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MĚSTA, OBCE A OSADY... od A do Ž
NA ÚSTECKU

HOSTOVICE
(Hottowies) - 268 - 340 m n. m. - Spočívají nad 

prudkým srázem jižně od Trmic (Türmitz), na hraně 
plošiny ‘Hostovické plató’ (Hottowieser Platte) klesající 
od sev. okraje masivu Vaňovského vrchu (Staudenberg) 
(561 m) - kopce Ořechovky (Nussberg) (386 m) - též Na 
Výhledech (Gucke) nad Větruší (Witrusch, Ferdinads-
höhe) (386 m) - k Bělskému Lesu (Bielabusch). Návršní 
poloha i archeologické nálezy napovídají, že leží na 
prastaré půdě - dle rodáka z Tuchomyšle (Schönfeld), 
českolipského děkana a ústeckého katechety (autora 
kolorované mapy [1908] Ústí a okolí [1:25.000] - Vo-
jenský geografický úřad ve Vídni) Josefa Schütze - slo-
vanského sídliště z r. 1000 (výpisy z pramenů k dějinám 
obce 1920 - 45).

Od Prahy přes Stebno (Stöben) a Milbohov (Elbogen, Ellbogen), 
kol Hostovic po silnici Újezdem (Augießel) do Trmic, ubíhala zemská 
solní stezka zhruba ul. Žižkova (Türmitzstraße) pod Větruš, kde brodem 
překračovala Bělou (Biela), z  Ústí dále Nakléřovským průsmykem 
(Nollendorfer Pass) do Saska. Dědina byla prý už r.  1406 přifařena 
k Trmicím, nicméně se v análech co Hostyewyzie (patrně tedy Hostějovice - asi od jména Host, tj. lidí Hostových) - vyskytuje 
až v r. 1416, kdy se 13 chalupníky příslušela Dolním Trmicím (Niedertürmitz). R. 1542 ji spravovali bratři Kryštof, Mikuláš 
(† 1578) a Václav († 1572), rytíři Trmičtí z Míliny. R. 1588/9 vymohl Mikuláš Otta († 20. 6. 1605) z Míliny a Dol. Trmic 
(Nikolaus Otto von Mühlen auf Untertürmitz) na Rudolfu II. (* 18. 7. 1552 Vídeň - † 20. 1. 1612 Praha) dědičné právo, 

s Újezdem, Koštovem a Milbohovem se tudíž ocitla v rukou Jindřicha Kauče (Koučové 
z Kouče - vladykové z Chouče na bílinském panství), syna majitele horního trmického 
léna, Kašpara z Kauče (Kautsch) († po 1543), tehdy je vzpomínána tvrz. R. 1603 do-
minium držela Mandaléna Kelblová, pak (1613) Bedřich Hora z Ocelovic, v r. 1623 
bylo zabráno a prodáno (1629) říšskému vicekancléři Petru Jindřichu ze Strahlendorfu 
a na Chlumci († 1631 Vídeň). Chátrající rezidence pozbyla významu a r. 1661 se uvádí 
pustá. Rok nato spojil tajný rada, komoří a nejvyšší kancléř Království českého Jan 
Hartvík (Johann Hartwig), hrabě z Nostitz - od r. 1673 i z Rieneck (* 1610 Kunzendorf - 
† 24. 3. 1683 Vídeň) Horní a Dolní Trmice, mezi něž byla vesnice rozdělena. Berní rula 
(1653/4) udává 1 sedláka, 13 rolníků (zahradníků), 3,5 strychu vinic (1 ha) a 14 domů 
(6 neobydlených), mapa Čech kartografa Jana Kryštofa Müllera (* 15. 3. 1673 Wohrd 
u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) z r. 1720 registruje termín Huttenwiese, 2. tere-
ziánský katastr (1748 - 57) katalogizuje 6 viničných strychů (korců) dominikálních 
(1,72 ha) a 1,1 (0,32 ha) rustikálního, I. (Josefské) vojenské mapování z l. 1764 - 68 
(rektifikace 1780 - 83) předkládá název Huttewiese (r. 1788 zaznamenáno 20 čísel) 
a II. Františkovo (1836 - 52) evidující 21 chalup s 10 chlévy (ubytovací kapacitou pro 

24 muže se 4 koňmi) titul Hotowies. Josefský katastr vykazuje (1795) na 5 jiter a 147 čtverečných sáhů (2,93 ha) vinohradů 
o výnosu 10,13 vědra (619,12 l) horší kvality. Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - �ithogra-�ithogra-
phirt Wölfs sen.) prezentují Hottowies in Böhmen, Leitmeritzer Kreis, Bezirk Türmitz. V monografii Das Königreich Böhmen 
(1843 - 44 Praha) zmiňuje Johann Gottfried Sommer (* 1782/83 
�euben u Drážďan - † 11./12. 11. 1848 Karlín [Karolinenthal]) 
v náhorní vsi Huttowies (přifařené k Trmicím) 19 stavení, 111 duší, 
vzkvétající, zvláště třešňové ovocnářství a 3 doly (svazek věnovaný 
�itoměřicku).

