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Koleč 

 Koleč (Kolcz, Kolč) - 186 m n. m. - Ves mezi Hrbovicemi (Herbitz) 
a Českým Újezdem (Böhmisch Neudörfel), na úpatí Střížovického 
vrchu (Strisowitzer Berg, Steinberg) (342 m), dle zpráv (14. stol.) zal. 
po r. 1169. Ve 13. - 14. stol. s většinou okresu náležela johanitům. 
Bývá lokalizována do prostoru Předlic (Prödlitz), Hrbovic  
a Č. Újezdu - s kostelem sv. Vavřince (Laurenzikirche) - zprvu 
filiálním u Chabařovic (Karbitz) vzpomínaným v l. 1352 a 1354 
(kdy farář platil 8 kop grošů papežského desátku), poté na jeho 
místě postaveným farním, kam mimo Předlic (Prödlitz), Hrbovic,  
Č. Újezdu a Střižovic (Strizowitz) příslušel i Újezd (Augiesel).
 Aby měl na daň (23 kop a 47 gr.), musel (17. 6. 1418) Jindřich z Hradce (* 1385 - † 1421), 
velkopřevor řádu sv. Jana Křtitele ve Strakonicích (Strakonitz), za 256 kop pražských grošů vdově po 
Boreši IX. ml. z Rýzmburka (Riesenburg, Rysenburch) (* 1350 - † cca 1403) - Anně (* 1396? - † po 
1423) z Koldic - postoupit Předlice ‘s podacím’, Klíše (Kleische), Újezd, Bánov (Bohna), Užín (Auschine), 
Varvažov (Arbesau), Habrovice (Johnsdorf), Radešín (Gratschen) a Levín (Leuin) - resp. Libov 
(Lieben). Název asi vznikl zkomolením jména (Kolcz) přechodné majitelky. Převorát zabředl do nesnází zejm. koupí poloviny hradu a panství 
ve Strakonicích, na což generální šéf Jindřich z Hradce užil peníze jiných komend. Pražský konvent neměl (1418) ani na královskou berni  
a ústeckých entit se zbavoval. Transakční listina uvádí: ‘chtíce nás a našeho domu… bych lepší časy učinil a žádajíce skrze to sobě i témuž domu 
pomoc opatrnú zjednati a zvláště pro obtíženie dluhov a berní, kteréžto jsme králi českému dali a platiti museli tohoto času’. Jediným jměním 
komoře navráceným (záruka uznána za neplatnou), bylo 9 vsí u Ústí Jindřichem zastavených již r. 1418. Doživotní uživatelkou se stala Anna 
z Koldic, v r. 1454 je však držel Jan z Vartenberka na Blankenštejně. O dohodě prameny nehovoří, lze si jí ale domyslet. Po Annině smrti (po 
r. 1423) zboží johanitům nepřipadlo, obsadil je Jan z Vartenberka končinou obsáhle disponující. K potvrzení úchvatu, na rozdíl od ostatních, 
nikdy nedošlo a Jan musel po zasedání revindikační komise vsi vydat. - Majetek johanitského řádu v Čechách ve 12. - 16. stol. (disertační práce 
obhájená 4. 4. 2006) - Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. - ředitel Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově.
 V neděli 16. 6. 1426 po sv. Vítu strhla se o 7. h ranní Na Běhání (207 m) (Běháň, Běhana, Bihana) z nejkrvavějších 

řeží, husité porubali 50.000 Němců, u Vavřince byli prý při nedaleké lípě nejznamenitější 
korouhevní páni hromadně pohřbeni.

  Na Císařských otiscích z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. J. Morevette u. Winter E.), kde je Č. Újezd podtitulně 
evidován: Nowawes Czeska in Böhmen, Leitmeritzer Kreis, Bezirk Kulm se krom Auf der dűrren Gartenflur (Na 
Zahradních sušinách) vyskytuje výměra In der Wappische Flur (Na Zbrojním [Erbovním] poli). Uchoval se záznam 
(1559), že Adam Kelbl z Geisinku vedl s ústeckou farou při o děkanskou půdu v Předlici. Jakoubkův († cca 1461) 
vnuk Jaroslav z Vřesovic - hejtman litoměřický a od r. 1529 ‘najvyšší hajtman krále J. M. v královstvie českém’  
- přiznal ústeckému faráři užívací právo k 36 strychům (10,26 ha), co kdysi patřily záduší ke kostelu v Kolči, o němž 
píše Palacký, že měl samostatného plebána, 300letý spor každý majitel opětovně rozdmychával. Adam dominium 
evangelizoval a k výchově dětí (v testamentu [1590] pro zhýralost 2 z 10ti synů vydědil, což bylo neběžné) povolal 
(1563) duchovního z durynské Gothy, jemuž po vykázání katolického svatyni propůjčil.
 Újezd Č e s k ý  (Böhmischneudörfl), ves, hejtm. Ústí n. L., okr. a pš. Chabařovice, fara 
Chlumec; 33 d., 42 obyv. č., 193 n. (1900), fil. kostel sv. Vavřince, popl. dvůr a hnědouh. 
doly. - Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Dvacátýšestý díl.  
U – Vusín. - 1907. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.
 R. 1424 marně Čechové obklíčili Míšňany. Za to 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. Husité byli vyzváni vzdáti se a když zamítli, bylo jim odpověděno na písemnou žádost  

