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KOŠTOV

 Koštov (Kosten) - 150 - 152 m n. m. - Při stavbě dálnice byla 
na koštovsko-stadickém pomezí odkryta (1987) až 25.000 let 
stará tábořiště (zhr. ze stejné doby jako vyhlášené Věstonice)  
a okamžitě se zařadila k nejvýznamnějším mladopaleolitickým  
v Čechách. 
 Plošinka (150 m2) v jižním úbočí vrchu Rovný (Rabenay, Ostrand) (377 m) garantovala dokonalý 
přehled o pohybu zvěře. Četné kosti mamutů, sobů a polárních lišek nesly stopy opálení, rozprostírala 
se tu bezlesá step skýtající pramálo topiva (zřejmě takto sloužily). Unikátním nálezem je výrobna 
pazourkových nástrojů s množstvím rozházených štěpin, dokonce několik set čepelí (zakopaných 
nejspíš v kožených obalech), tehdy nesmírné bohatství prozrazující úmysl se pro poklad vrátit. Proč 
k tomu nedošlo, zůstane asi utajeno. Kromě střední doby kamenné (8.000 - 5.500 př. n. l.) byly v okolí 
objeveny další hojné pozůstatky až do příchodu Slovanů. V r. 1937 bádal Ernst Simbriger (* 1857  
- † 1931) na Běháni (Bihana) u Hrbovic (Herbitz) a narazil na halštatskou kulturu (cca 800 - 450 př. 
nl.), zkoumal i lužické pohřebiště v Trmicích (Türmitz) a některá místa na Střekově (Schreckenstein) 
a v Koštově. Výsledky publikoval v archeologickém časopise Sudeta, jehož dlouholetým redaktorem 
byl Helmut Preidel (* 17. 5. 1900 Podmokly [Bodenbach] - † 14. 8. 1980 Gilching - studoval v Berlíně, 
působil na žateckém gymnáziu a v chomutovském i mosteckém muzeu).
 Kruhová osada s nepravidelnou podélnou návsí (1416 in Costov, pak Kostov 
- Kostův dvůr, zřejmě od obecného substantiva, později mužského jména Kost) příslušela r. 1542 Dolním Trmicím 
(Niedertürmitz), državu spravovali sourozenci Kryštof, Mikuláš († 1578) a Václav († 1572). Synové jednoho z bratrů 
Karla a Václava - rytíři Trmičtí z Míliny - vložili (1545) do obnovených zemských desek ‘Trmice tvrz, dvůr poplužní  
s poplužím a dvory kmetcí s platem co tu mají, Otovice, Újezd a Koštov vesnice a dvory kmetcí s platem co tam mají, 
Stebno ves celou a dvory kmetcí s platem’. R. 1588/9 vymohl Mikuláš Otta († 20. 6. 1605) z Míliny a D. Trmic (Nikolaus 
Otto von Mühlen auf Untertürmitz) na Rudolfu II. (* 18. 7. 1552 Vídeň - † 20. 1. 1612 Praha) dědičné právo, s Újezdem 
(Augießel), Koštovem a Milbohovem (Elbogen, Ellbogen) se tak jmění ocitlo v rukou Jindřicha Kauče (Koučové  
z Kouče - vladykové z Chouče na bílinském panství), syna majitele horního trmického léna, Kašpara z Kauče (Kautsch)  
(† po 1543).
 Dle Dr. Franze Josefa Umlaufta (* 11. 7. 1883 Lipová [Spansdorf] - † 8. 11. 1967 Marl u Bayreuthu) vzešla (‘řadová ves’) z nutnosti 
ochrany bílinského brodu, po obou stranách vyrostlo několik chalup (6 na levém [Bergseite], 5 mezi pravým břehem a cestou ke Stadicím)  
a díky příznivým spádovým poměrům mlýn (č. 5); existoval ještě po r. 1700. V r. 1600 se tu vyskytovalo 15 usedlostí: selský dvůr, 7 polovičních 
a 5 čtvrtinový gruntů, panský mlýn a pastuška. Za 30leté války (1618 - 48) lehl jeden čtvrtgrunt popelem a berní rula (1653/4) udává už jen 
12 hospodářství, jde-li o vinohrady - na záp. svazích (Kostner Bergseite) Dubin (Dauben), resp. Širokého kamene (Breiter Stein) (399,9 m), 
zejm. ale Čertova (Teufelstein) - uvádí 2,5 viničného strychu (korce) - 1 v rukou chalupnických a 1,5 zahradnických (celk. 0,72 ha), zatímco  
2. tereziánský katastr (1748 - 57) katalogizuje 4 rustikální (1,151 ha) a josefínský (1785) pak 8 jiter (4,6 ha) a 1477 čtverečných sáhů (0,53 ha), 
tj. 5,135 ha vinic s výnosem 2,38 vědra (145,5 l) horší kvality, též prezentuje 19 chalup (1787). R. 1869 zaznamenává 23 čísla a 196 obyvatel 
(1880 pak 305 lidí v 28 staveních). Kartograf J. K. Müller (* 15. 3. 1673 Wöhrd u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) uplatňuje znění Kosten 
(1720) stejně jako I. (Josefské) vojenské mapování z l. 1764 - 68 (rekt. 1780 - 83) evidující 24 sedláky, 66 chalupníků a zahradníků a 8 koní 
(1787) i II. Františkovo (1836 - 52) vykazující 19 domů a 5 stájí s kapacitou pro 30 kvartýrníků a 3 koně. Na Císařských povinných otiscích 