R.  1921 tu žili 632  Němci a 6  Čechů (rolníci nebo zaměst-
nanci okolních továren či institucí), v l. 1927 - 38 působil spolek 
Zemědělské kasino, od r.  1938 skupina Národně socialistické 
německé dělnické strany (NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche 
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Náves - ze světlotiskové pohlednice (vyd. firma Stilo 
cca 1937) - Obdélná, středně velká barokní svatyně 
(z  r. 1776), novogoticky upravená v 2. pol. 19.  stol., 
s  lodí sklenutou plackou, pravoúhlým presbytářem 
a půlkruhově ukončenými okny, na sedlové střeše po-
lygonální zvonička, zbořena (1970) při úpravě vozovky.

Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
(1958) - Obrazová rukověť obcí a cír-
kevních staveb v okr. Ústí n. L. - Jiří 
Souček (*  8. 7. 1948 Brno) - Albis 
International, 1999
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Hostovice, Na Výhledech (* Gucke) - Ořechovka (Nussberg) (386 m), 
Ve Stráni (Wustige), Újezdský vrch (** Griegersberg, Krieger B.) 
a řada cihelen (* Zgl. = Ziegelei) - ‘Karte des Kreises Aussig’ (Prof. 
Blumtritt, 1939)
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Arbeiterpartei). V pondělí 1. 5. 1939, kdy říšská správa - s Bukovem 
(Pockau), Předlicemi (Prödlitz), Střekovem (Schreckenstein), Stří-
brníky (Ziebernik) a Trmicemi (Türmitz) - obec přičlenila k Ústí, 
čítala již jen 529 obyvatel a 84 domy. R. 1945 se nakrátko z městského 
područí vymanila, vzdor takřka osamoceně kverulujícím patriotům 
se Místní národní výbor svrchovanosti těšil do středy 13. 2. 1946 (již 
ale ve středu 1. 2. 1949 se Stříbrníky a Hostovice opět osamostatnily). 
Entitou se zaobírá pozůstalost Franze Wichtreie (excerpce z matrik 
a pozemkových knih [1839 - 1929]), zdejší kronika (1955 - 70) aj. 
V pondělí 22. 9. 1949 bylo ustaveno Jednotné zemědělské družstvo 
(r. 1960 přešlo pod Státní statek Trmice), v l. 1949 - 53 fungoval Akční 
výbor Národní fronty, 1958 - 70 organizace Komunistické strany 
Československa, 1963 - 88 jednota Českého svazu požární ochrany 
(navazující na hasičskou tradici z r. 1904), 1973 - 84 základní organi-
zace Socialistického svazu mládeže a 1975 - 78 Tělovýchovná jednota 
Sokol. R. 1980 udeřila definitivní integrace. V září 1991 vznikl obvod 
Ústí n. �. - Trmice, kam náležel i Koštov, Újezd a Tuchomyšl, v sobotu 
1. 1. 1994 se Trmice s Koštovem a Újezdem referendem separovaly. 
Nyní 233  Hostovičané (2001) se 153  adresami (2009) podléhají 
čtvrti Ústí n. �. - město.

Hostovice, Hoštěvice (Hottowies), ves t. v hornaté krajině, hejt. 
a okr. Ústí n. �., fara a pš. Trmice; 25 d., 147 ob. n. (1890). - Ottův 
slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. 

Jedenáctý díl. Hédypathie – Hýždě. - 1897. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.
*Hostovice (Hottowies), 42 d. 383 ob., Č. 6 N. 362, F, Zdob, St 3.5, Čtst, P, Tf 3 Trmice, Př 3.25, St 2.5, Os Ústí n. �ab. — Č.
Hostovice Nové (Neuhottwies), č. obce, Ob Hostovice, F, Zdob, P, Tf 2, Čtst, St 3 Trmice, St, Os Ústí nad �abem — Č. 