o šetření zajatých, že zajatců nebude živeno, nýbrž vražděni napořád. Vzkázali tedy vojům německým, že zachovají se dle toho stejně. 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. Trmicemi a Chabařovicemi prchali Němci. U Hrbovic zachoval se „Krvavý Důl“ a nedaleko kostelík  
sv. Vavřince, kde nejznamenitější páni korouhevní byli pohřbeni. Ústí pak dobyto, vypleněno a spáleno tak, že tři léta zůstalo neobydleno. 
Až Jakoubek z Vřesovic se města ujal, je přivlastnil a vystavěv znovu, opevnil. Ještě však před jeho smrtí stalo se opět městem královským.  
- 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.
 Krvavá jáma Na Běhání. Za humny vsi Hrbovic, na úpatí planiny »Na Běhání«, kde 
husité pod Prokopem Holým porazili na hlavu několikrát silnější vojsko křižácké, jest  
v půdě malá sníženina, kterou lid »Blutloch« (krvavá jáma) nazývá. Zde prý husité pobili 
nejvíce křižáků, kteří den před bitvou, jisti svým vítězstvím, husitům vzkázali, že kacířů 
živiti nebudou. A tak jim husité jejich vlastním loktem naměřili. - František Cajthaml-
Liberté (* 30. 3. 1868 Suchomasty - † 3. 5. 1936 Bystřany [Horušany, Wisterschan]) - 
Sto pověstí, bájí a příběhů severočeských - vyd. (1924): Ústřední dělnické knihkupectví  
a nakladatelství (Hybernská 7, Praha II.) - Antonín Svěcený (* 1. 1. 1871 - † 12. 12. 1941).
 Území v trojúhelníku mezi Střížovicemi, Chabařovicemi a Předlicemi je stará kulturní půda. Podle 
četných archeologických nálezů byla poměrně hustě osídlena již před 5000 lety v mladší době kamenné 
(neolitu). Nalezli tu kamenná dlátka, ale také pravěkou kovárnu. Ze Střížovic se můžeme vrátit kolem 
rybníka a přes vrch na Klíši, ale obrátíme se na jih po stráni k osamocenému kostelíku sv. Vavřince. Ze 
14. století je o něm písemný doklad jako o farním kostele osady Předlice, Újezd, Hrbovice a Koleč, která 
však zanikla. Kostel má dřevěný strop. Zvon s dlouhým českým nápisem, ulitý r. 1533 v Litoměřicích, 
byl přenesen do Chlumce. Přestavba kostela, tehdy luteránského, je z r. 1616 v renesanci za Kölblů 

● kol. r. 1965 (hrbovice.com)

● foto: D. Kavan (čt 7. 6. 2012)

● lípa v Hrbovicích pod 
Běháním - pamětník bitvy  
- pohled v prospěch  
N. J. S. (Národní jednota 
severočeská) vyd. (1936) J. G. 
Koman (Osek - Osseg)

● Renesanční figurální epitafy 
kol. r. 1965 (hrbovice.com) - 7 z 8 
kamenných náhrobníků (1570 
- 1600) Kölblů z Předlic bylo 
po likvidaci přemístěno do 
zamýšleného lapidária u kostela 
sv. Václava (St.Wenzel-Kirche) ve 
Valtířově (Waltirsche), stejně tak 
oba kostelní portály…
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na Chlumci, kteří tu bývali pochováni, jak svědčí náhrobní kameny vezděné na vnější stranu kostela. Tyto 
pískovcové reliefy jsou cenné renesanční sochařské práce a zasluhují ochrany. Původní kostel byl založen 
už asi po r. 1169, kdy johanité získali velkou část našeho kraje a také Předlice a Hrbovice. Kolem kostela 
vystupují hliněné štěrky, vypálené „zemními požáry“ po samovznícení odkryté uhelné sloje. Hnědé uhlí 
obsahuje vždy něco kyzu železného, který na vzduchu větrá, při čemž se tvoří kyselina sírová. Při tomto 
chemickém procesu se vyvinuje teplo a tak dochází k samovznícení uhlí. Mezi Hrbovicemi a Chabařovicemi 
byl obnoven bývalý hlubinný důl Petri a změněn na povrchový, který se již blíží k opuštěnému kostelíku.  
- František Pinc (* 3. 4. 1901 - † 26. 10. 1982) - Výlety Severočeským krajem - Severočeské krajské 
nakladatelství (Liberec [Reichenberg], 1961)
Ze severočeského průvodce - Potulky Ústeckem - Jaroslav František Urban (* 2. 4. 1889 Vřeskovice 
[Břeskovice, Breskowitz] u Přeštic [Pschestitz] - † 21. 7. 1960 Nepomuk [Pomuk]) - vyd. časopis (vycházející 
v Ústí, v červenci 1927 konfiskovaný) ‘Zájmy českého Severu’ - orgán československé sociálně demokratické 

