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HORNÍ ZÁLEZLY
(Salesel) - 361 m n. m. - Vývoj souvisí s ve-

dlejším Proboštovem (Proboscht). Tzv. tvůrce 
naší právní historiografie Hermenegild Jireček 
(*  13. 4. 1827 Vysoké Mýto [Hohenmauth] 
- †  29. 12. 1909 V. Mýto) naráží na listinu 
Spytihněva II. (* 1031? Olomouc - † 28. 1. 1061? 
Hradec nad Moravicí), spojenou se zřízením kolegiátní kapituly (1057) a zmiňující Zalezleh Ostas 
rusticus cum terra… Lze soudit, že se nacházela v jedné ze 14ti lokalit, co přemyslovský kníže 
(1055 - 61) litoměřickému kostelu sv. Štěpána daroval.

R. 1179 je vzpomínána ve zboží bratrů Měška a Hroznaty (Groznaty) z Peruce (Perutz) řeč. Crispus (Kadeřavý, Kučeravý). 
Za vlády (1173 - 78) Soběslava II. (* 1128? Praha - † 29. 1. 1180) ji s Březím (Presei), Svádovem (Schwaden), Kojeticemi 
(Kojeditz), Pohořím (Pohorz), Tašovem (Taschow) a Proboštovem jakožto entitu Svádovského újezdu ponechali (1188) joha-
nitskému řádu maltézských rytířů sv. Jana (Křtitele) Jeruzalémského. Od r. 1383 příslušela střekovské državě (Fideicommiss-
Gut Schreckenstein) Lobkowiczů. Kartograf J. K. Müller (* 15. 3. 1673 Wöhrd u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) uplatňuje 
termín Salesl (1720), I. (Josefské) vojenské mapování z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) evidující 7 sedláků, 16 zahradníků 
a 4 koně Salesl beÿ Prowoscht; II. Františkovo (1836 - 52) vykazující 16 duší a 8 stájí s ubytovací kapacitou pro 4 muže a 2 koně 
uvádí Salesl (vč. Jankova mlýna [Janken MM.] a samoty Nathäusel [Natlhäusel]). J. G. Sommer (* 1782/83 Leuben u Drážďan 
- † 11./12. 11. 1848 Karlín [Karolinenthal]) popisuje v 1. dílu monografie Das Königreich Böhmen (vyd. 1843 - 44 v Praze) 
zaměřeném na Litoměřicko (Leitmeritzer Kreis) horské sídlo Salesel (Zalezl) o 16 staveních se 101 osadníkem (dohromady 
s Bukovinou [Buchbusch]). Koutem se zaobírá 2svazkový elaborát - Geognostische Skizzen aus Böhmen. Die Umgebung von 
Teplitz und Bilin in Beziehung auf ihre geognostischen Verhältnisse. Ein Beitrag zur Physiographie des böhmischen Mittelge-Mittelge-
birges. (Geognostické Skici z Čech. Okolí Teplic a Bíliny ve vztahu ke geologickým podmínkám. Příspěvek k fyziografii 
Českého středohoří.) - lékaře a botanika Prof. Dr. Augusta Emanuela Reusse (* 8. 7. 1811 Bílina [Billin] - † 26. 11. 1873 
Vídeň) zveřejněný (1840 - 44) takřka nejproslulejším vydavatelem své epochy, Karlem Wilhelmem Medau (* 1791 Štětín 
[Szczecëno, Szczecin, Stettin] - † 16. 2. 1886 Litoměřice), či později - konkrétně na 5. archu (Vídeň 1902) velkolepého atlasu 
