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D
DoLNí ZáLEZLy

(Salesel) - 140 - 170 m n. m. - Leží v závětří le-
vého konvexního břehu Labe, při ústí Mlýnského 
(Mühlbach), též Moravanského potoka nebo také 
Moravanky (Radischkenbach), severně zaštítěny 
Vaňovským vrchem (Staudenspitze) a západně Du-
bickou plošinou (Dubitzer Hochfläche). Osídlení 
sahá až do ml. doby kamenné. Majetek litoměřické 
kapituly, prvně vzpomínán v její zakládací listině 
(1057), je stvrzen záznamen z r. 1218. Královna 
Gertruda a Přemysl Otakar II. propůjčili r. 1226 
jisté partie klášteru v Doksanech (Doxan), jenž tu 
měl (1273) právo lovu lososů.

(Kdysi zde běžný, nyní vymizelý druh, plůdek lososa atlantského byl r. 2002 vysazen do Ohře [Eger], snad se 
červeného krasavce zase dočkáme, ostatně figuruje i ve znaku, obci byl i s vlajkou parlamentem přiznán v červenci 
1999 - modrý štít s meruňkovými květy a vlnitým stříbrným břevnem, v něm prohnutý losos.)

Název (1341 Salesil, 1343 Zalesl) poukazuje na ‘ves zalezlou či zastrčenou’, poněkud para-
dox, neboť ji odjakživa protínaly důležité stezky. Jiná verze se dovolává ‘polohy v zalesněném 
ohbí řeky’. Jeden z dílů získal r. 1357 Špik z hradce, další rodina Zdeňka z Dubice řeč. Šišma 
(Syrsa von Dupicz), zbylé doksanské držby přešly r. 1487 na pány z koldic (Kolditz) na krupce 
(Rosenburg). R. 1578 jmění koupilo Ústí a v r. 1610 prodalo Litoměřicím (Leitmeritz).

Část pak nabyl keblický dvůr, smlouva s 10ti osedlými (berní jednotka = 1 sedlák) uvádí pobřežní parcely, 2 mlýny, hospodu (Kretscham) a výnosy ze cla 
i rybolovu. Již ale r. 1579 připadly některé výměry Řehlovicím (Gross Tschochau). R. 1628 utržili dědinu i s Řehlovicemi a Brozánkami (Prosanken) Hans 
Hartwig a Otta von Nostitz († 1630) z Trmic (Türmitz). Doručovala se tudy pošta z Prahy do Drážďan a Trutnova (Trautenau), posel tu měl ubytování, 
od r. 1625 putoval po kopcích (za 1,5 tolaru týdně) přes Stebno (Stöben) a Milbohov (Ellbogen) pěšky, poté (1631) koňmo, nepřetržitou 3člennou službu 
drželi ve Velvarech (Welwarn), Ústí a Petrovicích (Peterswald). Tereziánská reforma (1743) činnost postátnila a r. 1752 vyjel dostavník, ovšem při Labi. 
Ústecká silnice (poprvé zmíněná r. 1752) trpěla záplavami, padáním kamení ze svahů u Vaňova (Wanow) a na vozy i postilióny často číhali lapkové, tudíž 
došlo r. 1797 k odklonu - z Lovosic (Lobositz) na Teplice (Teplitz), Varvažov (Arbesau), Nakléřov (Nollendorf) a Petrovice. Poplatníci zahrnutí v berní rule 
(1653 - 4) vlastnili vinice, 2 sedláci, 7 chalupníků a 8 zahradníků obdělávalo 21 strychů (korec = 2850 m2), tedy 25,9 % plodné půdy.

R. 1654 bylo evidováno 30 stavení (2 sedláci, 16 malorolníků a 12 zahradníků), kdežto 
v r. 1787 již 72. Žilo se z farmaření, ovoce (třešně, jahody, švestky, či spíše slívy, rebarbora, 
pověstné meruňky a broskve, dokonce i mandle) a zahradničení, ale i práce v okolí. Pro teplé 
klima a brzké jaro je kout přezdíván České Meráno (u nás je jich více a v kraji hned 2, Zálezly 
a Perštejn [Pürstein] na Chomutovsku), kde se dařilo révě a hruškám solankám.

(Raná odrůda jménem po Solanech [Solan, Sollan] na pomezí Lounska a Litoměřicka, středohorské Libčevesko se jimi za 1. republiky proslavilo až ve 
Skandinávii.) Každoročně se jen do Německa vyvezlo několik lodí (ba i mišpule a černý bez), ujaly se patrně poč. 20. stol. (r. 1902 postihla místní vinohrady 
plíseň a v r. 1910 epidemie révokazu), v čase květu přijížděli návštěvníci až z Drážďan a Berlína. Význam upadl v 50. l. 20. stol, 1 z posledních hrušní měl 
údajně na zahradě současný starosta Miroslav Suchý.

