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HORNÍ LES

(Oberwald) - 640 m n. m. - Zaniklé sídlo východně od Panenské (Jungferndorf) - obklopené kopci
Holý vrch (Bernhardberg) (616 m), Sacherhübel
(632 m), Wagnerberg (638 m) a Výhledy (Keibler
Berg) (722 m) - spočívalo vprostřed pramenišť
potoků Olšového (Löschbach), Jílovského (Leichengrundbach, Dorf Bach) a Grundbach pádící
soutěskou Wolfsschlucht (Vlčí) k Libouchci (Königswald). Ve spisu Böhmen ist das angestammte
Vaterland der Deutschböhmen (1887) páter Franz
Focke (* 1825 - † 1896, pohřben v Libouchci)
upozorňuje, že v kraji za časů Vartenberků rytíři
z Bünau (Bynov) založili Šenštejnské či Šenovské
panství zahrnující Šenov (Schönstein, Schönhof,
Schenau) s hrádkem Schönsteinem (Šonštejn, Šenštejn), Tisou (Tyssa), Rájcem (Raiza) a Sněžníkem
(Schneeberg), následně je už co jílovský (Herrschaft
Eula) neprodejný ‘fideikomis’ (svěřovaný vždy
nejstaršímu) nabyl hraběcí rod Thunů. V podhradí se prý mlátívalo obilí a tudíž se vsi říkávalo
Dreschhäuser (Mlatnice).

Usedlost s horským výčepem (636 m n. m.) Franze
Krauspenhaara (Bergschänke am Kammweg) na ‘Modré
hřebenovce’ (Blauer Kammweg) v úseku Tisá - Nakléřov.
Karl Heinz Kralowetz z bavorského Mnichova (až do
vyhnání r. 1946 žil v ústecké čtvrti Kíše [Kleische])
podotýká (heimatfreunde-aussig.de), že mnohé hornoleské polnosti ještě r. 1928 vlastnili Wilhelm Kissauer
(č. 3), Karl a Veronika Bernhard (č. 6), Anton Umlauft
(č. 213) ad.