Geologische Karte des böhmischen Mittelgebirges - Blatt V (Grosspriesen) - homolský rodák, Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch 
(* 26. 3. 1852 Homole č. 2 - † 4. 11. 1940 Vídeň). Pod dlouholetou supervizí báňského správce Albina Benedikta Castelli 
(* 1822 Drážďany - † 1892 V. Březno), na nějž stejnojmenným dokumentem s podtitulem Významný horník a badatel Čes-
kého středohoří upozornil kurátor mineralogických fondů teplického muzea Miroslav Radoň (* 1974 Litoměřice), tu rubalo 
saské Zálezelské uhelné těžířstvo (Salesler Kohlen-Gewerkschaft). Činnost se odvíjela od r. 1819 přibl. v trojúhelníku: Byňov 
(Binowe) - H. Zálezly - Proboštov, nicméně záhy polevila. R. 1832 spustilo několik podnikatelů provozy, jež (1844) tato 
organizace převzala a r. 1880 komplex zahrnoval 34 měr (jednotka vymezující velikost území k dobývání užitkových nerostů). 
K hlavním šachtám (od 19. stol.) náležely Boží Požehnání III (Segen Gottes-Zeche) u Jankova Mlýna (Jankenmühle); 150 m 
hluboká ‘Boubelská’ (Bombelles-Zeche) sev. od Zálezlů prorážela 13 slojek (pláství) o mocnosti 1 - 6 dm; od r. 1838 Jan Křtitel 
(Johanneszeche) sev. od Proboštova, spočívala v kopci Holý kluk (Pfeifenschneider, Holai Kluk, Holey kluk) (375 m), kde se 
ve fonolitové žíle hojně vyskytují žluté krystaly titanitu (i 0,5 cm velké); a na Vráži (Fraschenbach, Binower Bach) u Zálezlů 
Františčina či Františka (Franciscischachte, Franziskenstollen), ještě ve 20. - 30. l. 20. stol. vydávala 7 - 8000 t ročně. V relativně 
rozlehlém prostoru tkvělo dosti kvalitních slojí a v 60. - 70. l. 19. stol. představoval roční výnos 3.920 - 4.480 t, následně se 
snižoval (slabá mocnost, finanční nouze, geologická porucha ap.) Aktivity se odehrávaly do r. 1917. V l. 1935 - 36 pásmo 
zaopatřovaly 3 kutací kruhy (plocha o poloměru 425 m, koncesionář měl právo po určitou periodu vymíněné suroviny vyhledávat 
i odkrývat), nejspíše se jednalo o spekulaci, k obnovení produkce totiž nedošlo. Studie (2004) v pozůstatcích kterési z prů-
zkumných jam (šurfů) vých. od Byňova shledaly v intravulkanických sedlinách třetihorní rostlinstvo i živočišstvo - kousky 
tvrdé šedočerné (stěží destičkovitě štípatelné) bituminózní břidlice a na odlučných plochách linie lupenů rozmanité druhové 
škály a vzácně i kosterní relikty rybek ve Středohoří nevídané. Nejbližší z měr patřily závodu Marie Pomocná (Mariahilf-
-Zeche). S již zmizelou požární zbrojnicí (1840) se ves v l. 1850 - 1950 nalézala v litoměřickém okrese přiškolená i přifařená 

