jan Heřman (Johann Hermann), posléze i Všebořicemi 
a chuderovem (Gross Kaudern), zapletl se ale do stavovského odboje (1618 - 20) proti Ferdinandu II. (* 9. 7. 1578 Štýrský 
Hradec - † 15. 2. 1637 Vídeň) a konfiskační rada (23. 6. 1623) ho připravila o 1/3 jmění. Habrovice komisaři Jan Sezima 
z Vrtby (* 1578 - † 6. 3. 1648 Votice) a Václav Vyduna z Obytec postoupili 29. 2. 1624 hofmistru saského kurfiřta Janu 

Kašparu z Kerbic (Kürbitz), zóna zahrnovala Habrovice, Bánov a Dělouš (Tillisch). 
Neupotřebil ji dlouho, zohledňoval profit a 26. 5. 1628 uzavřel smlouvu s Alexandrem 
Regnierem z Bleileben, co se již těšil ze Stradonic (Stradonitz), Soběchleb (Sobochleben), 
Všebořic a Chuderova a za 3 500 tolarů mu věnoval ‘tvrz Habrovice, ves Habrovice, ves 
Bánov, ves Dělouš s lidmi osedlými, s dvorem poplužním, s mlejnem, štěpnicí, zahradou 
bažantí, krčmou vejsadní’ i příležitostmi. Takto zabředly do oblasti všebořické (r. 1794 
vypukla distribuce nemovitostí a v pol. 19. stol. se hospodářství rozplynulo). V 16. stol. 
sem dolehlo luteránské učení a protireformace vyhnala 4 sedláky, jejichž polnosti 
připadly tehdejšímu dominiu.

Vymezit genezi aristokratického útočiště je složité, otázkou zů-
stává, existovalo-li v pol. 15. věku, kdy díl patřil uváděnému Janu 
a descendentům (za Kelblů z Gejzinku - resp. Heřmana po r. 1561 
- nezvratně ano); tuto úlohu plnilo krátce (poč. 17. stol. dochází ke 
sloučení s většími Všebořicemi, kde vrchnost meškala především) 
- po rozprodeji (čp. 38) toliko co kanceláře a byty (č. 30 vinopalna ‘Karte des Kreises Aussig’  

(Prof. Blumtritt, 1939)

Jedna z mála dochovaných tvrzí  
v ústeckém okrese

kolem r. 1900

sobota 20. 2. 2010
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a č. 40 stodoly). R. 1680 se strhla selská vzpoura po-
tlačená vojskem.

Za 7leté války (1756 - 63) tu před bitvou (1. 10. 1756) u Lovosic 
(Lobositz) nocoval pruský král Fridrich II. Veliký (* 24. 1. 1712 Berlín - 
† 17. 8. 1786 Postupim). (‘V úterý 28. 9. opustil Fridrich II. s 8 bataliony 
a 20 eskadronami ležení v Sedlitz [Sedlišćo] u Pirny [Perno] a téhož 
dne dorazil do Habrovic…’ Pruská invaze do Saska 1756) R. 1787 
stálo 29 domů a století nato 50 (s 304 osadníky, nadále počet nijak 
zvlášť nevzrostl). V r. 1813 jižně položený Selský vrch (Bauernberg, 
Bradenberg) (250 m) - na úpatí se stejnojmennou samotou - jakož 
i výšiny u Strážek (Troschig, Troschik) obsadila rakouská děla (mnoho 

obyvatel zahynulo nemocemi). Za pruskorakouských konfliktů (1866) 
zde kvartýrovali Prusové.

Vzkvétalo ovocnářství a zelenina, zvláště okurky, od 
pol. 19. stol. znamenitého renomé a dokonce vyváženy, 
práci nabízely doly chabařovického revíru (Karbitzer 

Dohlengebiet). Archiv fungoval v l. 1876 - 1944, r. 1945 byl založen ‘Panský’, nyní v okrese největší 
Habrovický rybník (Johnsdorfer Teich). V období 1930 - 45 dlelo v 58 chalupách 332 osadníků, 
působila škola, na nádraží se chodilo do Telnice (Tellnitz), či poněkud odlehlou zastávku tram-
vajové linky Ústí - Telnice, na faru do Skorotic (Gartitz).

