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H
HRBOVICE

(Herbitz) - 164 m n. m. - Ležely u chabařovické cesty 
(Karbitzer Straße) v  polykulturním areálu zkoumaném 
od konce 19. stol., Jiří Muška tu mj. objevil (1978) bohaté 
silo (č. 31) s přechodem z lineární keramiky do vypícha-
né (PhDr. Marie Zápotocká, CSc. [*  6. 6. 1931 Kanín] 
a J.  Muška - Pohřeb na neolitickém sídlišti v  Hrbovicích 
s antropologickou analýzou RNDr. Petra Velemínského).

R. 1169 (Hribowici) věnoval Vladislav II. johanitům ‘dvě vsi v provincii 
Bílinské řečené Bořislav [Boreslau] a Hrbovice’ (snad od jm. Hrb s příponou 
-ovice, lidí Hrbových), ale i Předlice (Prödlitz), Podhoří (Deutsch Neu-
dörfel), Habrovice (Johnsdorf), Libov (Lieben), Radešín (Gratschen) a les 
Chvojno (Kahn). R. 1393 tvořila manskou zástavu krupeckého hradu (Rosenburg) pánů z Milíny (Mühlen?), kdy svatyni 
v Krupce (Graupen) obdařili ‘Gerung (Kerunk) z Miliny sezením v Trmicích a Jindřich, jeho bratr, sezením v Hrbovicích’. 
Nevíme, jak a kdy o ni Jindřich přišel, ani jak nabyl Heralt figurující v jediné zprávě z 6. 11. 1419, s dalšími šlechtici opověděl 
nepřátelství pražským městům. Kruhovou tvrz s příkopem napájeným z potoka, založil před r. 1419 při vých. okraji (západně 
se prostíral poplužní dvůr, patrně v pozici středověkého předchůdce), kde se Podhořský potok (Novoveský - Neudörfler 
Bach, Tschernitz Bach) vlévá do Telnického (Tellnitzer Bach, Tannich Bach), resp. Ždírnického (Sernitz B., Prödlitzb.) Na 
levobřežním pahorku asi 3,5 m nad terénem byla prý dlouho obývána (1661). Na jižním návrší Běháni (Bihana) porazil 
16. 6. 1426 Prokop Holý (* 1380? Hejlov u Tábora - † 30. 5. 1434 Lipany) rytíře ze Saska, Míšeňska a Duryňska. R 1487 
uvázal Těma V. z Koldic (Kolditz) († 1503) na krupecké dominium (vč. hrbovického léna) úpis. Kölblové z Geisingu tvrz 
přestavěli (1504 - 12) na zámek, vlastník, ‘hejtman na Krupce’ Ota Kölbel, jemuž dle sdělení z 12. 5. 1503 dlužil Melchior 
Schwersel 50 kop míšeňských, je uveden ještě bez přídomku. Dědina mu asi naležela, ‘na Hrbovicích’ ale doložen až r. 1504, 
rovněž 13. 4. 1510 ve sporu Albrechta z Vřesovic s Děpoltem z Lobkovic. Takto se psal i r. 1513, kdy od Albrechta utržil za 
15 kop českých grošů manství ve Střížovicích (Strizowitz). Pozdějšími majiteli byli Petr (v listopadu 1522 ‘na Hrbovicích’, 
před soud ho 17. 3. 1525 pohnal strakonický velkopřevor johanitů Jan III. z Rožmberka [* 24. 11. 1484 - † 29. 2.  1532] 
a obvinil z pytláctví u řádového Bánova [Bohna], že ‘na gruntech jich tenata líčil a zajíce honil’), Adam a Vladislav Kölbe-
lové. Petr brzy chlumecké zboží opět získal, hrbovické příbuzný Vilém, jehož 2. 8. 1532 krupecký pán - nejvyšší soudce, 