stabilního katastru Čech z r. 1843 [resp. 1846 - Lith. v. Beck u. Müller] - figuruje Kosten und Ortschaft Augiesel in Böhmen Leitmeritzer 
Kreis Bezirk Tűrmitz. Popis Králowstwí Českého čili podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, stakůw, měst, městeček  
a wesnic… (J. G. Kalve, 1848, Praha) Františka Palackého (* 14. 6. 1798 Hodslavice - † 26. 5. 1876 Praha) předkládá v pasáži III. Litoměřicko, 
odd. ‘28. Trmice, panstwí a Předlice statek manský. Majitel: Albert hrabě z Nostic. Obyw. něm. i české … Koštow - Kosten - dom. 19, obyw. 
98.’ (str. 54). V 1. sv. monografie Das Königreich Böhmen (Praha 1833) zaměřeném na Litoměřicko připomíná J. G. Sommer v sekci (str. 1)  
Königliche Kreisstadt Leitmeritz (Královské krajské město Litoměřice), hlavě (str. 185) Allodial ≈ Herrschaft Tűrmitz und Lehngut 
Prődlitz (Alodiální panství Trmice a lenní statek Předlice), kapitole I. Herrschaft Tűrmitz (str. 189) - povětšině ovocnářsky specializovanou 
ves (¾ h j. od Předic, přifařenou k Trmicím) na pravém břehu Bíliny, přes níž se tu klene zděný most a registruje 19 chalup s 91 obyvateli 
(str. 190, par. 2). Lokalitou se ve spisu Beitrag zur Geschichte der Stadt Türmitz (Příspěvek k dějinám města Trmic) zaobírá historik a duchovní 
Anton Tscherney (* 24. 5. 1845 Svádov [Schwaden] č. 15 - † 25. 10. 1927) - od r. 1883 působil v Sněžné (Schnauhübel) u Krásné Lípy 
(Schönlinde). První vydání vyšlo (1898) zásluhou biskupského notáře, vikariátního sekretáře a faráře z Trmic Josefa Bertiga. V dědině 
fungoval Obecní úřad (1711 - 1945) s archivem (do 1951) - pamětní kniha (1711 - 1939), zápisy zasedání zastupitelstva (1857 - 1938), hlášení 
pobytu námezdně pracujících (1857 - 1937), volby (1850 - 1938), rozpočty (1872 - 1938), podpůrné sociální akce - nezaměstnaní (1898 
-1941) atp.; v l. 1897 - 1932 dělnický tělocvičný a pěvecký spolek Vpřed (Arbeiter Turn- und Gesangverein Vorwärts); místní skupina NSDAP 
(1938 - 39) - Národně socialistické německé dělnické strany (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), posléze Místní národní výbor 
(1945 - 76) - kartotéka policejních přihlášek (po r. 1945) a odsunutých osob (1945 - 48); Sbor dobrovolných hasičů (1946 - 74), Jednotné 
zemědělské družstvo (1951 - 57) či Akční výbor Národní fronty (1953). Po r. 1930 zde v 74 domech žilo 708 obyvatel věnujících se částečně 
zemědělství, většina se nechávala zaměstnávat v trmických a ústeckých továrnách (ještě r. 1930 se v milíři u Čertova kamene pálilo dřevěné 
uhlí). Stanice Ústecko-teplické dráhy (Aussig-Teplitzer Eisenbahn A.T.E. - první vlaky se rozjely před 704. lázeňskou sezónou ve čtvrtek 20. 5.  
1858) se nalézala v obci, na poštu, faru a do školy se chodívalo do Trmic. Mnichovský krajanský spolek Heimatfreunde Aussig upozorňuje, 
že odtud pocházel Emil Polifka (*1917 - † 17. 1. 2009 Wolfsburg); Schichtův vedoucí pracovník Hermann Stübner (* 1887 - † říjen 1962 
Meuchen); řezník Alfred Hoppe (* 1901 - † 9. 2. 1961 Langensteinbach); hostinský Anton Wietzel († srpen 1956 Teterow); penzista Josef 
Focke, (* 1866 - † 7. 10. 1951 Langensteinbach) a Marie Focke (*1870 - † 15. 9. 1956 Langensteinbach); trafikantka Marie Watzke (* 1879  
- † 19. 11. 1967 Torgelow); zahradnice Auguste Machatsch, roz. Hübler († 9. 10. 2003 Olešnice nad Halštrovem [Oelsnitz]); z č. 7 (Dorfstraße) 
Anna Pusch, roz. Kerschner (* 1912 - † 30. 12. 1996); č. 13 Hildegard Göbel, roz. Klimpel (* 1923 Lipová [Spansdorf] - † 16. 9. 1981 Büttelborn 
- Worfelden); č. 17 (v tzv. Horní vsi - Obersdorf - na úpatí Širokého kamene) Richard Singl (*1921 - † 10. 2. 1992 Frankfurt n. M.); č. 35 
Bruno Babinsky (nyní Krefeld - Gartenstadt); č. 43 stavitel ing. Gustav Fritsch (* 1908 - † 6. 2. 1972 Mnichov); č. 50 (Hauptstraße) horník 
Alfred Schnabel (* 1897 - † 25. 3. 1954 Thannhausen - Augsburg), Martha Schnabel, roz. Klein (* 1900 - † 7. 9. 1988 Aindling - Augsburg)  
a Herbert Schnabel (*1920 - † 5. 12. 1989 Aindling - Gaulzhofen); č. 53 Rudolf Püschel (*1888 - † 23. 2. 1967 Nieder Wöllstadt); č. 65 Heinrich  