Dle střekovského řídícího učitele emila richtera - výpisky z pramenů k dějinám obce (1926 - 35) - povstala při potůčku, 
jenž vydatně prýštil v horní pasáži a ve spodní se setkával s vodami vyvěrajícími nad Studánkou (Borngrund), od r. 1961 
náležela ke vsi, vzešla konc. 17. stol. v malém lesíku (východně), na výměře panské bažantnice s opeřenci hájenými 
do r. 1848 (Borngrunder Jägerhaus) později přičleněné ke Strážkám. ‘Takřka všechny parcely - až na „Mostige“ (od slovan-
ského „mostu“) - bývaly označovány německy: Au (Niva, Luh), Fiebich, Hopfengarten (Chmelnice - ještě r. 1818 v provozu), 
Pfaffenwiese (Kněžská louka), Quarksack (Tvarožník), Rosenhübel (Růžový vršek), Vogelherd (Čihadlo), Wachelsträucher, 
resp. Wacholder (Jalovec, Borovička) ap.’

Po odsunu německé populace tu operoval (1945 - 80) Místní národní výbor (1948 - 57 Akční 
výbor Národní fronty) a jednotné zemědělské družstvo (1953 - 59). Po r. 1945 přešel komplex 
při severových. cípu protáhlé návsi na obec a poté národní výbor, tvrz zaujímala severozáp. 
nároží dvora (u vjezdu). Dodnes je tu obdélná patrová konstrukce z lomového zdiva (s vysokou 
sedlovou střechou) navazující na další historickou. Fasády nevykazují relikty architektonických 
detailů (v parteru několik valeně klenutých světnic s trojbokými výsečemi).

Tradované zvěsti o přízemních gotických okenních ostěních a křížovém žebroví se nepotvrdily. Patro se schodištěm 
a půlkruhovým portálem neurčitého stáří je plochostropé. Dle zběžného průzkumu vznikla snad v 2. pol. 16. stol. Fotografie 
z 30. l. 20. stol. dokumentují špatný stav, po opravě (1980) Okresním stavebním podnikem (za 1,4 mil. Kčs) sloužila chráněná 
kulturní památka jako byty (pak i skladiště). Na sklonku 80. l. byla chystána renovace pro potřeby národního výboru, jíž 
po r. 1990 zahájil obecní úřad, prodal ji však soukromníku, jenž v asanaci pokračoval. Jde o jednu z mála dochovaných 
tvrzí v okrese. Pod návsí se tyčí litinový kříž z r. 1863 a před Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (Regionální centrum 
Ústí n. L.) pomník s plaketou ‘Padlým a umučeným hrdinům - za Č. S. R. 1939 - 1945 věnují osídlenci’.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Johnsdorf, správně česky Habrovice, ves t., hejt. Ústí n. L., okr. a pš. Chabařovice, 
fara Skorotice; 50 d., 251 ob. n. (1890), popl. dvůr a hnědouh. ložisko.

Habrovice, středisk. ves, při sz. okraji ústecké aglomerace. Patrový dům (pův. dvůr): z 15. stol., uprav. k. 16. stol. Ústecký 
měst. autobus č. 14. - Josef Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí autorského kolektivu - České středohoří a Dolní Poohří - Turistický 
průvodce ČSSR - svazek 12 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962

Obdélná kaple sv. Anny (z r. 1910) na průjezd-
ní komunikaci - lizénové rámce s trojbokým 
závěrem a hrotitými okny, na sedlové střeše má 
dřevěnou polygonální 6tibokou jehlancovou 
zvonici, nad hrotitým vchodem reliéfní štukový 
kříž a v trojúhelníkovém štítu s proláklými křídly 
niku (opravena r. 1992).

Výřez (Bezirk Aussig - Rudolf Jäger, 1902): někdejší Habrovice, jež ve 2. pol. 18. stol. 
vlastnil kysibelský (Kyselka - Gießhübel) hrabě Jan Josef Stiebar z Buttenheimu (půdu 
rozprodal osadníkům) se prý rozprostíraly na tzv. ‘Rybničné louce’ (Teich Wiese) jižně 
od Dělouše - luh protíná Bílý potok (Lattenbach, Sauermilch Bach) ústící pod dřevař-
skými závody do Klíšského (Bradenbach, Brandenbach), ve skorotickém okrsku nesla 
1 z parcel název ‘Rybniční mlýn’, kde kdysi vskutku panský sladový stával, zásoboval 
všebořický pivovar (kam ze severozáp. koutu vsi vedlo podzemní potrubí). V současné 
lokaci se snad objevily po požáru, kdy se neblaze projevil vodní deficit, ještě v 19. stol. 
se některá pole jmenovala ‘Ve Staré vesnici’, na Císařských povinných otiscích stabilní-
ho katastru Čech z r. 1843 [resp. 1847 - Lithographirt Wölfs sen.] - kraj Litoměřice  
[Leitmeritz], okr. Všebořice - (směrem k bažantnici) lze zaznamenat Neuland.

Fotografie ze současnosti (20. 2. 2010) od Romana Häuslera.
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