
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
Haslice

(Haßlitz) - 443 - 445 m n. m. - Zprvu Hvozdná, po-
sléze Hvozdnice či Hvozdice (vlivem němčiny změněno 
na Haslice) leží mezi Homolí u Panny (Hummel), 
Hlupicemi (Luppitz) a Řetouní (Rzettaun). Vznikly 
(patrně ve hvozdu) kolem r. 1570 u pramene Homol-
ského potoka (Großpriesner Bach, Hummelbach), v se-
verozápadně otevřené mělké kotlince při úpatí Pískové 
hory (Sandberg) (503 m) a Smetánky (Schmettenberg) 
(491 m), na temeni které je v mapě České středohoří 
1 : 50 000 (Edice Geobáze - 1. vydání, 2001) zakreslen 
piktogram symbolizující hradiště. Mají společnou his-
torii se sousedící Doubravicí (Tauberwitz) i Homolí. 
Kdysi je vlastnil nejvyšší písař království Českého, 
Oldřich Dubanský z Duban († 1571) na liběšicích 
(Liebeschitz) a Ploskovicích (Ploschkowitz) a od r. 1574 
Jaroslav Kostomlatský z Vřesovic (Wresowitz) (* 1550 
- † 1612), jenž v 16. stol. nechal ve Velkém Újezdě 
(Grossaugezd) u litoměřic (Leitmeritz) zřídit tvrz. V majetkovém soupisu z r. 1626 dědina 
(Hlupecze) nepochybně figurovala. Od r. 1632 patřila litoměřickým dominikánům. Po 30tileté 
válce (1618 - 48) je evidováno 10 chalupníků (1654 Hosslycze). Kartograf Jan Krištof Müller 
(* 15. 3. 1673 Wöhrd u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) užívá termín Haslitz (1720).

Anály Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Mormoni) 
uvádějí, že se tu r. 1788 narodila Anna Elisabeth Knechtel, manžel 
(syn Johanna Wenzela Richtera) Josef Richter (* 2. 2. 1784) pocházel 
z nedalekých suletic (Sulloditz).

R. 1820 počet domů vzrostl na 23 a později se té-
měř neměnil (1869 23, 1880 - 1900 22, 1910 - 21 23, 
1930 22, 1950 10, 1970 8, 1980 - 91 7, 2001 13). Dle 
topografa Johanna Gottfrieda Sommera (* 1782/83 
Leuben u Drážďan - † 11./12. 12. 1848 Karlín), kte-
rý - byť původem Sas, stal se po pestrých osudech 
zaměstnancem pražského Českého musea - nazval 
svou mnohadílnou německou monografii jednotlivých 
krajů (vyd. v. l. 1843 - 44 v Praze) Das Königreich 
Böhmen, zde r. 1830 mimo felčara fungoval porodník 

a pro blízkou Homoli i Touchořiny (Taucherschin) porodní bába (svazek věnovaný Litoměřicku 
[Leitmeritzer Kreis]). Největší rozkvět zaznamenal na 140 osob, poté se stav převážně snižoval 
(1869 - 80 114, 1890 106, 1900 103, 1910 118, 1921 108, 1930 
132, 1950 48, 1970 32, 1980 19, 1991 16 a r. 2001 34 osadníci). 
Několik stavení je dosud stále obydleno.

Odlehlost koutu dokládá interpelace (IX/181) českolipského poslance za 
křesťansko-německé rolnictvo Franze Hellera (Stará Lípa [Alt-Leipa], čp. 98) a 
druhů ministru 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 (Neudör-
fel), Pláň (Plan), Babiny (Babina B), Suletice, Berand, Mückenhübel (Komárov), 
Basstreichermühle (Pastreicher M.), Selský Mlýn (Bauermühle), Rohrhütte, 
Kachlermühle, Filipův Mlýn (Filipp Mühle), Rottrova Chalupa (Rotterhäusel), 
Německá Lhota (Lhota p. P. - Deutsch Welhota) a Řetouň, jímž se dodává došlá 

Haslice (1899) - 103 obyvatelé, 22 stavení
(úterý 20. 4. 2010)

34 občané (2001) a 15 adres (2009)

Haslice, Blata (Blattenhäusel) a Jivina 
(Gebina) - II. (Františkovo) vojenské 
mapování (1836 - 52)

Haslice s přilehlými polnostmi Uibern Dorf 
(Horní ves), Winterseite (Zimní strana) a Wiesenflur 
(Luční niva) na Císařských povinných otiscích stabil-
ního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Ceschi 
u. Winter C.) - ‘Tauberwitz mit Hummel und Haßlitz 
in Böhmen’ - kraj Litoměřice, okr. Velký Újezd
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pošta jen v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. 1 B, vztahující se na tyto osady: Jivina (Ge-
bina, Gebine, Jebina), Haslice, Doubravice, Bláhov (Plahow, Plahof) a samota Blata 
(Blattenhäusel), 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…’ - Zpráva 
z 1. zasedání Národního shromáždění republiky Československé v Praze, v úterý 
2. 3. 1926. (viz Dolní lhota [Nieder Welhotta])

Drsnost podnebí ilustruje ukázka ze stenoprotokolu (501. tisk) z 5. zasedání 
senátu Národního shromáždění republiky Československé (z návrhu senátorů: 
Roberta schmidta, zemědělského poradce Karla stellwaga [* 22. 4. 1873 Stockfeld 
bei Bodamsee - † 20. 2. 1963 Oberzwieselau], děčínského stavitele Roberta Tscha-
kerta a Franze Wernera [* 22. 4. 1881 - † 15. 2. 1947 Praha - popraven, senátor od 
8. 10. 1936]): ‘V pátek, dne 11. června 1937 mezi 4. a 5. hod. odpol., postiženy byly 
obce Jištěrpy (Giesdorf), Chotiněves (Kuttendorf), Horní Šebířov (Ober Rzepsch), 
Liběšice, Horní (Ober-) a Dolní Chobolice (Nieder Koblitz), Mladé (Mladey), Jeleč 