Ocenění děčínské državy (1545) zaznamenává v (tehdejším)
foto: Milan ‘Pekky’ Bouška (pátek 21. 5. 2010)
Oberwaldtdorfu hamr, s nímž asi souvisela krčma Zechenschänke (Rudný šenk) existující zřejmě do 19. stol. R. 1595 anály vzpomínají jistého Markse a v r. 1602 Künzela. Kdysi sem
zahradou Oberhofgarten ubíhala pěšina, jež se posléze odchýlila za budovy dvora, k němuž při sumírování (1652 - 55)
berní (1. rustikální) ruly náleželo 260 korců (stč. kořec, strych, měřice, jitro staročeské [pražské] = 2837 m² = 1/72 lánu) lučin
(73,76 ha) každoročně vynášejících 45 fůr sena. R. 1654 je evidováno 6 zahradníků, 1 chalupník (domkař) a rodiny Berger,
Böhm, Hacker, Kriesche, Kühnel, Mitreiter, Neumann nebo Umlauf. I. (Josefské) vojenské mapování z l. 1764 - 68 (rektifikace
1780 - 83) předkládá titul Oberwalde, kdežto Kartograf Jan Krištof Müller (* 15. 3. 1673 Wöhrd u Norimberku - † 21. 6. 1721
Vídeň) i Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Prohaska u. Winter C.) - Königswald
sammt der Ortschaft Oberwald in Böhmen - Leitmeritzer Kreis - Bezirk Tetschen (Děčín) - termín Oberwald. Tereziánský
katalog poddanské a vrchnostenské půdy (od r. 1713) registruje 2 hospodáře a 6 chalupníků, z nichž 1 byl ševcem. Dle
piaristického kněze, vychovatele, učitele a historika Josefa Františka Jaroslava Schallera (* 6. 3. 1738 Konopiště - † 6. 1. 1809
Praha), autora 16tisvazkové Topografie království českého - Topographie des Königreiches Böhmen (1785 - 91) se tu r. 1787
vyskytovalo 7 čísel a v r. 1890 dokonce 10, vzhledem k nehostinným
podmínkám i bouřlivému růstu pánevního průmyslu klesl počet
obyvatel na pouhých 30. V kombinovaném katastru pořizovaném
(1792) díky dekretu Leopolda II. (* 5. 5. 1747 Vídeň - † 1. 3. 1792)
byla entita ohodnocena na 12.413 zlatých a 41 krejcarů.
Olšový potok (Löschbach), přirozený mezník Krušných hor (Erzgebirge) a Labských pískovců (Elbsandsteine) a Horní Les na ‘Modré
hřebenovce’ - dnes dálková turistická komunikace E3 - začíná ve
španělském Santiagu de Compostela, do republiky vstupuje přechodem Schirnding/Pomezí n. O. (Muelpach, Muelbach, Mulbach,
Mühlbach), protíná Krušné i Lužické hory (Zittauer [Lausitzer]
Gebirge, Łužiske hory, Góry Łużyckie) a část Krkonoš (Riesengebirge,
Karkonosze), u Harrachova (Harrachsdorf) se stáčí do polského
Wałbrzychu (Waldenburg), zdolává Soví hory (Góry Sowie,
Eulengebirge) a přes Králický Sněžník (Glatzer [Grulicher, Spieglitzer] Schneeberg, Śnieżnik Kłodzki), Jeseníky (Ostsudeten, Gesenke,
Jesionik), Beskydy (Beskidy, Beskiden, Бескиди) a Slovensko pokračuje
na černomořské pobřeží v Bulharsku.
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Panenská, ‘pískový pahorek’ Sandhübel (686 m)
s piktogramem lomu, Horní Les s hostincem (Wh. =
Wirtshaus) a Stará solná stezka (Alte Salzstraße)
- ‘Karte des Kreises Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939)
- Mohelnickou kotlinou (Müglitztal) se od Saska
i Lužice (Lausitz, Łužyca), na Kyšperk (Geiersburg)
a Habartice (Ebersdorf) ubírala napřed antická
(antiqua Bohemiae semita) solná (Via Salaria) poté
Lužická neb Srbská obchodní tepna (Sorbenweg),
takřka první ze zemského systému uváděná už za
Boleslava II. († 7. 2. 999) - z Drážďan (Dresden,
Drježdźany, Drežďany, Drezno) skrze Donín (Dohna, Dona, Zdona), Mohelnici (Müglitz), kótu Na
Vyhlídce (Schauplatz), Chlumecký vrch (651 m)
s románskou Lesní kaplí (Kulmer Waldkapelle)
P. Marie Bolestné či Bolestné matky boží (650 m)
- vzešla patrně z popudu habartického faráře (často
asociována s legendární bitvou - vyvrcholením bojů
o české knížectví [18. 2. 1126] - viz Čermná [Leukersdorf] a Havraní, stíníval ji více než 300letý buk) - na
Chlumec (Kulm), Chabařovice (Karbitz), Vyklice
(Wicklitz, Wiklitz), Lochočice (Lochtschitz), Hliňany
(Hlinai, Hlinay), Žim (Schima), Paškapolské sedlo
(Paschkopolepaß), Velemín (Wellemin), Prackovice (Praskowitz), Lovosice (Lobositz) a Prahu. Ve
14. stol. došlo pro rozepře lokální šlechty k odklonu
přes Nakléřov.