● Neregulovaná Bělina - Bílina 
(Biela) - přinášela časté záplavy…

● foto: Roman ‘Klobouk’ Häusler 
(pátek 23. 11. 2012)





…dolů k řece Běle, podle Běly voznicí až do Kostrova (Kosten) (4 hod.) vsí v pravo na silnici 
do Trmic (Teplicko-Ústecká dráha), skrze město v pravo přes dva mosty, před městem  
u mýta v levo po silnici do Ústí (5 hod.), neb hned za Kostrovem u kapličky po pěšině v pravo 
alejí švestkovou, kolem ovčína na silnici do Ústí (4¾ hodiny), neb minouce Stadice, pořád 
po silnici do Kostrova (3½ hodiny) atd. - 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.
  Košťov (Kosten), ves v Čechách na pr. bř. Bělé, hejtm. a okr. Ústí n. L., fara a pš. Trmice;  
32 d., 381 ob. n. (1890), sadařství. - Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie 
obecných vědomostí. Čtrnáctý díl. Kartel – Kraj. - 1899. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.

 Koštov 52 Č. 572 N. - Z Podlešína přes Milbohov dojdeme do Koštova pod vrchem Rovným (Rabenay). Východně leží Oujezd 
(Augiesel). Silnicí odtud (na pravé straně zůstane nám vesnice Hostovice, něm Hotovies) dojdeme do údolí Běliny, kde leží Trmice. - Jaroslav 
František Urban (* 2. 4. 1889 Vřeskovice u Přeštic - † 21. 7. 1960 Nepomuk) - Severočeská historie - Severočeské menšinové knihkupectví 
Jaroslav Sankot, Most (Brüx) 1924.
 Bohatství cínu umožnilo rozvoj kultury u n ě t i c k é  a pak zvláště l u ž i c k é  v době od let 1700 do 1000 př. Kr. 
O hustém zalidnění a pokojném životě v našem kraji svědčí velmi četné nálezy z doby lužické v Trmicích, v Předlicích, 
v Hrbovicích, v Zálužanech, v Chabařovicích, v Bohosudově, v Koštově, v Krásném Březně, v Božtěšicích, zvláště pak ve 
Střekově I., i v Novosedlicích a u Svádova a Neštěmic. - 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 
(Teplitz-Schönau).
 Koštov, děln. ves v jz. části aglomerace Ústí n. L.*,  
v údolí Bíliny* mezi Širokým kamenem* na jv.  
a Rovným* na jz. ČSD 13 b; ČSAD 04904; Č 12. -  
Dr. Josef Hůrský (* 9. 3. 1915 Vídeň - † 5. 11. 1996 Praha) 
a mistr sportu Jaroslav Srba (* 13. 4. 1929 - † 2001 Ústí 
n. L.) - vedoucí autorského kolektivu - České středohoří 
a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - sv. 12  
- Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962.
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● Rovný (Rabenei) (377 m), Újezdský vrch (Griegersberg, 
Krieger B.) (370 m), Dubiny (Dauben, Eichberg), resp. 
Široký kámen (Breiter Stein) (399,9 m) a Čertův kámen 
(Teufelstein) - mezi nimi Újezd (Augießel) a Koštov s pís-
kovnou (Sandbruch), věncem cihelen (Zgl. = Ziegelei)  
a někdejší elektrárenskou haldou (Aschenhalde), odkud 
pocházejí nejstarší archeologické nálezy… - ‘Karte des 
Kreises Aussig’ (Prof. H. Blumtritt, 1939.

