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● Usedlost Basstreichermühle (Pastreicher M., 
Passstreicher Mühle) a vyústění potoka Binower 
Bach (Fraschenbach) do Suletického u Byňova, 
Berand, západní okraj Suletic a Komárov pod 
‘Komářím pahorkem’ Mückenhübel (435 m), někdy 
i Mikenhibel (Kluczken) - severní pasáž kotliny 
vymleté takřka nejtypičtější vodotečí Českého 
středohoří (Böhmische Mittelgebirge) Homolským 
potokem (Großpriesner Bach, Hummelbach) 
vrytým mezi masivy Zadního vrchu (Hinterberg) 
(533 m) a Hirsemühlkoppe (385 m) - Císařské 
povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1842 
(resp. 1846 - Lith. J. Morevette u. Winter Fz.) - 
Sulloditz mit Binowe in Böhmen - Letmeritzer Kreis 
- Bezirk Großpriesen

● Pod mnohaletým vedením báňského správce Albina Benedikta Castelli (* 1822 Drážďany - † 
1892 Velké Březno), na nějž stejnojmenným dokumentem s podtitulem ‘Významný horník a 
badatel Českého středohoří’ upozornil kurátor mineralogických fondů Regionálního muzea v 
Teplicích, autor vlastivědných článků z Lovosicka ap. Miroslav Radoň (* 1974 Litoměřice), v kraji 
působilo saské Zálezelské uhelné těžířstvo (Salesler Kohlen-Gewerkschaft)… Dolování... V okolí 
Zálezlů a zvláště na pozemku „Vráž“ (Wrusche) zvaném, dolovalo se od dávných dob. Výskyty 
tohoto uhlí popsal A. E. Reus a prof. Krejčí. Zjištěno 13 slojí, jejichž mocnost kolísala mezi 0˙10 
až 0˙60 m, výjimečně byly i 1 m silné. Vyskytovalo se smolné lesklé uhlí. Ještě v roce 1857 byly 
4 doly v činnosti (jáma „Boží požehnání“ [Segen Gottes-Zeche] u Jankova mlýna [Jankenmühle] 
v Suleticích, „P. Marie Pomocné“ [Mariahilf-Zeche] východně od Biňova, „Bombeles“ [Boubelská - Bombelles-Zeche] severně od Zálezlů a 
„Jana Křtitele“ [Johanneszeche] severně od Proboštova [Proboscht]); později otevřen důl „Františka“ na (Franciscischachte, Franziskenstollen) 
„Vráži“ u Zálezel. Těžba roční byla 70.000–80.000 centů. Před deseti lety přestalo se těžiti na poslední z těchto jam „Františce“ pro poměrně 
slabou mocnost ložiska, jinak stále dobrého uhlí. Z jámy této bylo vytěženo ještě v roce 1914 celkem 5536 q a v roce 1915 pak 2317 q. Důl sám 
měl 7 slojí s malým sklonem, z nichž jen 3 mohly s prospěchem býti těženy; čtyři ostatní byly velmi slabé. V Proboštově dolovalo se od října 
roku 1922 do června 1923 v dolovém poli „Ehregott“ a vytěžilo se 1547 q hnědého uhlí. Dolování bylo zastaveno pro geologickou poruchu a 
pro malé finanční prostředky. Nyní pracuje se občasně na proražení poruchy, aby ložisko dále mohlo býti zužitkováno. - Litoměřicko: Obraz 
vlastivědný: s 54 vyobrazeními (1. díl, str. 209) - Jaroslav Rudolf Tesař (* 18. 12. 1874 Bohnice - † 1958 Praha) - učitel a vlastenecký pracovník 
českého severu - Nákladem Ratibora Vodseďálka (* 7. 10. 1889) v Lovosicích (Lobositz), tiskem Hynka Jirky v Roudnici n. L. (Raudnitz) 
1926. - Mapa okr. Ústí zveřejněná (1939) národně-socialistickým svazem učitelů ve spolupráci s Ústeckou okresní správou, vydal Johann 
Künstner (* 1844 - † 1911), Česká Lípa (Böhmisch Leipa), kresba prof. H. Blumtritt, supervize Heinrich Lipser (* 29. 11. 1886 Ústí n. L. - † 
1963 Offenbach am Main).