strany dělnické v župě českolipské - z r. 1924: ‘Vesnice (Hrbovice) s 58 domy a 571 obyvatelem, panským dvorem, mlýny a cihelnami (roku 
1169 darovaná králem Vladislavem II. johanitům), měla zámek s dvěma hrazenými příkopy (vodní opevnění). Od johanitů získala zboží rodina 
Kölblů z Krupky a Geisingu, která je ve válečných událostech roku 1620 ztratila. Mnohé náhrobní kameny u kostelíka sv. Vavřince upomínají 
tento rod.’ …Když Josef II. zakázal procesí (1782), slavily se v bývalé vsi na svátek světce kol. 10. srpna aspoň velkolepé poutě ‘…u Vavřince 
byl za krejcar turecký med, kyselá smetana okurka a lák navrch zadarmo’, vzpomínala předlická rodačka, primabalerina Národního divadla 
v Praze Jožka Šaršeová (* 11. 11. 1901 Předlice - † 19. 11. 1982 Praha). - Helena Borská (* 14. 6. 1928 Mnichovo Hradiště [Hradiště nad 
Jizerou - Münchengrätz] - † 16. 5. 2004 Ústí n. L.) - Poznámky k historii města Ústí n. L. - 1. vyd. (Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 2005)
 Jako děcko 50. l. 20. stol. pamatuji, že tu hasiči z Předlic a Hrbovic organizovali srpnové poutě, hlavní artikl představoval prodej melounů  
a kvašených okurek. Kostelík měl smůlu, stál na opuštěném místě, byl vykraden a zdevastován. Zbourání soudruhům asi náramně vyhovovalo. 
Chodíval jsem tam z kolonie ulicí K Vavřinečku (Laurenziweg, Laurenciweg, Vavřincova) soudruhy rovněž zrušeného hřbitova, kde od r. 1936 
odpočívá můj děda, v kolonii měl obchod. Kdeže loňské sněhy jsou! - Hoření - sobota 4. 7. 2009, 22:02 (zanikleobce.cz).

 Pův. pozdně gotický kostel z r. 1618 (v místě předchozího - zmiňovaného v l. 1352 a 1354) na stromy porostlém 
návrší mezi Hrbovicemi a Č. Újezdem, vlevo silnice z Předlic na Teplice, s trojboce uzavřeným presbytářem  
(z konce 15. stol.) klenutým hvězdicovými žebry, v závěru s odstupňovanými opěrnými pilíři, obdélnou sakristií 
na sev. straně, varhanním kůrem a před záp. štítem mohutnou hranolovou, zvonově zastřešenou věží s lucernovou 
cibulí. Jedinou plochostropou loď s dřevěným stropem (ve věžním patře s emporou - přístupná nadzemní galerie) 
i věž nechal v l. 1616 - 18 v sasko-renesančním stylu zřídit Petr Kölbl z Geisingu († 1619). Na nižším střešním sedle sanktusník (z r. 1893), 
okna mírně hrotitá, ve věži pravoúhlá; jižní i západní renesanční portály s půlkruhovými profily záklenků a pilastry s římsovými hlavicemi.  
V 1. sv. monografie Das Königreich Böhmen (Praha 1833) zaměřeném na Litoměřicko prezentuje Johann Gottfried Sommer (* 1782/83 Leuben 
[Ľuběń] - † 11./12. 11. 1848 pražský Karlín [Karolinenthal]) v kapitole A l l o d i a l - H e r s c h a f t  Kulm. (str. 207) F i l i a l k i r c h e 
zum heil. L a u r e n t i u s  (str. 212). Kartograf J. K. Müller (* 15. 3. 1673 Wöhrd u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) uplatňuje znění 
St. Laurentz (1720), I. (Josefské) vojenské mapování z l. 1764 - 68 (rekt. 1780 - 83) St. Laurenti, II. Františkovo (1836 - 52) St. Laurenz  
a III. Františko-Josefské (1877 - 80) U Sv. Vavřince. Během rekonstrukce za 3.000 zlatých byl v r. 1864 barokní oltář s obrazem sv. Vavřince 
(* cca 230 Huesca - † 10. 8. 258 Řím) nahrazen novým s kolovratským erbem, hlavní oltář s kazatelnou z r. 1660, ani jiná vnitřní zařízení 
se nedochovala. V interiéru se vyskytovaly varhany, dle litoměřického organologa MUDr. Tomáše Horáka (* 23. 4. 1965), který v regionu 
zdokumentoval bezmála každý nástroj (Varhany a varhanáři Ústecka - Ústecká vlastivěda - sv. I., Město Ústí n. L. 2002), se krom neznámého 
experta (před r. 1725 - rejstříková mechanická traktura a zásuvkové vzdušnice) na údržbě v l. 1863 - 64 podílel (oprava pozitivu za 117 zl.) 
Franz Müller (* 17. 12. 1813 Arnultovice [Arnsdorf b. Haida] - † po 1898) z Janova (Johannesdorf) u Sloupu (Bürgstein) působivší i v Novém 
Boru (Haida). Houpával se tu zvon z r. 1525 od jednoho z prvních severočeských kovolijců 1. pol. 16. stol., mistra Tomáše z Litoměřic 
(† 1538), dále nedatovaný a do třetice blíže neznámý z r. 1533, s nápisem ‘Leta bozyho tysyciho pistysteho XX-XIII ke cty a k chwale panu 
bohu a wssem swatym a matce bozy a swate trogycze’, jenž byl r. 1917 uschován a později zavěšen v chlumeckém kostele (St. Gallus Kirche) 

