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ČESký Bukov

(Böhmisch Pokau) - 393 m n. m. - Dříve samostatná ves 
(1942 s Obecním úřadem a 1945 - 62 Místním národním 
výborem) na úpatí čedičového kopce Hora (Harraberg) 
(497,3 m) vypínajícího se zhruba 7 km severovýchodně od 
Ústí n. L.; vrchol prý skýtá nádherný pohled do labského 
údolí, zejména na děčínský zámek. Prvotně (1352 jen 
Bukov) snad slovanská okrouhlice (kolem někdejšího kostela) - dispoziční rozvržení je mimo-
chodem patrno doposud - leží na trase Povrly (Pommerle, Pömmerle) - Slavošov (Schlabisch, 
Slabisch) - Lipová (Spansdorf), ubíhající podél Lužeckého (Luschwitz Bach) a Bukovského potoka. 
Vznikla před r. 1158, kdy přešla z majetku krále do držení kláštera benediktinek v Teplicích 
(Teplitz), jemuž též náležel i nedaleký Šachov (Klein Tschochau), Maškovice (Maschkowitz), 
Mašovice (Mieschlowitz) nebo Lužec (Luschwitz). Kolem r. 1434 se jmění dostalo v područí 
teplických pánů. Kromě dřívějšího klášterního hospodářství, pak nájemného dvora (č. 1), poté 
hostince (Köchers Gasthaus) se tu r. 1561 rozkládalo nejméně 7 gruntů a v r. 1654 na 15 stavení 
(8 sedláků a 7 malorolníků). S několika dalšími vesnicemi ji r. 1666/7 koupil tajný rada, komo-
ří a nejvyšší kancléř Království českého Jan hartvík (Johann Hartwig), hrabě z Nostitz - od 
r. 1673 i z Rieneck (* 1610 Kunzendorf - † 24. 3. 1683 Vídeň) a přičlenil k trmickému dominiu 
(jehož součástí vsi zůstaly až do zrušení roboty r. 1848), ještě v r. 1742 musel bukovský krčmář 
povinně zboží odebírat z tamního panského pivovaru. Atribut ‘Český’ se objevil r. 1708, nejspíše 
k odlišení od současné ústecké městské čtvrti Bukova (Pockau) s německým živlem poněkud 
silnějším. Posledním feudálním pánem tu byl nejvyšší zemský maršálek a poslanec zemského 
sněmu, aktivní člen mnoha kulturních a dobročinných spolků, konzervativní politik (v r. 1848 
reprezentant umírněné stavovské opozice), hrabě albert Franz Nostitz (* 23. 8. 1807 Trmice 
- † 25. 1. 1871). Údajně svatojánská fara tu existovala již r. 1352, po 30tileté válce (1618 - 48) 
byla ovšem dědina přifařena ke Svádovu (Schwaden), ke znovuustavení zdejšího úřadu došlo 
až v r. 1739, přičemž fara uprostřed zástavby (rovněž z r. 1739, barokně rekonstruována r. 1742) 
povstala na místě předchozí, zničené Švédy za již zmíněné 30tileté války (nyní je objekt - na ostění 
s nápisem - v soukromém vlastnictví a památkově chráněn). Jednotřídní škola u svatostánku 
byla zbudována r. 1789 a jako obecná fungovala min. v období 1887 - 1944. Na území sídla se dle 
Císařských povinných otisků stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Krapf u. Winter 
C.) nalézají i Maškovice, Poustka (Pauska) či samota u Lysé (Bei Leißen) - tehdy kraj Litoměřice 
(Leitmeritz), okres Trmice (Türmitz). Před 2. sv. válkou tu ve 30ti obydlích dlelo 130 občanů, 
živili se především zemědělstvím a pěstováním ovoce, někteří ale i jako zaměstnanci okolních 
průmyslových závodů. Na nádraží a poštu se chodilo do Povrlů (cca 50 min.)

Pozdně josefínsko-barokní, farní katolický kostel Narození sv. Jana Křtitele z konce 18. stol. vztyčený na gotických základech 
předešlého (1352) byl obdélný, jednolodní, s půlkruhovým presbytářem a v průčelí nízkou hranolovitou věží s jehlancovou 
střechou (se starou kamennou křtitelnicí a zařízením dílem moderním). Stával nad svahem, při odbočce na Maškovice, 

po levé straně silničky (asi 50 m od křižovatky s hlavní). V dubnu 1976 byl 
MNV v Povrlech od Kapitulní konsistoře vykoupen (za 7.996 Kčs) a rok nato 
(v dubnu 1977) pro zchátralost odstřelen. Zbyla jen velká hromada sutin, cihel 
a opracovaných kamenů (jako zázrakem se zachoval protější litinový křížek 
z r. 1814). V minulosti tady visívaly 3 zvony - jeden z r. 1924 (od rudolfa 
Pernera z Č. Budějovic) - později přenesen do východní věže dnes barokního, 
zprvu gotického kostela (upravovaného v l. 1598 a 1846) sv. Šimona a Judy 
v Mojžíři (Mosern), ostatní 2 zrekvírovány.