karlštejnský (1498 - 1504) a (1507) nejvyšší purkrabí - Zdeněk Lev z Rožmitálu (* 1460/70 - † 14. 7. 1535) požádal, by 
se dostavil do Teplic (Teplitz) k jistému jednání. Vilém byl zanesen (1534) do tituláře české šlechty, leč zkomoleně ‘na 
Libowicých’, v  červenci 1543 vedl s  Petrem mezní při a naposledy se v  tituláři (‘na Hrbowicých’) vyskytuje r.  1556… 
Spletitý vývoj i tristní osud (hrbovice.com) nejen tvrziště detailně zachycuje pražský kastelolog PhDr. Jiří Úlovec v knize 
Hrady, zámky a tvrze na Ústecku - Ústecká vlastivěda - sv. III. (Město Ústí n. L. 2002) Berní rula (1653/4) udává 2 sedláky, 
6 drobných rolníků (zahradníků), 2 domkáře a 0,5 strychu vinic (0,143 ha), evangelický farář, rytec a zemský ‘hraniční 
komisař’ Adam Friedrich Zürner (* 15. 8. 1679 Marieney - † 18. 12. 1742 Drážďany) užívá na mapě (Amsterodam, 1717) 
teplického panství titul Hirwitz, 2. tereziánský katastr (1748 - 57) katalogizuje 2,4 viničného strychu (korce) rustikálního 
(0,69 ha). J. K. Müller (* 15. 3. 1673 Wohrd u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) z r. 1720 i I. (Josefské) vojenské mapování 
(1764 - 68, rektifikace 1780 - 83) evidující 8 sedláků, 24 zahradníky a 44 koně předkládají termín Hierbitz (r. 1787 vykázáno 
23 domů), II. Františkovo (1836 - 52) registrující 24 chalupy se 4 chlévy (ubytovací kapacitou pro 20 mužů a 12 koní) 
titul Herbitz (r. 1848 zaznamenáno 114 duší ve 24 číslech). J. G. Sommer (* 1782/83 Leuben - † 11./12. 11. 1848 Karlín 
[Karolinenthal]) zmiňuje v Das Königreich Böhmen (1843 - 44 Praha) 119 lidí, 24 stavení (hospoda s 5 osadníky příslušela 
lénu předlickému [Lehngut Prödlitz]) přifařených k Chabařovicím (Karbitz), r. 1813 renovovaný vrchnostenský statek, 
hnědouhelný důl a na severozápadním návrší osamělý filiální kostel sv. Vavřince (heil. Laurentius). Za napoleonských bojů 
sestoupila v pondělí 30. 8. 1813 rakouská pěší divize gen. Jeronýma Václava Colloredo-Mansfelda (* 30. 3. 1775 Wetzlar - 
† 23. 7. 1822 Vídeň) s ‘výšin’ Na Běháni (213 m) a pochodem Hrbovicemi se zmocnila Střížovického vrchu (Strisowitzer 
Berg, Steinberg) (342 m). Císařské povinné otisky z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. J. Morevette u. Winter E.) prezentují Herbitz 
(Herbice) in Böhmen, Leitmeritzer Kreis, Bezirk Kulm. S připojením k Chlumci (Allodial-Herschaft Kulm) pustá rezidence 
(1661) rozebírána na materiál bezútěšně chátrala (zbytky se dochovaly v zahradě čp. 78 až do poč. 20. stol.) Poslední majitel 
před r. 1848 je Josef Klemens, hrabě Westphalen-Fürstenberg (* 7. 3. 1785 Hildesheim - † 26. 1. 1863 Praha). Vesnice pro 