sv. Havla (1358 sv. Gottharda), v r. 1942 sejmut na válečné účely. 
Ve 3. roč. čtvrtletníku orientovaného na okr. Ústí a Chabařovice 
Beiträge zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes, 
jenž se spolupracovníky od r. 1921 připravoval gymnaziální 
pedagog a archivář PhDr. Franz Josef Umlauft (* 11. 7. 1883 
Lipová [Spansdorf] - † 8. 11. 1967 Marl u Bayreuthu) se svatyní  
v příspěvcích Die St. Laurenziuskirche bei Karbitz (1923) zaobírá 
(str. 13 a 61) penzionovaný řídící učitel Gustav Simon (* 4. 9. 
1850 Chabařovice). Renovován r. 1864 a naposledy v r. 1932  
s rozlehlou budovou pro kostelníka jen chátral, díky neuskutečněné 
povrchové těžbě byl v lednu 1967 zbytečně odstřelen, za své vzal 
i přilehlý hřbitov. Rozházené kameny a cihly lze popatřit vlevo 
silnice na Č. Újezd. Pověst praví, že odtud vede podzemní chodba 
do grotty na Janském vrchu (Johannesbergerl) pod chabařovickým 
barokním kostelíkem sv. Jana Křtitele (Kapelle zu St. Johann 
dem Täufer) z r. 1822, kde od r. 1750 stávala poustevna s kaplí 
(zrušena 1781), jeskyně prý při vložení svíce ke vstupu dokáže na 
objednávku uzdravit. Objekt bývalého dolu Petri (Petri Schacht) 
u památníku Bitvy Na Běhání si od římských katolíků pronajala 
církev pravoslavná.
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● Sv. Jan Křtitel (St. Johannes), důl Petri (1859 - 1973) s železniční vlečkou, Střižovický rybník (Zapfen Teich), lanovka Bleichert (Bleichert 
Drahtseilbahn) - viz Hrbovice - a okolní cihelny (Zgl. = Ziegelei). - Mapa okresu Ústí zveřejněná národně-socialistickým svazem učitelů ve 
spolupráci s Ústeckou okresní správou, vydal Johann Künstner (* 1844 - † 1911), Česká Lípa (Böhmisch Leipa), kresba prof. H. Blumtritt 1939.

● Sv. Vavřinec, dnes tudy 
prochází dálnice - světlotisk 
vyd. (kol. r. 1910) Rudolf 
Sladek v Chlumci (Kulm).

● Die Laurenzikirche bei Karbitz - perokresba (1923) ing. arch. Franze Josefa Arnolda (* 18. 1. 1888 Ústí n. L.  
- † Pasching) - odsunutý stavební rada (Baukommissär) ústeckého městského úřadu a kreslíř rekonstrukcí 
historických pohledů, mj. tvůrce Okresní nemocnice (1937), České spořitelny (1939) aj., zejm. ale věhlasných 
klíšských pavlačových S-domů Na Vlnovce a Mezidomí (Laubenzeile, Laubenganghäuser), přežil v úterý 31. 7. 
1945 takřka zázrakem masový lynč na německém obyvatelstvu, tzv. Ústecký masakr (Massaker von Aussig), když ho  
z hromady mrtvol vytáhl vlastní syn.