k Proboštovu (kam připadla r. 1960). Zlikvidovaný, sedlově 
zastřešený statek na okraji u vozovky (bez čp.) měl hrázděné 
patro s vtaženou pavlačí a chlév sklenutý plackami na pásech 
do 2 středověkých pilířů. Do r. 1900 se počet lidí - závislých na 
ovocnářství (při sušení se topilo i domácím smolně lesklým 
uhlím), polaření a doznívajícím chmelařství - zvýšil na 130 (za 

čp. 1 z konce 19. stol. se štukovým štítem (vlevo)

Malečovská výšina (Malschner Höhe *), Homole 
(Maschneibg. *) (480 m) kamenná hráz (Steinsperre *), Bu-
kovina, Byňov, Berand, Františka (Franziskenstollen **) - zde 
v pozici Jana Křtitele (Johanneszeche) - a Proboštov - Karte 
des Kreises Aussig (Prof. Blumtritt, 1939)
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předchozích 120 let přibyly jen 3 chalupy), r. 1930 na 131 (1939 už jen 106 a zástavba notně prořídla). 
V l. 1946 - 59 fungoval Místní národní výbor (Akční výbor Národní fronty 1949) a v dekádě 1950 - 60 
Jednotné zemědělské družstvo. Vládním dekretem (z úterý 18. 1. 1949) přešlo v úterý 1. 2. 1949 z lito-
měřického do ústeckého okresu Pohoří, Proboštov, Radejčín (Radzein, Radezin), Suletice (Sulloditz), 
Tašov a Zálezly (poté Horní k odlišení od Dolních u Labe), s katastrem (farnost dosud proboštovská) 
o 2,55 km² jsou od r. 1961 s 31 obyvateli (2001) a 41 adresami (2009) osadou Malečova (Malschen), 
jehož částmi jsou dnes i Babiny I (Babina A), Březí, Čeřeniště (Tschersing), Němčí (Nemschen), Po-
hoří, Proboštov, Rýdeč (Ritschen) a Řetouň (Rzettaun). Od 70. l. 20. stol. vypukly sanace zchátralých 
hrázděných a roubených objektů i celých usedlostí. Na zbořeništích mezi dochovanými zděnými 
patrovými budovami a stodolami vyrostly narozdíl od tradiční architektury výrazně menší rekreační 
chaty. Dobrovolný svazek obcí operující z velkobřezenské radnice byl pro rozmach ekonomiky, tra-
dic ap. v úterý 16. 8. 2005 konstituován jako Mikroregion Velkobřezensko (www.velkobrezensko.cz) 
o 6ti subjektech: Homole u Panny (Hummel), Malečov, Malé Březno (Klein-Priesen), Tašov, Velké 
Březno (Groß-Priesen, Großpriesen) a Zubrnice (Saubernitz).

…vzhůru do vsi Zálezlu… 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… 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 kame-
ním magnetickým odchýlení magnetické střelky. - 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

Zalezly (Salesel), ves t., hejtm. a okr. Litoměřice, fara Proboštov, pš. Velké Březno; 18 d., 130 obyv. n. 
(1900). hnědouhel. doly a 2 mlýny s pilami. Ves připomíná se r. 1179. - Ottův slovník naučný. Illustro-
vaná encyklopædie obecných vědomostí. Dvacátýšestý díl. Vůz – Žluč. - 1907. Vydavatel a nakladatel 
J. Otto v Praze.

Zálezly, Proboštov. – Silnicí z Velkého Března podle potoka Humlu do vsi Vítova za 20 minut (něm. 
Wittal), cesta pokračuje vpravo (již z Března modrožlutě znač.) na výšinu Malešovskou [Malschner 
Höhe] (za 1 hod.) a sejdeme do Zálezlu, kde se těží výborné salonní uhlí, obsahující často čedičové 
tufy i partie podobné anthracitu. Od Panského mlýna (Herrenmühle) jdeme vpravo podle opuštěných 
dolů do Proboštova (blízko naleziště diatomových břidlic s četnými otisky. – Zálezly–Proboštov 1 km, 
cesta červ. značená.) Kdybychom chtěli výlet skončiti delší okružní cestou, pak z Proboštova, anebo již 

ze Zálezlů dáme se značenou cestou na Němčí (Nemschen), Průčelským údolím [Prütscheltal] do Brné [Birnai] a parníkem 
do Vel. Března. Do Brné tůra asi 6 km. - České Středohoří - II. opravené vydání - Jaroslav Křenek (* 17. 5. 1890 Třebenice 
[Trebnitz] - † 5. 9. 1964 Slaný [Schlan]) - nákl. KČST v Lounech [Laun] 1929, tiskem Ant. Štrombacha v Lounech, Tř. legionářů.

Horní Zálezly, ves, 8 km jv. od Ústí n. L.*; vyčerpané naleziště nejhodnotnějšího hnědého uhlí v oblasti Čes. středohoří. 
V l. 1855–65 se těžilo na 3 dolech, „Boubelská“ šachta byla hluboká 150 m a prorážela 13 uhelných slojek (pláství) o mocnosti 
1–6 dm. Spolu s Františčinou (jež byla v provozu ještě před 30–40 lety) se tu získávalo 7–8000 tun ročně. Třetí byla u Jankova 
Mlýna (u Bynova). M 39, Z 42; (Malečov, 2,5 km). - Dr. Josef Hůrský (* 9. 3. 1915 Vídeň - † 5. 11. 1996 Praha) a mistr sportu 
Jaroslav Srba (* 13. 4. 1929 - † 2001 Ústí n. L.) - vedoucí autorského kolektivu - České středohoří a Dolní Poohří - Turistický 
průvodce ČSSR - sv. 12 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962