 KOMÁROV (Mückenhübel) - 340 m n. m. - Zaniklá samota nad levým břehem Suletického 
potoka (Mühlbach, Sulzerbach) kdysi příslušela samostatným Suleticím (Sulloditz) (1869 
- 90, 1900 - 10 [Sulotice] a 1921 - 30 okr. Litoměřice, 1950 okr. Ústí n. L.-okolí), jež jsou 
nyní i s Byňovem (Binowe), Babinami II (Babina B), Bláhovem (Plahow, Plahof), hloučkem 
nejen rekreačních a hospodářských objektů Dolní Lhotou (Nieder Welhotta), Doubravicí 
(Tauberwitz), Haslicemi (Haßlitz), Lhotou pod Pannou (Deutsch Welhota, Welhotta) a Novou 
Vsí u Pláně (Neudörfel) místní částí (od r. 1961) Homole (Hummel), která vč. Haslic spadala 
(1869 - 1950) pod nevelkou Doubravici rozkládající se na vysokém větrném a zaobleném 
hřebenu nad kaňonem Lučního potoka (Lischkenbach, Kreuzbach). Situace se ale zhusta 
měnila, od r. 1961 svrchovaná ves byla v úterý 1. 7. 1980 sloučena s Velkým Březnem (Groß-
Priesen), ovšem již v pondělí 23. 9. 1991 se osamostatnila přejmenována na Homoli u Panny. 
Dobrovolný svazek obcí - o 6ti subjektech: Homole, Malečov (Malschen), Malé Březno (Klein-
Priesen), Tašov (Taschow), Velké Březno a Zubrnice (Saubernitz) - operující z velkobřezenské 
radnice, byl pro rozvoj ekonomiky, životního prostředí, tradic ap. konstituován v úterý 16. 8. 
2005 jako Mikroregion Velkobřezensko. Vedle Komárova ale k Suleticím patřilo ještě několik 
samot dalších - Rottrova chalupa (Rotterhäusel) či U Panského Mlýna (Bei der Herrenmühle) 
- rozhozených po údolích a úbočích.

 Rakouský inženýr, topograf a kartograf Jan Kryštof Müller (* 15. 3. 1673 Wöhrd u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) uvádí 
Mikenhübel (1716), I. (Josefské) vojenské mapování z l. 1764 - 68 (rekt. 1780 - 83) uplatňuje znění Mükenhübel i Mückenhübl 
(1720) a II. Františkovo (1836 - 52) i III. Františko-josefské (1877 - 80) jen Mückenhübel.Krom profesora mineralogie Jana 
Krejčího (* 28. 2. 1825 Klatovy - † 1. 8. 1887 Praha) - pedagoga (napsal 1. českou učebnici geologie [1860]; doplněná revize 
Geologie čili nauka o tvarech zemských se zvláštním ohledem na krajiny Československé vyšla r. 1877), překladatele, publicisty 
(příležitostný pseudonym Prokop Rudný) i politika (do r. 1873 poslanec českého zemského sněmu a v l. 1880 - 83 člen Říšské 
rady) - či homolského rodáka, Prof. Dr. Josefa Emanuela Hibsche (* 26. 3. 1852 Homole č. 2 - † 4. 11. 1940 Vídeň) - konkrétně 
na 5. archu (Vídeň 1902) velkolepého atlasu - Geologische Karte des böhmischen Mittelgebirges - Blatt V (Grosspriesen) - se koutem 
(Mückenhübel bei Proboscht) zaobírá i 2dílný elaborát - 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 
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● Kontrast černých amfibolů se světlou horninou a dokonalé krystalografické omezení jsou 
důvodem, proč se vzorky řadí mezi sběratelsky nejpěknější ve Středohoří. Koncem září 2012 
dokonce figurovaly v aukční nabídce firmy Shannon & Sons Minerals ze severoarizonského 
Gilbertu (0,5 - 1 cm, 0.02 kg, 25,01 $).

● Veleňsko-litoměřická dálková pravobřežní labská horská stezka - Wehlen-Leitmeritz (Höhenweg rechtes Elbufer) - značená zelenou 
vlnovkou na Wanderkarte fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge. 5. verbesserte Auflage - Entwurf von 
Carl Kroitzsch, Aussig

