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MESTA, OBCE A OSADY... od A do Ž
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ještě ve 20. - 30. l. 20. stol. vydávala 7 - 8000 t ročně. V 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, kde 
měl držitel právo po určitou periodu provádět práce nutné k vyhledání a odkrytí vymíněné 
suroviny), nejspíš se jednalo o spekulativní machinaci, jelikož k obnovení produkce nedošlo. 
Bádání (2004) v pozůstatcích zřejmě kterési z průzkumných jam (šurfů) vých. od Byňova 
shledalo v intravulkanických sedlinách třetihorní rostlinstvo i živočišstvo - kusy tvrdé 
šedočerné, stěží destičkovitě štípatelné bituminózní břidlice (na odlučných plochách linie 
lupenů rozmanité druhové škály) a vzácně i kosterní relikty rybek ve Středohoří nevídané. 
Nejbližší z někdejších měr příslušely závodu Marie Pomocná (Mariahilf-Zeche).
III. Vodstvo. ...Z tohoto cípu okresu pod Homolím vzniká Velkobřezenský potok.  
U Malého Března vpadá potok Luční [též Liščí zvaný (Lischkenbach, Kreuzbach)], vznikající  
u Touchořína (Touchořiny - Taucherschin), jehož dolní tok protéká krásným údolím…  
Dolování. ...V okolí Zálezlů a zvláště na pozemku „Vráž“ (Wrusche) zvaném, dolovalo se od dávných dob. Výskyty  
tohoto uhlí popsal A. E. Reus a prof. Krejčí. Zjištěno 13 slojí, jejichž mocnost kolísala mezi 0˙10 až 0˙60 m, výjimečně byly  
i 1 m silné. Vyskytovalo se smolné lesklé uhlí. Ještě v roce 1857 byly 4 doly v činnosti (jáma „Boží požehnání“ u Jankova  
mlýna v Suleticích, „P. Marie Pomocné“ východně od Biňova, „Bombeles“ severně od Zálezlů a „Jana Křtitele“ severně 
od Proboštova); později otevřen důl „Františka“ na „Vráži“ u Zálezel. Těžba roční byla 70.000—80.000 centů. Před deseti 
lety přestalo se těžiti na poslední z těchto jam „Františce“ pro poměrně slabou mocnost ložiska, jinak stále dobrého uhlí.  
Z jámy této vytěženo bylo ještě v roce 1914 celkem 5536 q a v roce 1915 pak 2317 q. Důl sám měl 7 slojí s malým sklonem,  
z nichž jen 3 mohly s prospěchem býti těženy; čtyři ostatní byly velmi slabé. V Proboštově dolovalo se od října roku 1922  
do června 1923 v dolovém poli „Ehregott“ a vytěžilo se 1547 q hnědého uhlí. Dolování bylo zastaveno pro geologickou  
poruchu a pro malé finanční prostředky. Nyní pracuje se občasně na prorážení poruchy, aby ložisko dále mohlo býti  
zužitkováno. - Litoměřicko: Obraz vlastivědný: s 54 vyobrazeními (1. díl) - Jaroslav Rudolf Tesař (* 18. 12. 1874 
Bohnice - † 1958 Praha) - učitel a vlastenecký pracovník českého severu - Nákladem Ratibora Vodseďálka (* 7. 10. 1889)  
v Lovosicích (Lobositz), tiskem Hynka Jirky v Roudnici n. L. (Raudnitz) 1926.
Vystupujeme údolím k jihu. Pod Vítovem [Wittal] proráží potok znělcové těleso. Z Vítova vede cesta vzhůru přes osadu 
Velichov [Welchen] na Kočičí hlavu [Katzenkoppe] a přes Vráž [Frasche] na Sokolí hřeben [Matzenstein]. Zůstaneme  
v údolí při potoku. Zúžuje se v soutěsku. Nad Vítovem vystupují po obou stranách údolí oligocenní pískovce. Potokem 
[Mühlbach] od Malečova se posiluje potok Homolský [Hummelbach], odtud již zvaný Velkobřezenský [Großpriesner 
Bach]. 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 [Steinsperre] je dole 7 m silná, nahoře 43 m dlouhá a uprostřed 11 m vysoká. Kromě kamení zadrží i mnoho vody.  
- František Pinc (* 3. 4. 1901 - † 26. 10. 1982) - Výlety Severočeským krajem - Severočeské krajské nakladatelství  

(Liberec [Reichenberg], 1961)
Horní Zálezly, ves, 8 km jv. od Ústí n. L.*; vyčerpané naleziště nejhodnot-
nějšího 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
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● Malečovská výšina (Wind Bg., Malschner 
Höhe), Homole (Maschnei B.) (480 m), H. Zálezly, 
Jankův mlýn, veleňsko-litoměřická dálková 
pravobřežní labská horská stezka (zelená vlnovka) 
- Wehlen-Leitmeritz (Höhenweg rechtes Elbufer) - 
a vedlejší vycházková modrá z Litoměřic přes 
Skalici (Skalitz), Nový Dvůr (Neuhof) pod 
hřebenem Dlouhého vrchu (Langer Berg) (663 m), 
Babiny I, Tašov, Proboštov, Bukovinu a Vítov 
(Wittal) do V. Března. - Wanderkarte fürs Elbetal 
und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und 
Erzgebirge… - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig

● Dle velkobřezenského strojmistra a pivovarského dílovedoucího ve výslužbě  
Franze Nowaka (* 1878 - † 19. 2. 1960 Kiel) se napůl cesty - pod kamennou hrází 
(Steinsperre) - mezi Vítovem a usedlostí famílie Janke nalézala (snad) velichovská 
panská pila (Brettsäge, Brett M.) - ‘Karte des Kreises Aussig’ (Prof. H. Blumtritt, 1939)

● V areálu čp. 13 fungoval 
Gasthaus zur Jankenmühle 
v 90. l. 20. stol. na čas 
obnoven co sezónní Hos-
půdka V Údolí. - foto: 
Roman ‘Klobouk’ Häusler 
(pátek 18. 4. 2008)