Pozdrav z Hrbovic - nahoře náves s kaplí Nejsvě-
těšího Srdce Ježíšova a mlýnem (vpravo), dole 
kostel sv. Vavřince a východní partie ve směru 
do Předlic (cca 1925).

*
*

Hrbovice a tzv. lanopas - R.  1857 spustil provoz Spolek pro chemickou 
a hutní výrobu (Österreichischer Verein für chemische und metallurgische 
Production) a získal pozemky k deponování odpadu. Stavba smetiště nebyla 
oficiálně schválena, přece zpracován projekt (1907) a r. 1908 dovoleno jen 
zřízení lanovky Bleichert (Bleichert Drahtseilbahn), jíž se ‘velká chemická’ 
z dolů Adolf Ernst * , Friedrich  I. i  II. a Albert * (Prokop Holý) zásobila 
uhlím. S popelem byly vyváženy chemikálie, zbytky hnojiv státních statků, 
ale i odpad kovohutí z Mníšku (za období 1905 - 93 na 3,5 - 4,5 mil. m3), což 
ustalo v úterý 31. 8.  1993. - ‘Karte des Kreises Aussig’ (Prof. H. Blumtritt, 1939)

Bleichert Drahtseilbahn
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přípravu těžby v chabařovickém velkolomu zbytečně vzala za své (1988 - 89). Měla pekárnu, 
2 kaple, v l. 1907 - 43 fungoval obecní úřad (archiv 1880 - 1943), česká (1928 - 39) obecná škola 
(1941 - 45), Místní národní výbor (1945 - 79), Akční výbor Národní fronty (1949 - 52), Jednotné 
zemědělské družstvo (1950 - 63) ap. Ze 66 stavení (1930) chodívalo 617 (r. 1939 - 618) zejm. 
zemědělců (ostatní pracovali v okolních dolech a továrnách) na poštu i faru do Chabařovic, 
na nádraží do Tuchmyšle (Schönfeld) či Trmic (Türmitz). Stanice elektrické dráhy (Aussiger 
elektrischen Straßenbahn) - rostoucími nároky na tramvajovou dopravu uhlí prodloužené r. 1929 
do Chabařovic (s vlečkami k šachtám) - spočívala v obci (na l. 7 tu konc. 2. sv. války u požární 
zbrojnice [‘Hasičárny’] došlo k havárii soupravy motorového [č. 95] a vlečného vozu). Historií se 
zaobírá vícero kronik: obecní německá (od počátků do r. 1862 [zal. r. 1926]), česká (1975 - 77), 
národní školy (1945 - 76), rovněž i protokoly zastupitelstva (1929 - 43), schůzí rady a pléna MNV 
(1955 - 79), kartotéka (do r. 1955), okresní konzervátor PhDr. Franz Josef Umlauft (* 11. 7. 1883 
Lipová [Spansdorf] - † 8. 11. 1967 Marl u Bayreuthu) atp. R. 1980 pohltila chabařoviká správa 
Hrbovice, Roudníky (Raudnig), Přestanov (Priesten) i katastry zrušených Vyklic (Wiklitz), 
Zalužan (Senseln) a Otovic (Hottowitz). V pondělí 1. 1. 1986 došlo ke sloučení Chabařovic 
a Chlumce (jenž už r. 1980 spolkl Žandov [Schande] i Stradov [Straden]) a přičlenění k Ústí 
(Obvodní národní výbor 2), v sobotu 1. 9. 1990 se Chlumec (s Přestanovem) i Chabařovice 
s Roudníky a územím Vyklic i Zalužan odtrhly a katastr z ústeckého vyjmut (1991). V době 
bourání stálo 68 domů s 373 občany. Pohnuté osudy rodiny Vlastimila Myšáka líčí v článku 
Dvojí vyhnání (říjen 1938/únor 1989) Petr Blahuš (* 1966) - Reflex 35/05 (čtvrtek 1. 9. 2005).

První stopy hustého zalidnění našeho kraje patří do 3. tisíciletí př. Kr. Archeologie objevila 
stálá sídliště primitivního rolníka a pastýře v Ústí (na Hradišti, na náměstí, v údolí Klíšského 
potoka, na jižním úpatí Ovčího vrchu pod hřbitovem a v místech nynějších železničních dílen), 
dále ve Vyklicích, Modlanech, Zalužanech, Veselí, Krásném Březně, na Střekově I., v Zálezlech, 
ve Stadicích, v Habrovanech, zvláště pak velká sídliště v trojúhelníku mezi Hrbovicemi, Újezdem 
a Chabařovicemi při potocích Ždírnickém a Novovesském, potom v Trmicích a v Tuchomyšli… 
Kolem r. 400 př. Kr. ovládl rozlehlé kraje střední Evropy – a také náš okres – bojovný lid jiného 
způsobu života – Keltové, kteří k nám přinesli výraznou kulturu laténskou… …Kmen Bójů žil 
pevně v Čechách od r. 400 do poloviny prvního století př. Kr… …u Vyklic a Hrbovic dochovaly 
se zbytky železné huti. - František Pinc (* 3. 4. 1901 - † 26. 10. 1982) - Ústí nad Labem - Od 
pravěkého sídliště k metropoli českého severu - Sbírka Vlastivědné příručky OPS (Okresní pe-
dagogický sbor) v Ústí (1947), svazek 1., tisk: J. Temper, knihtiskárna pod národní správou, Ústí, 
Pražská 3, štočky: B. Tattermusch-Slavík, Teplice-Šanov (Teplitz - Schönau).