V interiéru svatyně se dokonce vyskytovaly poměrně často udržované 
a opravované varhany, o čemž informuje internetový portál Varhany a var-
hanáři v ČR (www.varhany.net), kde je dostupný výpis, dle něhož na nástroji 
pracovali např. Christoph Pohl (* 1668 - † 1731 ) z Chřibské (Kreibitz), aktivní 
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na konci 17. a v 1. třetině 18. stol. (r. 1717, honorář 51 zl. 12 kr.), Johann Christoph 
Standfuss (* 1699 Sasko - † 1760) žijící a pracující v Chabařovicích (Karbitz) (r. 1733 
- 115 zl. a 1749 - 7 zl. 30 kr.), Johann Christian Treubluth (* 1739 - † 1821) - dvorní 
varhanář v Drážďanech ve 4. čtvrtině 18. a 1. čtvrtině 19. stol. (r. 1781 - 12 zl.), Johann 
rusch (* 1728 - † 1791) pocházející z Rakouska, působící ve Cvikově (Böhmisch Zwickau) 
a Litoměřicích (r. 1789 - 14 zl.), Franz Feller st. (* 1787 - † 1843) - varhanář v Libouchci 
(Königswald) (r. 1822), Franz Müller (* 1813 - † 1898) z Janova (Johannesdorf) u Sloupu 
(Bürgstein) operující též v Novém Boru (Haida) a Stefan Müller (* 1841 - † 1915) - mistr 
v Bílině (Billin), Teplicích a křemýži (Krzemusch) (r. 1861 - 35 zl. k. m.), heinrich 
Schiffner (* 1853 - † 1938) - varhanář ve Cvikově a Praze (r. 1889 - 800 zl.) atd.

Dodnes zůstalo přes 10 původně selských chalup, 
z nichž mnohé byly vesměs hrázděné, nebo roubené 
(č. 3, 4, 5, 6, 9 či 19). Lokální historii se mj. věnují pa-
mětní kniha římsko-katolické fary 1769 - 1934 (něm.), 
školní kroniky obecné školy 1887 - 1933 a 1933 - 44 
(něm.), písemné pozůstalosti faráře Johanna Schröe-
ra 1889 - 1937 (historiografické výpisy a poznámky 
k vývoji obce) a dr. Franze Josefa umlaufta (*11. 7. 
1883 Lipová - † 8. 11. 1967 Marl, Bayreuth) 1883 - 
1946 (záznamy z bádání v pramenech pojednávajících 
o dějinách domů) ad. V l. 1947 - 52 tu služby posky-
tovala venkovská záložna, tzv. kampelička a 1950 - 63 
hospodařilo jednotné zemědělské družstvo. Zajímavou 
pamětihodností je obecní studna, jíž kdysi stínila 
mohutná prastará bříza. Nyní je osada - mimo dalších 
místních částí: Blansko (Blankenstein), Lužec, Lysá 
(Leissen), Maškovice, Mašovice, Mírkov (Mörkau), 
Neštědice (Nestersitz), roztoky (Rongstock), Slavošov 
a Šachov - základní sídelní jednotkou obce Povrly, která 
je stejně jako Dobkovice (Topkowitz), Jílové (Eulau), 
Libouchec (Königswald), Malšovice (Malschwitz), 
Petrovice (Peterswald), ryjice (Reindlitz), Tisá (Tyssa) 
a velké Chvojno (Böhmisch Kahn) členem Mikroregionu 
Labské skály založeného r. 2001. CHKO České středohoří je v zahradě bývalé fary evidována 
(aktuálně k 29. 9. 2008) památná lípa malolistá (obv. 400 cm, v. 18 m). Údolí Lužeckého potoka 
(Lysá - Mírkov - Lužec: Königsbach a Lužec - Povrly: Luschwitz Bach) je krajinářsky a biologicky 
hodnotným teritoriem s loučkami, lužními hájky a drobnými toky odvodňujícími centrální část 
Ústeckého středohoří. Polygon vymezený Českým Bukovem, Dobkovicemi (Topkowitz), Roz-
tokami a Povrly (rozprostírající se v levobřežním polabském masívu) je geologicky významnou 
oblastí s příkrými lesnatými svahy, skalními srázy a hlubokými roklemi - kupř. Uhlířský důl 
(Köhlergrund, Köhlengrund) vyúsťující v labský kaňon pod Vysokou horou či Vysokým kopcem 
(Hohen Berg) (235 m) - kde se v přirozeně chráněných polohách takřka masově vyskytují četné 
druhy hájených rostlin - např. bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) aj.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Bukov Český (něm. Böhmisch-Pockau), farní ves t., hejtm. a okr. Ústí n. L. (10 km 
sev.-vých.), bývalé panství Trmice, kostel sv. Jana Křt., fara r. 1739 nově zřízená, škola, pošta Neštědice, 28 d., 1 čes., 182 něm. 
obyv. (1880).

Český Bukov (389 m), středisková ves, 7 km sz. od Ústí n. L.*, na jz. úpatí Hory*, na trad. turist. cestě z Povrlů. Lid. 
s t a v b y : hrázděné z min. stol. ČSAD 04912… hora (u Č. Bukova, 494), větš. nezalesn. čedič. vrch, 7 km sv. od Ústí n. L.* 
nad Č. Bukovem*. Pohled na děčín. zámek. ČSD 9 Dobkovice 3 km; ČSAD 04912 Čes. Bukov 1 km… …(roztoky) V Uh-
lířském dole zachov. 2  š t o l y  a základy někd. havírny… - Josef Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí autorského kolektivu - České 
středohoří a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - svazek 12 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962

Lidová architektura (cca 1935) - ‘Dům č. p. 6 
v Č. Bukově, pošta Povrly, opraven (renovován) 
kolem 1887, jakožto stará budova byl již fotogra-
fován i malován (Wolfrum - Ústí n. L.) Dnešní 
majitelkou je Emma Holey, dříve Cerber…’ - z fo-
tografické pozůstalosti (1930 - 42) děčínského 
archiváře Franze Queißera 

Po roce 1945

Náves v Českém Bukově kolem 1900

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera.