(* 1901 - † 16. 1. 1971 Hannover) a Anni Ritschel, roz. Tittel (*1906 - † 2. 3. 1976 Hannover); č. 96 Marie Burock, 
roz. Walter (* 1880 - † 9. 10. 1968 Bad Neustadt an der Saale); č. 104 Anna Petersen, roz. Walter a mnoho dalších. 
Za přeškolování bombardovacích pilotů na nové proudové stroje zde v pondělí 2. 4. 1945 v 17:45 havaroval Uffz. 
(poddůst.) Günter Heinz Blüthchen (* 29. 5. 1923 Berlín), aeroplán byl zcela zničen a letcovo tělo roztrháno. 
Policejní hlášení, patrně na základě nalezených dokladů, zaznamenává jméno a příslušnost k bombardovací eskadře 
‘7. Kampfgeschwader 6’. Očitým svědkem byl zámečnický učeň Gerhard Rziha z Trmic, v pátek 6. 4. 1945 do 
policejního protokolu vypověděl: ‘Mohlo být kolem 17.30... v Koštově jsem nad sebou slyšel svištění, podíval jsem se 
nahoru a zahlédl letoun letící od Žandova, asi ve výši 500 m mě přeletěl, potom se naklonil, když minul Čertův kámen, 
musel explodovat a zřítit se. Slyšel jsem jen ránu... Protože jsem měl být v 18 h doma u prarodičů, pokračoval jsem  
v cestě. Až co jsem jim o nehodě řekl, mohl jsem na místo zřícení, kam už mezitím přišel lesní Jagel z Milbohova, který 
nás tam nepustil.’ - studie Messerschmitt Me 262s of KG & KG (J) units (David E. Brown, Aleš Janda, Tomáš Poruba, 
Jan Vladař). V úterý 1. 7. 1980 se ves stala součástí Ústí n. L. a od soboty 1. 1. 1994 je spolu s Újezdem čtvrtí Trmic, 
jíž tu protíná dálnice D8, silnice II/258 a Cyklotrasa Přemysla Oráče (č. 3071) - Trmice - Koštov - Stadice (Staditz) 
- Řehlovice (Groß Tschochau) - Brozánky (Prosanken) - Malhostice (Malhostitz) - Rtyně nad Bílinou (Hertine) 
- Velvěty (Welboth) - Úpořiny (Auperschin) - Teplice (Teplitz). Neznačená cesta Hliňany (Hlinai) - Stadice - 
Koštov - Trmice - podél levého břehu Bíliny je též dobře využitelná pro jízdní kola. V l. 2004 - 09 zde ústecký SK 

Cyklotour pořádal populární veřejný závod Koštovský pedál. R. 2001 bylo sečteno 
306 občanů a v r. 2009 na 148 adres. S Dolními Zálezly (Salesel), Habrovany, 
Chabařovicemi (Karbitz), Chlumcem, Krupkou (Graupen), Modlany (Modlan), 
Přestanovem (Priesten), Řehlovicemi, Stebnem (Stöben) a Žalany (Schallan) jsou 
Trmice subjektem Mikroregionu Milada zaprotokolovaném v pondělí 13. 3. 2000 
okr. úřadem, r. 2006 vznikl dobrovolný svazek obcí Jezero Milada zahrnující vedle Trmic i Chabařovice, 
Řehlovice, Modlany a Ústí n. L.

● Drobná katolická ba-
rokní kaple (z 18. stol.) 
s rovným závěrem, spo-
čívala při pravé straně 
silnice směřující k tr-
mickému hřbitovu, za 
své vzala r. 1962… - Jiří 
Šich (znicenekostely.cz)

● foto: Milan ‘Fred’ Pištěk 
(pátek 23. 11. 2012)

● Empírová návesní kaple Panny Marie dokončená po r. 1820 - průčelí s polokruhovým závěrem, zaoblená 
nároží a pilastry s akantovými korintskými hlavicemi unášejícími trompovou korunní římsu. V trojúhelném 
štítě s odstupněným nástavcem a konkávně vzhůru prohnutými křídly visí litý, na krku datovaný zvon 
(1916). Střecha a fasáda byla opravena v r. 1996. Dnes se krčí pod gigantickým mostem dálničního 
přivaděče, jehož výstavba si vyžádala nejednu likvidaci, zbourána měla být i vlastní svatyně. O zachování 
se zasloužili především manželé Sládkovi, jejichž dům stával v těsném sousedství. Poté se odstěhovali do 
nedaleké řehlovické fary. V místě se obvykle odehrává start proslulé Neckyády, kterou tradičně organizuje 
Kulturní a sportovní komise Koštova a Trmic.


