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DoLNí Mírkov

(Tittelsbach) - 400 m n. m. - Poněkud odlehlá 
partie svého času jedné z nejbohatších dědin 
koutu, kdysi samostatného Mírkova (Mörkau) - 
r. 1411 in villa Mierkov - se nachází na územním 
pomezí Mírkova a Lysé (Leißen), v serpentině 
silničky vedoucí do Lysé - odbočující vpravo 
z trasy Mírkov - Slavošov (Schlabisch, Slabisch), 
v kotlině Královského, dnes Lužeckého potoka 
(Königsbach), po jehož levé straně je ze severu 
a východu lokalita obklopena kopci Slavošov 
(Lerchenberg)* (594 m), am Schiefer (512 m) 
a Leißener Höhe či snad též Dauberei (502 m), z jihu a západu pak četnými pravobřežními útvary: 
někdejší Myšlovická hora, nyní hustě zarostlý Vysoký kámen (Hoher Stein) (494 m) ze soda-
litického tefritu a magnetovce (rušícího kompas), Šibeniční (Galgenberg) nebo i Soudní vrch 
(Gerichtsberg) (457 m) a čedičové Blansko (Blankenstein) (545 m) se zříceninou stejnojmenného 
hradu, severně spojené s plochým hřbetem ‘Široká motyka’ (525 m), na němž se dílem rozkládá 

ves téhož názvu. Výraz Tittelsbach se objevuje po 
r. 1700 a je přiřazován objektům - původně vlastně 
soustavě mlýnů - rozesetým podél toku (počínaje 
bezprostředně jižně pod Slavošovem). V místě 
současného D. Mírkova (II. vojenské mapování 
[Františkovo] z l. 1836 - 52 uvádí zu Tittelsbach), 
jež bylo v minulosti označováno spíše ‘Hinter 
Mörkau’ (Zadní Mírkov), stával od r. 1584 Schi-
cklův mlýn (Schickelmühle, Schückel M.) s č. 27 
(ovšem v katastru Lysé, před 2. svět. válkou dle 
dr. F. J. Umlaufta vogelův) a dalšími staveními - 

dnes při malé vodní zdrži (Přehrada Dolní Mírkov). Proti proudu takřka sousední a neméně 
starobylý (č. 26) Tittelsbacher Mühle náležel do r. 1716 majitelům březnického panství a pánům 
Blanska (Ritterburg Blankenstein), před válkou pak údajně Franzi Pieschelovi (1836 - 52 
Tittelsbacher M. II). Spočíval již na parcelách 
mírkovských (z nichž některým se říkávalo 
‘in der Busch’, jiným ‘im Grunde’), Císařské 
povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 
(resp. 1846 - Lith. della Torre u. Winter C.) - 
kraj Litoměřice (Leitmeritz), okres Březnice 
(Priessnitz) - jej zobrazují ve výše zmiňované 
linii sporadické zástavby zhruba v polovině 
a pro mlýn Schicklův, v těsné blízkosti louky 
Trögelflur, užívají termín Schikelmühle. Nyní 
je sídlo - spolu s dalšími: Blansko (Blanken-
stein), Český Bukov (Böhmisch Pokau), Lužec 
(Luschwitz), Lysá, Maškovice (Maschkowitz), 
Mašovice (Mieschlowitz), Mírkov, Neštědice 
(Nestersitz), roztoky (Rongstock), Slavošov 
a Šachov (Klein Tschochau) - částí Povrlů 

Schicklův mlýn
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(Pommerle, Pömmerle), které jsou, stejně jako Dobkovice 
(Topkowitz), Jílové (Ober Eulau), Libouchec (Königswald), 
Malšovice (Malschwitz), Petrovice (Peterswald), ryjice 
(Reindlitz), Tisá (Tyssa) a velké Chvojno (Böhmisch Kahn), 
členem Mikroregionu Labské skály založeného r. 2001.