Datum 25. 4. 1815 je černě 
zapsán jako Den slibů, shořelo 13 
chalup, ze 74 vykázaných r. 1833 
náleželo 41 (se 184 osadníky) 
řehlovickému panství, ostatní 
keblicím (Keblitz). R. 1887 obý-
valo 83 domů 471 lidí. J. K. Müller 
i II. vojenské mapování (Fran-
tiškovo) z l. 1836 - 52 užívá tvar 
Salesl (1720) a Císařské povinné 
otisky stabilního katastru Čech 
z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Krapf 
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u. Müller) - kraj Litoměřice, okr. Řehlovice (Tschochau) - termín Sallesl. Okrouhlý půdorys 
vč. starší zástavby zanikl položením pražsko-drážďanské železnice (1847 - 50).

Státem chráněné nádraží z r. 1850 s pamětní deskou (rekonstr. r. 2004) je jedinou drážní budovu v originální podobě na trati, jejíž konstruktérem byl 
generální inspektor a vrchní inženýr Alois Negrelli (* 23. 1. 1799 Fiera di Primiero - † 1. 10. 1858 Vídeň), rytíř z Moldenelbe.

Zrušením poddanství (1850) se obce osamostatnily a nadešla éra rozmachu. Po vyčlenění 
z litoměřického okresu byly Zálezly - pro odlišení od stejnojmenné osady nad velkým Břez-
nem (Gross Priesen) - obdařeny adjektivem Dolní.

Přilehlý kaolinový a křemitopískový lom (Glassand- u. Kaolinwerke Salesel) - posléze i plavírna (Sandwäscherei) s dopravní lanovkou - zásobil sklárny 
a papírny, předválečným šéfem byl Emil Ludwig († 12. 6. 1960 Bad Homburg). V Telnici (Tellnitz) povstala r. 1901 porcelánka (s 8 pecemi) na izolátory 
exportovanými do Kanady a Austrálie. Suroviny odbírala z Německa, dílem z Liboňova (Liesdorf) a kaolin ze Zálezlů (těžba skončila r. 1957).

Území (s vrchem geology zvaným Klenotnice) mezinárodně proslulo co naleziště minerálů 
(kalcit, natrolit, chabazit, phillipsit) a konc. 19. stol. i jako lákavý cíl a východisko špacírů do 
krajiny, jíž dominuje kostel sv. Barbory v Dubicích (Dubitz).

K zavítavším celebritám patřil 20letý Franz Kafka (* 3. 7. 1883 Praha - † 3. 6. 1924 Kierling). Se sestrami - Gabrielou (15), Otýlií (11) a Valerií (13 
let) - a vychovatelkou Annou Pouzarovou se do vyhlášeného letoviska vypravili r. 1903, kdy student práv složil zkoušky. Mládež se na písečných plážích 
labských plováren vydatně slunila, prý i bez plavek, ale odděleně. Začínající literát si odskočil i do Drážďan, což guvernantka popsala v jakýchsi českých 
novinách (1964) a krátkou noticku otiskl r. 1995 německý Der Spiegel. ‘Jezdil na kole a hrál tenis s pěknou dívkou. Po návratu do Prahy napsal delší báseň 
Stella. Tak se ona slečna jmenovala…’

Před 2. sv. válkou tu s přístavem, nádražím, poštou a školou bylo ve 156 obydlích regis-
trováno 749 usedlíků, spojení na faru do Církvic (Zirkowitz) zajišťoval přívoz. Po r. 1945 ves 
proslula Slavnostmi květů a Meruňkovými slavnostmi.