z Čech. Okolí Teplic a Bíliny ve vztahu ke geologickým podmínkám. Příspěvek k fyziografii Českého středohoří.) - paleontologa, 
lékaře a botanika Prof. Dr. Augusta Emanuela Reusse (* 8. 7. 1811 Bílina [Billin] - † 26. 11. 1873 Vídeň) zveřejněný (1840 - 44) 
takřka nejproslulejším vydavatelem své epochy, Karlem Wilhelmem Medau (* 1791 Štětín [Szczecëno, Szczecin, Stettin] - † 16. 2. 
1886 Litoměřice). Odlehlost koutu vykresluje ‘Interpelace (IX/181) poslance Franze Hellera (* 22. 9. 1878 - † 1944 - českolipský 
rolník a reprezentant Německého svazu zemědělců - Bund der Landwirte) a druhů ministrovi 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 (Neudörfel), Pláň (Plan), Babiny (Babina B), Suletice (Sulloditz), Berand, 
Mückenhübel, Basstreichermühle (Pastreicher M.), Selský Mlýn (Haber Mühle, Bauermühle), Rohrhütte, Kachlermühle, Filipův 
Mlýn (Filipp M.), Rottrova Chalupa (Rotterhäusel), Německá Lhota (Lhota p. P. - Deutsch Welhota) a Řetouň (Rzettaun), jímž 
se dodává došlá pošta jen v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. 1 B, vztahující se na tyto osady: Jivina (Gebina, 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. Poněvadž se pošta, která dojde pro poštovní úřad v 
Homoli, musí každodenně odnášeti ze železniční stanice Velké Březno (Groß-Priesen), vzdálené 2 hodiny cesty, nebo musí tam býti 
dopravována, dochází přímo k neuvěřitelným poměrům. Na příklad: Poštovní zásilka, která došla ze železniční stanice Velké Březno v 
pátek, může býti dodána příjemci, který bydlí v Suleticích teprve v úterý příštího týdne a rovněž tak poštovní zásilka, která došla pro 
příjemce bydlícího v Haslicích do Velkého Března ve čtvrtek, může mu býti dodána teprve v pondělí příštího týdne, poněvadž poštovní 
zásilky musí zůstati ležeti ve Velkém Březnu do druhého dne, dokud si je z Homole neodnesou. Stejné průtahy jsou ovšem také při 
odesílání poštovních zásilek… …K finanční stránce, naprosto nehledě, že by v tomto případě došlo k nepatrnému většímu zatížení, 
nesmí se zde přihlížeti, neboť i kdyby venkovský poštovní úřad vynášel méně, stále ještě to není důvodem, aby poštovní doručovací 
poměry byly stlačeny na středověkou úroveň. Zemědělské obyvatelstvo dodává státu jiným způsobem mnohem více, než mu mohou 
dáti města a průmyslová místa (vojáky, válečné úkony atd.) a nežádá od něho nic anebo mnohem méně než města a průmyslová 
místa. Poukazujeme zde na sta milionů korun, jichž jest třeba na podporu nezaměstnaných ve městech a v průmyslových místech, 
takže venkovské obyvatelstvo může právem žádati, aby se mu pošta dodávala každodenně i kdyby to stát nepatrně více zatěžovalo…’ 
(zpráva z 1. zasedání Národního shromáždění republiky Československé v Praze, v úterý 2. března 1926).
 …vzhůru do vsi Zálezlu… Za mlýnem údolí náhle k východu se obrací a silnice se rozvětvuje; jedna větev údolím dále k Lhotě 
(Welhotta) a Homolím (Humel) vede, druhá v zatáčkách po stráni skrze Proboštov… Nikdo by netušil, vida čedičové a znělcové 
skály na obou úbočích vystupovati, že nalézá se v krajině, kde hnědé uhlí se dobývá. Přichází v tenkých vrstvách mezi znělcovým 
kamením a tufy co anthracit, vystupující na den pod jménem „Holý kluk“ u důlu sv. Vavřince (Laurenzi Schacht). Na východním 
úbočí jest u vesnice Binova čedičová skála (Mückenhausens Kuppe) působící svým kamením magnetickým odchýlení magnetické 
střelky. - V. Wachsmann - Severní Polabí - Od Litoměřic až k Hřensku. Okolí měst Ústí n. L., Teplic, Litoměřic, Podmokel a Děčína - 
Česká Beseda v Ústí n. L. 1888
 ‘Míst s výskytem amfibolu a augitu je v okolí Suletic zmiňováno několik. Jednak oblast Plundrichovy hůrky (459 m) - dříve 
Plundrichs Kuppe (na Císařských otiscích Strasche), kde se ostrohranné krystaly amfibolu vyskytují ve výchozech čedičového 
tufu (Hibsch 1934). Výskyt vyrostlic augitu (pyroxenu) z jámového lůmku na zjz. okraji zmiňuje (1996) i Miroslav Radoň (* 1974 
Litoměřice). Práce se ovšem týká především revize výskytů hydrotermálních dutinových minerálů - zeolitů, konkrétně phillipsitu a 
thomsonitu a dále hyalitu. Druhou oblastí je vrch Mückenhübel (na Otiscích Kluczken) jz. od Suletic směrem k obci Lhota. Zde 

jsou amfiboly a augity popisovány z výchozů nefelinického tefritu (Hibsch 1934). V r. 2000 tu 
prováděli Petr Magdík z Teplic a Mgr. Jiří Mánek, Ph.D. (* 5. 9. 1972) průzkum a v haldičkách 
zeminy vyhrabaných pravděpodobně jezevci se jim podařilo nalézt množství dokonale 
omezených volných krystalů amfibolu do délky cca 2 cm. Poté odkryli několik výchozů tufů se 
zarostlými krystaly amfibolů. Lokalita (cca 40x 20 m) se nachází na západním svahu. Amfibol 
je podstatně běžnější než augit, navíc dosahuje větších rozměrů…’ - Suletice - staronová 
lokalita amfibolu v Českém středohoří - Mgr. Michal Filippi, Ph.D. - časopis Minerál 
(2/2007)