Úval Lužeckého potoka (Lysá - Mírkov - Lužec: Königsbach a Lužec - 
Povrly: Luschwitz Bach) je krajinářsky a biologicky hodnotným teritoriem 
(udatna lesní - Aruncus vulgaris ad.) s loučkami, lužními hájky a drobnými 
bystřinami odvodňujícími centrální část Ústeckého středohoří. Polygon 
(rozprostírající se v levobřežním polabském masívu), vymezený Č. Buko-

vem, Dobkovicemi (Topkowitz), Roztoky a Povrly, je nejen geologicky významným pásmem s příkrými lesnatými svahy, 
skalními srázy a stržemi - kupř. rozsáhlý výchoz a zářez občasného toku severoseverozápadně od Kozího vrchu (Ziegenberg) 
(379 m) - Divoká rokle (Toller Graben) nad veselím (Wesseln) - v průvodcích se o ní zřídka píše, je ale víceméně rozevře-
nou sopečnou knihou (bezlesá světlejší jizva svítí do daleka, obezřetným postačí 
zastavit u středního hřbítku s několika stromy a pohlížet z odstupu, odvážlivci 
se vydají dál, opatrnosti ale nezbývá, kamínky se sypou při sebenepatrnějším 
pohybu - kolem vidíme čediče, znělce, pískovce, gauteity atd. roztodivných barev 
i tvarů, jednotlivě i ve skupinkách… helena Borská [* 14. 6. 1928 Mnichovo 
Hradiště - † 16. 5. 2004 Ústí n. L.] - Poznej místo, ve kterém žiješ [toulky Ústím 
a okolím] - Geodézie ČS, a. s. - ateliér Ústí n. L. a Okresní úřad v Ústí n. L., 
1994), jež je příkladem vývoje subkomplexu v oblasti syngeneticky tektonicky 
aktivní, s horninami tvořícími výplň deprese pokřídového reliéfu značných 
rozměrů, v 60. - 70. l. 20. stol. zde byl zaznamenán výskyt sovy pálené (Tyto 
alba); nebo Uhlířský důl (Köhlergrund, Köhlengrund) vyúsťující v labský ka-
ňon pod Vysokou horou či Vysokým kopcem (Hohen Berg) (235 m) - kde se 
v přirozeně chráněných polohách takřka masově nalézají četné druhy hájených 
rostlin - bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) aj.

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Tittelsbach, Dittelsbach, víska v Čechách, 
hejtm. a okr. Ústí n. L., fara Mojžíř, pš. Neštěmice; 9 d., 43 obyv. n. (1900).

…Pod Mirkovem probíhá údolí to mezi vysokými stráněmi Myšlovické 
hory [Vysoký kámen] a Harabergu [Hora - Harraberg] (494 m) nad vesnicí 
Č. Bukovem (Böhm. Pokau). Na travnatém jeho dnu bublá podle silnice 
horský potok. Nad klenbou studně v Č. Bukově vyrostla statná bříza. Na 
vysočinatém jižním úbočí hory Myšlovické jest ves Myšlovice (Mieschlowitz) 
[Mašovice] s ohromnou lipou při cestě z Mirkova do Povrlů. Výběžek hory 
Myšlovické, jsa od ní oddělen hlubokou roklí (Tollegraben [Divoká rokle], 
geolog. velmi zajímavý střídáním vrstev čedičových a znělcových), tvoří 
strmá znělcová skála Kozí vrch (Ziegenberg), kamž z Veselí (Wesseln), 
vesnice na břehu labském pod 
horou ležící, možno dostoupiti. 
Přehlédneme odtud údolí lab-

ské až k Ústí a protilehlým svahem Zinkenštýna [Buková hora - Zinkenstein, 
Buchberg] a Mazensteina [Sokolí hřeben - Matzenstein]… …Kde za Mirkovem 
silnice v pravo se otáčí, polní cestou v levo, nízkým lesem a polmi přes vrch 
do Myšlovic, silnicí do Neštědic (5½), odtud státní drahou do Ústí. Jinak také 
z Mirkavy [Mírkov] pěšinou za posledním domem v levo do Lužovic [Lužec] 
až na silnici, touto dolů hodný kus podle potoka pak v levo pěšinkou do vrchu 
do Č. Bukova (5) – odtud v levo vozovou cestou, na to pěšinou opět v levo na 
Harraberg (5½) dolů v pravo na silnici, po té do Dubkovic [Dobkovice - Top-
kowitz] (státní dráha, 6½) - 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

*) Některé starší mapy za Lerchenberg prohlašují plochý a travnatý Javorský 
vrch (Ohrener Höhe) vypínající se na rozhraní děčínského a ústeckého okresu 
- mezi Čermnou (Leukersdorf) a Javory (Ohren) - např. ‘WANDERKARTE fürs 
Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge. 5. verbesserte 
Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig.’

Výřez s Divokou roklí z ‘Karte des Kreises Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939)
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