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BukovINa
(Buchbusch) - 300 m n. m. - Osada ležící 1 km severně 

od podhorské vsi horní Zálezly (Salesel), jež je dnes 
společně s Babinami I (Babina A), Březím (Presei, Presey), 
Čeřeništěm (Tschersing), Němčím (Nemschen), Pohořím 
(Pohorz), Proboštovem (Proboscht), rýdečí (Ritschen) 
a Řetouní (Rzettaun) místní částí Malečova (Malschen). 
Na mapě Císařských povinných otisků stabilního katastru 
Čech z r. 1843 (resp. 1847 - Lith. Krapf u. Müller) figuruje 
v katastru: H. Zálezly, kraj Litoměřice (Leitmeritz), okres 
Střekov (Schreckenstein). Jméno patrně dostala dle sva-
hových bučin, sestupujících až do blízkosti většiny stavení. 
Zachovaly se ve více či méně pozměněné podobě jen 2 - 3 
původní usedlosti (1 s roubeným patrem), doplněné větším 
počtem drobných objektů individuální rekreace.

…Nad Svádovem leží při silnici do Malešova [Malečov - 
Malschen] vesnice Vlčíněves (Waldschnitz) pod lesnatými, 
příkrými stráněmi, nad níž vrývá se do lesnaté stráně úzká nedávno odkrytá jeskyně. Naproti na levém 
břehu zřízeno překladiště státní dráhy u přístaviště parolodí. Naproti Hradišti [Radischke, Radischken] leží 
k jihu vesnice Varta se zříceninou stejnojmeného hradu. Pod ní se vine malý potůček idyllickým údolíčkem, 
jímž vede stezka ze vsi Vlčiněvsi [Olešnice - Waldschnitz] na jižním svahu Hradiště do městyse V. Března 
(Gross-Priesen). Pro krásnou polohu a teplé podnebí bytuje zde mnoho cizinců (stanice severo-západní 
dráhy, přístaviště parolodí) (126 m). Rozkládá se těsně u Labe při ústí krásného klikatého údolí Binovského 
s velmi úzkým struhovitým dnem. Krásná silnice stoupá těsně podle bystrého potoka, brzo lučinami, brzo 
hustým olšovím neb slujemi lesními se vinoucího, údolím vzhůru, kolem četných výstavných mlýnů. Poslední 
z nich leží velmi romanticky v kotlině obstoupené téměř svislými stráněmi a kolem stoupá úzká pěšinka 
vzhůru do vsi Zálezlu, na západním svahu údolí. 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 (pěkný kostel na vršku daleko viditelný) a lesem k Tašovu stoupá. 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. Za Tašovem 
v levo od silnice jest kaplička sv. Tomáše. - 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

Ottova encyklopedie z 1. 1. 
1908: Byňov (něm. Binowe), ves 
v Čechách, hejtm. a okr. Litoměřice 
(12,5 km jižně), býv. panství Březno 
Velké. fara Proboštov, pošta Ho-
moly; 13 d., 76 obyv. něm. (1880). 
Mezi Březnem Velkým a [Byňov]-
em kamenouhelné doly.

Bukovina a Byňov na mapě 
‘WANDERKARTE fürs Elbetal 
und des angrenzenden Gebiet-
es vom Mittel- und Erzgebirge. 
5. verbesserte Auflage - Entwurf 
von Carl Kroitzsch, Aussig.’

Fotografie Romana Häuslera.


