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

ˇ J
JIVINA 

 Jivina (Gebina, Gewina, Geybina, 
Gebine, Jebina) - 360 m n. m.  
- Leží východně (0,6 km) od Lhoty 
pod Pannou (Deutsch Welhota, 
Welhotta), na rozhraní katastrů: 
Řepčice (Rübendörfl, Rübendörfel), 
Řetouň (Rzettaun) a Homole  
u Panny (Hummel) - resp. Dou-
bravice (Tauberwitz) - v severním 
úseku členité kotliny vymleté jednou 
z nejtypičtějších středohorských 
vodotečí - Homolským potokem 
(Großpriesner Bach, Hummelbach) 
vrytým mezi masivy Zadního 
vrchu (Hinterberg) (533 m)  
a Hirsemühlkoppe (385 m). Díky 
přítokům - zejm. Tašovský, správně Proboštovský (Mühlbach) zleva a Suletický (Mühlbach, 
Sulzerbach) zprava - zaujímá rozsáhlé povodí ve výškách 300 - 450 m nad úrovní Labe (Łobjo, 
Łaba, Elbe). Pravděpodobně vzešla kolem r. 1715 - název snad od vrby jívy (Salix caprea)  
- a stejně jako Filipův Mlýn (Filipp Mühle) náležela Dolní Lhotě (Nieder Welhotta).
Zikmund Lucemburský (* 14. 2. 1368 Norimberk - † 9. 12. 1437 Znojmo) končinu zastavil Hynku z Valdštejna († 1437)  
a děčínští Vartenberkové prodali Karlu Dubanskému z Duban (Duban). Od nejvyššího písaře království Českého, 

Oldřicha Dubanského († 1571) na Liběšicích (Liebeschitz)  
a Ploskovicích (Ploschkowitz) ji r. 1574 utržil Jaroslav 
Kostomlatský z Vřesovic (Wresowitz) (* 1550 - † 1612), jenž už 
v 16. stol. zřídil ve Velkém Újezdě (Grossaugezd) u Litoměřic 
(Leitmeritz) tvrz, jíž zanechal 2 synům. Královská komora po 
potlačení protihabsburské rebelie (neděle 8. 11. 1620) nemovitosti 
přepustila litoměřickým dominikánům, s okolními dědinami jimi 
disponovali od r. 1630 do 20. stol. I. (Josefské) vojenské mapování 
z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) předkládá výraz Gewina  
a II. (Františkovo) Gebina (1836 - 52). Topograf Johann Gottfried 

Sommer (* 1782/83 Leuben [Ľuběń] u Drážďan [Dresden, Drježdźany, Drežďany, Drezno] - † 11./12. 11. 1848 pražský 
Karlín [Karolinenthal]) uvádí v 1. dílu monografie Das Königreich Böhmen (Praha, 1833) zaměřeném na Litoměřicko  
- v kapitole Allodial-Gut Groß-Priesen (Alodiální panství Velké Březno) - samotu ‘Gebina-häuser’ s 21 obyvateli  
a 4 staveními spadajícími do Lhoty (Welhota). V souvislosti s hnědouhelnými ložisky v přilehlém kopci Holý kluk 
(Pfeifenschneider, Holai Kluk, Holey kluk) (375 m) - kde se ve fonolitové žíle hojně vyskytují žluté krystaly titanitu  
(i 0,5 cm velké) - figuruje lokalita (‘Holai-Kluk bei Gebina’) např. v elaborátu Geognostische Skizzen aus Böhmen. Die 
Umgebung von Teplitz und Bilin in Beziehung auf ihre geognostischen Verhältnisse. Ein Beitrag zur Physiographie des 
böhmischen Mittelgebirges. (Geognostické Skici z Čech. Okolí Teplic a Bíliny ve vztahu ke geologickým podmínkám. 
Příspěvek k fyziografii Českého středohoří.) mineraloga, paleontologa, lékaře a botanika Prof. Dr. Augusta Emanuela 
Reusse (* 8. 7. 1811 Bílina [Billin] - † 26. 11. 
1873 Vídeň) zveřejněném (1840) takřka 
nevýznačnějším nakladatelem své doby, 
Karlem Wilhelmem Medau (* 1791 Štětín 
[Szczecëno, Szczecin, Stettin] - † 16. 2. 
1886 Litoměřice). Císařské povinné otisky 
stabilního katastru Čech z r. 1842 (resp. 
1846 - Lith. J. Morevette u. Winter Fz.)  

● Z původních 4 domů se v rozlehlé zahradě zachoval jediný 
(čp. 21) - se zděným přízemím, roubeným patrem, řezaným  
štítem a vtaženou pavlačí nad vstupem, sousedící (na leteckých snímcích  
z r. 1954 čp. 11) byl koncem 90. l. 20. stol. totálně změněn v rekreační chatu. 
- foto: Roman ‘Klobouk’ Häusler (čtvrtek 22. 12. 2011)

● foto: Roman ‘Klobouk’ Häusler (čtvrtek 22. 12. 2011)

● Jivina na pravém břehu levého přítoku 
Homolského potoka - zde Gebina Bach - 
Císařské povinné otisky stabilního katastru 
Čech z r. 1842 (resp. 1846 - Lith. J. Morevette 
u. Winter Fz.) - Deutsch Wellhotta in Böhmen 
- Leitmeritzer Kreis - Bezirk Großpriesen