…K Francouzům, kteří již (v neděli 12. 9. 1813) stáli v Petrovicích (Peterswald), se přidala tzv. ‘Mladá francouzská garda’. Velitelé
spojeneckého vojska se rozhodli vysílat do nepřátelského postavení
průzkumné hlídky. Jedna z nich pod velením Pahlena se pohybovala
od Libouchce k Oberwaldu. Hrabě Pahlen (Petr Alexejevič Pahlen
[* 17. 7. 1745 - † 13. 2. 1826], petrohradský guvernér [1798 - 1801],
spoluorganizátor vraždy cara Pavla I. [* 1. 10. 1754 - † 23. 3. 1801])
se odvážil k hornímu obecnímu lesu (Gemeindewald) a pronikl
císařskou silnicí až k prvním petrovickým domům, kde napadl
přední hlídky Francouzů… …Vítězný Karel Filip Schwarzenberg
(Karl Philipp zu Schwarzenberg [* 15. 4. 1771 Vídeň - † 15.
10. 1820 Lipsko], diplomat a polní maršál) obsadil v pondělí 20.
9. Nakléřov a 1 rakouskou divizi přesunul jako předvoj k Petrovicím
proti francouzským jednotkám hraběte Lobaua (Georges Mouton
de Lobau [* 21. 2. 1770 Pfalzburg - † 21. 11. 1838 Paříž], generál,
pair a maršál) a s jednotkami Longuevilla (Johann von Longueville
- generálmajor, velitel 2. brigády 1. divize II. záložního armádního
sboru) vytvořil uzavřenou frontu od Oberwaldu přes Tisou až po
Sněžník. Soustředil tak všechny své bojové síly proti Petrovicím,
odkud se mu podařilo vytěsnit ustupující francouzská vojska. Ve
vesnici pak zůstalo hlavní těleso spojenců a Schwarzenberg z ní
vedl své jednotky na Drážďany, a dále na Lipsko (Leipzig, Lipsk),
kde se později spojil s ostatními armádními sbory. - Petrovice
od bitvy u Drážďan a Chlumce až k bitvě u Lipska v r. 1813
(obecpetrovice.cz)
Topograf Johann Gottfried Sommer (* 1782/83 Leuben
u Drážďan - † 11./12. 11. 1848 pražský Karlín [Karolinenthal])
- byť původem Sas, stal se po pestrých osudech zaměstnancem
pražského Českého musea - v objemné monografii Das Königreich
Böhmen (vyd. v. l. 1843 - 44 v Praze) tvrdí, že tady kol. r. 1833/4 v 8
staveních dleli 53 osadníci. II. (Františkovo) mapování (1836 - 52)
vykazuje též 8 chalup a 1 stáj (s ubytovací kapacitou pro 4 muže).
R. 1934 v dědině setrvávají jen 2 rodiny (Krauspenhaarova
a Bernhartova). Stejně jako Havraní (Rabenhaus) je od r. 1961
přičleněna k Libouchci. Od 50. l. 20. stol. poblíž zhruba 10 let
fungoval vojenský výcvikový prostor, padl mu za oběť i nedaleký
Nakléřov (Nollendorf).
Až z mokřisek od Panenské, údolím pod Antonínovem (Antonsthal), pospíchá k Rájci nejdelší Olšový potok, někdy také Olešnice
(z toho odvozeno Löschbach). Na své pouti sbírá vodu z několika
menších, a i když naše území obchází, stojí za zmínku. S ním se
u státních hranic pojí další (Rájecký), který se Červeným příkopem
(Rothe Holz) prodírá od Severních (Tiských) stěn (Bürschlitzer
Wand) a nese několik jmen: Tampelbach (?), Bukový nebo Hraniční… - Tisá - Historie oblasti dle kapitol (tisa.cz) - Zdeňka Vaisová
- dopisovatelka Měsíčníku Jílovská sova
Horní Les: v l. 1869 - 90 pod názvem Oberwald osada obce
Libouchec v okr. Děčín, v l. 1900 - 10 pod názvem Oberwald
osada obce Libouchec t. Králový Les v okr. Děčín, v l. 1921 - 30
pod názvem Oberwald osada obce Libouchec v okr. Děčín,
v r. 1950 osada obce Libouchec v okr. Děčín, v l. 1961 - 73 část
obce Libouchec v okr. Ústí n. L., k 1. 1. 1974 (úterý) jako část obce
zanikla - Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005 (I.,
II.), Český statistický úřad, 2006 (1. vydání)

Modrá hřebenovka v Horním Lese
foto: Milan ‘Pekky’ Bouška (čtvrtek 20. 12. 2007)

Údolí Libouchecké (Königswaldské) počíná nad Oberwaldem,
v dolejší části své má výběžek osady Königswaldu. Pobočné jeho
údolí dosahuje až do Nolendorfu, vine se ním vozová příkrá cesta.
- 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
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