(Geltschhäuser) v soudním okresu Úštěk (Auscha) a obce Soběnice (Sobenitz), Horní Nezly (Ober Nösel), Kotelice (Kutt-
litz), Horní (Ober-) a Dolní Týnec (Nieder Tenzel), Třebušín (Triebsch), Hlupice, Hadice (Haslice), Homole, Doubravice a 
Bláhov v soudním okresu Litoměřice živelní pohromou, jaké tam od nepaměti nebylo… úterý 15. června 1937 v Praze’ (viz 
Doubravice).

Drobné sídlo plnící dnes úlohu především rekreační 
spadalo dříve vč. Homole pod nevelkou Doubravici 
(1869 - 1950) rozloženou na vysokém větrném a zaob-
leném hřebenu nad hlubokým údolím Lučního potoka 
(Lischkenbach, Kreuzbach). R. 1960 se ale situace obrá-
tila - nyní (od pondělí 23. 9. 1991) je - s mnoha ostat-
ními: Babiny ii (Babina B), Bláhov, Byňov (Binowe), 
Dolní Lhota, lhota pod Pannou (Deutsch Welhotta), 
Nová Ves u Pláně (Neudörfel) a Suletice - částí Homole 
(římskokatolická farnost litoměřického vikariátu).

‘Zákon č. 36/1960 Sb. stanovil, že okresní národní výbory v zájmu „rozvoje zemědělské výroby a hospodářské a kulturní 
výstavby“ mohou vytvořit, zrušit nebo sloučit obce ve své územní kompetenci nebo provést jinou změnu jejich území… k 1. čer-
venci 1960 se změnila hranice okresu tak, že na hranici okresu Litoměřice byla do ústeckého okresu přičleněna obec Čeřeniště 
(Tschentschitz) s osadou Babiny I (Babina A), obec Homole s osadami Babiny II s Bláhovem a Liškovem (Lischken), Byňov, 
Haslice, Doubravice, Lhota pod Pannou, Nová Ves u Pláně, obec Rýdeč (Ritschen) s osadou Řetouň, obec Sebuzín (Sebusein) 
s osadou Církvice (Zirkowitz), a obec Týniště (Tünscht), která přičleněním do okresu Ústí nad Labem ztratila samostatnost 
a stala se osadou obce Zubnice (Saubernitz)…’ - PhDr. Věra Hladíková (* 8. 5. 1957) - Okresní (jednotný) národní výbor 
Ústí n. L. (1944) 1945 - 1986 (1993) - Archiv města Ústí n. L., 2009.

Dobrovolný svazek obcí operující z velkobřezenského úřadu byl pro rozvoj ekonomiky, životního prostředí, tradic ap. 
ustaven jako Mikroregion Velkobřezensko v úterý 16. 8. 2005, registrováno je 6 subjektů: Homole u P., Malečov (Malschen), 
Malé Březno (Klein-Priesen), Tašov (Taschow), Velké Březno (Gross Priesen) a Zubrnice (Saubernitz). Od r. 2007 tu manželé 
Petra (* 27 7. 1985 Litoměřice) a Jiří (* 19. 8. 1981 Ústí n. L.) Hadašovi provozují Ranch U Divokýho hada (čp. 11) - stáj 
zaměřenou na chov koní a občasné turistické aktivity. Vede tudy cyklostezka č. 3066: z V. Března stoupá podél Homolského 
potoka na Byňov (3), Lhotu p. P. (5), Homoli (7), Haslice (8) do Řepčic (Rübendörfel) (10), pak klesá přes Třebušín (11,5), 
Vinné (Winney), Těchobuzice (Techobusitz), Ploskovice (15,5), Pohořany (Pohorschan, Pohoran, Pohorzan) a Žitnice 
(Schüttenitz) (19) do Litoměřic (22,5 km), kde lze zvolit trasu č. 2 do Ústí n. L.

Torzo kaple (2002) z 19. stol. stojí stranou hlavní komunikace 
(u čp. 11), obdélná, sedlově zastřešená stavba s rovným závěrem měla 
v průčelí (nad nízkým trojúhelným štítem) vysokou zděnou, čtyřbokou 
jehlancovou zvonici a fasády členěné lizénovými rámy s okny. Kolem 
r. 1950 přebudována na hasičskou zbrojnici (vchod rozšířen, opatřen no-
vodobými pravoúhlými vraty, okna změněna na malé čtvercové průzory). 
R. 1970 ji obec renovovala, ve 2. pol. r. 2001 byla z větší části stržena, 
v někdejší výši zůstala toliko stěna zadní a boční pouze v zadních rozích, 
zbytek je zbořen až k zemi, trosky rozhrnuty (je v soukromém vlastnictví 
na obecním pozemku).

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Haslice (Hasslitz), osada v Če-
chách u Doubravice, hejt. a okr. Litoměřice, fara a pošta Homoly; 22 d., 
106 ob. n. (1890).

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

Torzo kaple (2002) z 19. stol. 

Haslice s hájovnou U Nýče - III. (Fran-
tiško-Josefské) mapování (1877 - 80)

Haslice, Smetánka a Písková hora - Wanderkarte 
fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom 
Mittel- und Erzgebirge. 5. verbesserte Auflage - 
Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig

 *

Fotografie ze současnosti (20. 4. 2010) od Romana Häuslera.
Grafické zpracování: EM studio