Všude se strání zurčí stružky (ronové rýhy). Za prudkých lijáků strhují vody do pohybu i kamení. V r. 1925 zničily 
pole i stavby při potoku. Proto i tady postavili pevný jez na zadržení kamení a na zmírnění prudkosti vody. Kamenná zeď 
je dole 7 m silná, nahoře 43 m dlouhá a uprostřed 11 m vysoká. Kromě kamení zadrží i mnoho vody. Název osady Vítov je 
odvozen od osobního jména Vít. Ve staré češtině Vitóv značilo Vítův. Podobně vzešlo jméno další osady Byňov, původně 
(podle Profousa) Zbyňóv. Je rozložena v údolí proti silnici, jež odbočuje k Horním Zálezlům. Při osidlování země i tam 
„zalezli“ noví osadníci a to dalo jméno osadě. Příkopové údolí se tu rozšiřuje ve směru přítoku, Vrážského potůčku. Ještě 
v době první světové války se tu v okolí těžilo hnědé uhlí dobré jakosti. Nejzachovalejší je zbytek štoly Františka při silnici 
k Proboštovu. Je asi 300 m dlouhá a sleduje uhelnou sloj ze sedmi vrstev, které jsou 10 až 65 cm silné a od sebe odděleny 
tenkými plásty (proplástky) čedičového tufu a tufitu. Jak nesmírně dlouhá byla období mezi jednotlivými sopečnými výbu-
chy, než sopečný tuf utuhl a pokryl se rostlinstvem, z něhož tu zůstala vrstvička uhlí! Toto uhlí je ze starší doby třetihorní, 
oligocenní, kdežto uhlí v pánvi mostecké je z doby mladší, posopečné, miocenní a má v podloží a v nadloží vrstevnaté lupky 
a písky. U Horních Zálezel a Proboštova jsou vrstvy uhlí skloněny až v úhlu 15 stupňů. Došlo tu tehdy k pohybu půdy. Celé 
údolí je ve zlomu zemské kůry. Souběžný, asi starší zlom na východ odtud otevřel cestu magmatu, které tam navršilo táhlý 
hřeben Sokolí [Matzenstein]. - František Pinc (* 3. 4. 1901 - † 26. 10. 1982) - Výlety Severočeským krajem - Severočeské 
krajské nakladatelství (Liberec [Reichenberg], 1961)

Z kutnohorských análů plyne, že zde na prahu 19. stol. povstaly doly Boží Požehnání III., Bombelles, Jan Křtitel a Fran-
tiška. Zanikly většinou před r. 1900. Štoly zhusta zborcené, jinými se prý dá procházet i stovky metrů. Z jedné obec čerpá 
pitnou vodu, leckteré musela uzavřít. Tu a tam se propadnou i statné stromy nebo obsáhlé kvantum zeminy. - Helena Borská 
(* 14. 6. 1928 Mnichovo Hradiště [Hradiště nad Jizerou - Münchengrätz] - † 16. 5. 2004 Ústí n. L.) - Ústecko a uhlí - od 
prvopočátku až k uhlobaronům (Nové Ústecké přehledy 10/04) - seriál (9/03 - 11/05)

O p r a v e n ý 
(1968) chráněný 
kříž (reg.  č.  255) 
vpravo ohybu ces-
ty k  Proboštovu 
(cca  0,5  km), na 
3x odstupňovaném 
hranolu s  reliéfy 
Kladení do hrobu, 
Nanebevstoupení 
Krista, Panny Marie 
Pomocné, Kristova 
křtu, Olivetské hory, 
Ecce homo, nápisy 
a vročením  1831. 
R.  1996 jej restau-
roval architekt Jan 
Staněk z Prahy.