-  Chytilův místopis Československé republiky - Alois Chytil nákl. vlastním - 2. aktualizované vydání, Praha 1929
(*  samostatná obec, d. domů, ob. obyvatel, Č. Čechů, Slováků, N. Němců, F  fara římsko-katolická, Zdob  zdravotní 

obvod, St stanice, Čtst četnická stanice, P poštovní úřad, Tf telegraf, Př přístav Os okres soudní, Č Čechy, č část, Ob obec,)
Hostovice, ves v  aglomeraci Ústí n. �.*, s  nímž byly 

v l. 1940–45 admin. sloučeny; od průmysl. části odděleny 
terénním stupněm. ČSAD 04912; Č 14 na Milešovku. - 
Dr. Josef Hůrský (* 9. 3. 1915 Vídeň - † 5. 11. 1996 Praha) 
a mistr sportu Jaroslav Srba (* 13. 4. 1929 - † 2001 Ústí n. �.) 
- vedoucí autorského kolektivu - České středohoří a Dolní Poo-
hří - Turistický průvodce ČSSR - sv. 12 - Sportovní a turistické 
nakladatelství - Praha, 1962

Jako nejdůležitější a nejstarší je jmenována Srbská cesta 
(Sorbenweg, Łužyska droga), která vedla od Prahy přes 
Doksany (Doxan), �ovosice (Lobositz), Velemín (Wellemin, 
Welemin), Chabařovice (Karbitz), Chlumec (Kulm) (později 
kolem Kyšperka [Geiersburg]) a přes Habartice (Ebersdorf) do země �užických Srbů. – Druhá byla Solní cesta (Via Salaria, 
Alte Salzstraße), která se oddělovala v �ovosicích od Srbské cesty a vedla přes Prackovice (Praskowitz), Dubice (Dubitz), 
Stebno a Hostovice do Ústí, odtud pak po Skřivánčím vrchu (Lerchenfeld) na Božtěšice (Postitz), Strážky (Troschig, Troschik) 
a Knínice (Kninitz) rovněž do �užice (Łužyca, Lausitz); po ní se dovážela k nám předavším sůl z Dolnosole (Halle). Kromě 
těchto hlavních vznikla ještě cesta z Ústí na Předlice a přes Tuchomyšl do Teplic a do župního hradu Bíliny, potom z Ústí do 
Chlumce a na Kyšperk. Ale také Svádov (Schwaden) jako nejstarší z osad na �abi (vedle Ústí) byl na jedné z mála důležitých 
cest, jež tvořily tehdy řídkou síť chatrných komunikací. - František Pinc (* 3. 4. 1901 - † 26. 10. 1982) - Ústí nad Labem - 

Od pravěkého sídliště k metropoli českého severu - Sbírka Vlastivědné příručky OPS (Okresní 
pedagogický sbor) v Ústí (1947), svazek 1., tisk: J. Temper, knihtiskárna pod národní správou, Ústí, 
Pražská 3, štočky: B. Tattermusch-Slavík, Teplice-Šanov.

Klub vojenské historie zabývající se československým opevněním z l. 1935 - 38 zde od r. 2005 
v rekonstruovaném bunkru č. 186/XI provozuje Muzeum lehkého opevnění (lo36.wz.cz). V září 
1938 se odehrála přestřelka obránců objektu s henleinovským provokatérem, nevyžádala si však 
zranění. Za války byl zřejmě užíván jako pozorovatelna, při spojeneckém bombardování (1945) 
utrpěl menší šrámy, poté sloužil jako příležitostné smetiště.
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Krucifix (304 m) na pískovcovém hranolu v lukách nad Hostovicemi - na 15km trase Milešovka (Donnersberg) 
(836,6 m), Bílka (Pilkau), Žim (Schima), Habrovany (Habrowan), Suchá (Suchey, Suchei), Milbohov, Větruš 
(jedna z hlavních značená ústeckými horskými spolky žlutomodře), jediná sakrální památka přeživší 2. pol. 
20. stol. (v 50. l. byl kovový kříž rozlámán, soklu uraženy zdobné nárožní prvky, ze zarůstající meze donedávna 
čnělo beztvaré torzo), téměř prvotní podobu mu r. 2009 navrátilo o. s. Středohoří sobě.

Historické foto - �öblův hostinec - ze světlotiskové po-
hlednice (vyd. firma Stilo cca 1937) - hospodu U Dubu 
a �ípy (Gastwirt ‘Eiche’ und ‘Linde’) provozovali Franz 
(†  18. 5. 1962 Erlangen [67 let]) a Emilie �öbel, roz. 
Zenker (heimatfreunde-aussig.de)
Současné foto - posléze Kulturní a společenské středisko 
města Ústí n. �. - Klub Hostovice, nyní restaurace Na 
Rozcestí (Hostovice 11)

Ritschelův penzion - Restaurant Touristen-Heim (č. 22) -  
Emilie Ritschel, roz. �öbel (Hostovice 11) zemřela v  79ti 
(6. 5. 1969) v severovýchodním Durynsku (Coppanz/Thüringen)  
(heimatfreunde-aussig.de)