Proti úřadu se v horním okraji návsi skví barokní kaple sv. Anny z r. 1780 (znovu vysvěcena r. 1992 ústeckým arciděkanem ThDr. A. Spo-
rerem) a před ní kovová zvonička (‘vidlák’) se Zvonem svobody ulitým r. 1894 ocelárnou v Bochumi. Socha sv. J. Nepomuckého z r. 1719 
(dle jiných zdrojů 1779), jíž si věhlasný průmyslník a velkomydlář Johann Schicht odvezl před svou vaňovskou vilu, byla r. 2004 navrácena 
do takřka původní pozice (restaurována 15. 9. 2008). Chráněná plastika Krista Trpitele (1820) Ecce Homo stávala u vozovky (1/30) na 
Vaňov, pro vandalismus byla ale přesunuta do centra (nad nádraží). V ul. Na Horkách (směrem k osadě Horka) se tyčí 12m památný dub 
letní (obv. 480 cm), stáří je tipováno na 350 roků, stoletý tis červený roste u čp. 101 (vedle pošty). Obdélná kaple s věžičkou z 19. stol. 
(zbořena r. 1960), na zarostlých loukách západoseverozápadně (u zeleně zn. cesty, pod el. vedením), mívala sedlovou střechu a zvonici, 
zůstalo jen torzo obvodového zdiva. V l. 2005 - 6 proběhla výstavba cyklostras a na podzim 2007 otevření horolezecké ‘minioblasti’ 
Mlynářův kámen (Müllerstein), též Hláska (300 m) - pravěké signalizační skalisko (výhled inspiroval fotografy i malíře) na východním 
úbočí Dubického kopce (Dubitzer Berg) (358 m) se železným křížem a německou mramorovou plaketou

Spolu s Habrovany (Habrowan), Chabařovicemi (Karbitz), Chlumcem (Kulm), Modlany (Modlan), Přestanovem (Priesten), 
Řehlovicemi, Stebnem, Trmicemi a Žalany (Schallan) je obec členem Mikroregionu Milada ustaveným 13. 3. 2000. K 31. 12. 2007 tu 
žilo 585 a k 1. 7. 2007 pak 566 lidí. Historií se zabývá publikace Věry Hladíkové Dolní Zálezly v minulosti a současnosti z r. 2006 (FF 
UJEP, Archiv a Muzeum města Ústí n. L.)

Ottova encyklopedie z 1. 1. 1908: Zálezly (Salesel), ves t. na lev. bř. Labe, hejtm. a okr. Ústí n. L., fara Církvice; 
102 d., 50 obyv. č., 501 n. (1900), 2tř. šk., pš., žel. stanice na tr. Praha-Podmokly a stanice česko-saské paroplavby, mlýn. 
Tu a v okolí vinice.

Dolní Zálezly, ves vhodná k rekreaci, 7 km j. od Ústí n. L.* v malebné poloze na terasovitých stupních nad Labem*. 
Prvně připom. r. 1057 jako majetek litoměř. kapituly, byly proslulé ovocnářstvím, vinařstvím a lovem lososů. K min. 
stol. se staly D. Z. význačným turist. střediskem a pro příznivé klimatické podmínky nazýv. „Český Meran“. Byly známé 
úspěšnou léčbou hroznovými kúrami. Od 80. let min. stol. v rozlehlých zahradách výstavné vily, letní sídla ústeckých 
kapitalist. podnikatelů. V suti z hornin j. od obce (příkrov ze sodalit. tefritu) minerál leucit (např. při staré pěšině k Du-
bickému kostelíku v úrovni 240 m). V okolí ložiska bílých kaolinových i křem. písků, jež se těží pro sklářský průmysl. 
Okolí: Dubický kostelík, 2 km; Mlýnský důl*, 1 km; Mlynářský kámen*, 1,5 km. - Josef Hůrský, Jaroslav Srba - vedoucí 
autorského kolektivu - České středohoří a Dolní Poohří - Turistický průvodce ČSSR - svazek 12 - Sportovní a turistické 
nakladatelství - Praha, 1962

Úd o l í  L a b s k é  j i ž n ě  n a d  Ús t í m . Kolem hory Vanového (Stauden) jižně od Vanova Labe v mohutném oblouku 
k Zálezlům se vine (stanice státní dráhy, přístaviště parolodí). Leží utěšeně v čedičové kotlině obepjaty pasem vinic 
a ovocných sadů. Kotlinu probíhající potok, žene se hlubokým úvalem od Moravan. Nad starým mlýnem v lesní sluji tvoří 
as tré slapů; sem vede pěšinka, obracejíc se pak ke srázné skále Mlýnskému kameni (Müllerstein), s níž celou rozkošnou 
kotlinu možno přehlédnouti. Nad Müllersteinem jest lesnatý vrch Liščí hora, pod níž na horské vysočině velká vesnice 
Dubice, jejíž kostelík na pokraji příkré stráně údolí Labské střeží. Něco níže Zálezlu na druhém břehu v lůně ovocných 
sadů při ústí pěkného údolí bělá se Sebusín, odkudž vede pěkná silnice údolím do Litoměřic; přímo nad Zálezly na 
pokraji plochého výběžku hory Vanového v značné výšce leží vesnička Chvalov (Qualen); přes tuto ze Zálezlů stoupá 
v mnohých zatáčkách silnice k Podlešínu… - 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

Fotografie ze současnosti od Romana Häuslera. l Grafické zpracování: EM studio