Hrbovice, při z. okraji aglomerace Ústí n. L.*, pod histor. planinou Na Běháni*. Povrchová 
hnědouhelná těžba. Veliká pekárna, učiliště pro pekárenské dělníky. Zbytky valů a základů stře-
dov. tvrze (zahrada čp. 78). Kostel: p. got. k. 15. stol., přestav. po r. 1600; na vnější zdi renesanční 
fig. epitafy. Lid. hrázděnné stavby (čp. 13 s pavlačí, 15 aj.) z min. stol. U kaple na návsi smírčí 
kříž z k. 15. stol. Tramvaj č. 7; ČSAD 04820, 04908; Z 9. Okolí: Na Běháni*, 1 km; Střížovická 
hora*, 2,5 km; Svatý Vavřinec, 1 km sv. - Dr. Josef Hůrský (* 9. 3. 1915 Vídeň - † 5.  1. 1996 
Praha) a mistr sportu Jaroslav Srba (* 13. 4. 1929 - † 2001 Ústí n. L.) - vedoucí autorského kolek-
tivu - České středohoří a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - sv. 12 - Sportovní a turistické 
nakladatelství - Praha, 1962

Hrbovice, chybně Herbovice (Herbitz), ves v Čechách na Stradovském potoce, hejt. Ústí n. L., 
okr., fara a pš. Chabařovice; 38 d., 272 ob. n. (1890), kaple sv. Kříže, popl. dvůr, hnědouhelné doly, 
mlýn. Ves připomíná se k r. 1169, kdy darována králem Vladislavem křižovníkům svatojanským. 
Ve XIII. a XV. stol. uvádí se tu manský statek. R. 1419 seděl tu Heralt z Hrbovic. - Ottův slovník 

naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Jedenáctý díl. Hédypathie – Hýždě. - 1897. Vydavatel a nakladatel 
J. Otto v Praze.

...r. 1426 došlo k památné bitvě u Ústí. Míšňanům přispěchalo na pomoc německé vojsko počtem na 80.000 mužů. 
Českému vojsku počtem 25.000 mužů velel Prokop Holý… To bylo 16. června v neděli o 7. hod. ranní r. 1426. Stihla se 
jedna z nejkrvavějších bitev, jejíž výsledkem bylo na 50.000 porubaných Němců, ostatní zahnáni a pronásledováni západně. 
Za Předlicemi zachována památka; návrší „na Běhání“, dnes Němci překřtěné na Bihano. Pronásledování pokračovalo 
až ke Krušným horám... U Hrbovic zachoval se „Krvavý Důl“ a nedaleko kostelík sv. Vavřince, kde nejznamenitější páni 
korouhevní byli pohřbeni. - České Středohoří - II. opravené vydání - Jaroslav Křenek (* 17. 5. 1890 Třebenice [Trebnitz] - 
† 5.  9. 1964 Slaný [Schlan]) - nákl. KČST v Lounech [Laun] 1929, tiskem Ant. Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů.
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Velká katolická, jednolod-
ní obdélná mešní kaple 
Nejsvětějšího srdce Je-
žíšova (na návsi 1973) 
v  pseudogotické a pseu-
dorenesanční úpravě s na 
pilastry sklenutým stro-
pem, věžičkou, půlkruho-
vě zavřeným presbytářem 
(vpředu štukový krucifix), 
sedlovou střechou a dře-
věnou polygonální zvonicí 
(u ní smírčí kříž), zbořena 
s obcí (1988) s plány k ne-
realizované těžbě.

Pravidelný (94x 66x 28 cm), hrubě tesaný kříž (č. 0424) s výrazným reliéfem smrtícího meče, r. 1903 uvedl autor pri-
márního souhrnu křížů v severozáp. Čechách (Alte Steinkreuze im nordwestlichen Böhmen) prof. Franz Xaver Wilhelm 
(* 30. 10. 1856 Vikletice [Wikletitz] - † 29. 10. 1940 Loket [Elbogen]), že ‘stával v Hrbovici, kde byl zabit jistý švédský 
velitel setniny’. R. 1987 převezen ke kostelu sv. Máří Magdaleny do skanzenu v Zubnicích (Saubernitz) - při pohledu ze 
silnice zcela vlevo. (smircikrize.euweb.cz)

Barokní výklenková kaple 
sv. Kříže s volutovým ští-
tem z 2.  1/4 18.  st. u mlýna 
v zahradě č. 297, dle tradice 
na hrobu padlých husitů, 
zbořena s obcí r. 1988


