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 Knínice (Kninitz) - 490 m n. m. - Leží v mělké rýze Knínického 
potoka (Kninitzbach) na jihových. srázu z Nakléřovské výšiny 
(Nollendorfer Höhe) (703,8 m) oplývajícím četnými prameny 
- Fiebichborn (Na Fibichu) či Klíšského potoka (Katzbach, 
Grund Bach, Bradenbach, Brandenbach, Kleischbach atd.) Název 
je patrně odvozen od staročeského knieni (kněžna), ves lidí 
manželky knížete, kteří pro choť pražského panovníka vybírali 
clo ve stanici u hraničních hvozdů (1228), odkud byl schůdný 
jedině Nakléřovský průsmyk (Nollendorfer Pass). Proto chovali 
2 - 3 páry koní a po staletí vydělávali přípřeží. Seno sklízeli z okolních strání.

● Püschelův hostinec ze světlotiskové 
pohlednice, kol. r. 1910 vyd. Rudolf Sládek 
v Chlumci.

 V 21. roč. bulletinu ústřední rady pro studium a zachování uměleckých a historických památek (Mittheilungen der K. K. Central-
Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und Historischen Denkmale) zveřejněném ve Vídni (1895) zmiňuje pražský univerzitní 
profesor, mineralog a paleontolog Gustav Karl Laube (* 8. 2. 1839 Teplice [Teplitz] - † 12. 4. 1923 Praha) v souvislosti s kamennými kříži 
při někdejší poštovní tepně (Alte Poststraße) legendární bitvu (18. 2. 1126) u Chlumce (Kulm), kolbiště zasazuje mezi Horní Libouchec 
(Oberkönigswald, Holzgrund) a Knínice - pověst praví, že tu Soběslav I. (* cca 1075 - † 14. 2. 1140 Debrné [Döberle]) zajal vévodu Lotara III. 
(* po 9. 6. 1075 - † 4. 12. 1137 Breitenwang) - viz Čermná (Leukersdorf) a Havraní (Rabenhaus). Ulicová ves v majetku (1169) svatojánského 
(maltézského) rytířského řádu johanitů byla celním místem na staré Solné stezce (1359). Z třetiny náležela (1376) panství střekovskému 
(Herrschaft Schreckenstein), hlavně však krupeckému (Herrschaft Graupen), jež r. 1486 prodal Arnoštu ze Šumburka († 1489) hejtman 
litoměřického kraje a pán na Bílině a Krupce Těma V. z Koldic (Kolditz) († 1503), když se ocitl ve finanční tísni. Vymínil si ale zpětnou koupi 
a r. 1496 převedl věnný zápis manželky Markéty, roz. z Vartenberka, z bečovského majetku ‘na ves Šenvald a na ves Knínice se clem, vsi celé  
s dvory kmetcí s platem a s podacím kostelním v Šenvaldu’ v částce 500 kop českých grošů, k níž přidal 1000 zlatých rýnských. R. 1540 pohnal 
Jan Berka z Dubé ‘na Všebořicích’ před soud Václava z Vartenberka († 1552) a obvinil, že poddaným v Knínici povolil za letního sucha hradit 
potoky, takže jeho vlastní ve Žďáře (Saara) mají vody nedostatek. V l. 1580 - 1848 patřila Všebořicim (Herrschaft Schöbritz [Schöberitz]), 
konc. 16. stol. čítala 13 sedláků a 8 drobných rolníků (k většímu nárůstu došlo až v poslední třetině 18. stol.) Za 30leté války (1618 - 48) byla 
3x vypálena (a v 7leté [1756 - 63 ] zničena). Od r. 1637 tu byly vedeny soudní knihy. Kartograf J. K. Müller uplatňuje výraz Kinnitz (1720),  
I. (Josefské) vojenské mapování z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) evidující 18 sedláků, 23 zahradníků a 5 koní pak Kninitz. Za 
‘Bramborového’ (1778/9) či ‘Švestkového povyku’ (Zwetschkentummel) ji ve středu 5. 8. 1778 i s Nakléřovem (Nollendorf) obsadili Sasové 
(záhy vtrhli do Ústí). V sobotu 26. 9. 1801 uzavřel Rudolf Joseph von Hackelberg-Landau zu Höchenberg (* 8. 5. 1764 Großpertholz - † 9. 10. 
1830 Bratislava [Preßburg, Pozsony]) smlouvu s knínickými kupci Waagnery (Franz obchodoval vínem a bratr Anton koženým zbožím), za 
180.000 zlatých jim postoupil krásnolesský statek s příslušenstvím vč. Malého (Klein Kahn) a Velkého Chvojna (Böhmisch Kahn). V pátek  
17. 9. 1813 útočil ze základny nad Knínicemi Napoleon I. Bonaparte, díky spojeneckému odporu pod velením gen. Karla Filipa 
Schwarzenberga (* 15. 4. 1771 Vídeň - † 15. 10. 1820 Lipsko [Lipsk, Leipzig]) a rozbláceným cestám se mu nedařilo sejít do údolí a rozvinout 
šiky, v sobotu 18. 9. 1813 poručil k ústupu. II. Františkovo (1836 - 52) vykazující 42 domů a 18 stájí s ubytovací kapacitou pro 21 mužů a 5 koní 
předkládá termín Kninitz 1 M. H. (Meierhof = dvůr). V 1. dílu monografie Das Königreich Böhmen (Praha, 1833) zaměřeném na Litoměřicko 
uvádí J. G. Sommer vesnici 2¼ h ssz od Březnice (Prießnitz [Krásné Březno - Schönpriesen]), na svazích Krušných hor (Erzgebirge), přifařenou  
k Velkému Chvojnu v krásnolesském panství (Herrschaft Schönwald), s 224 obyvateli v  37 (od napoleonské bitvy) znovuvystavěných 
chalupách, s 1 statkem a pilou v sousedním Holzgrundu (Horní Libouchec) zv. též ‘Schenkenthale’ (Čekací údolí). Popis Králowstwí Českého 
čili podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, stakůw, měst, městeček a wesnic… (J. G. Kalve, 1848 Praha) F. Palackého 
zmiňuje (str. 56 - 56) v kapitole ‘33. Březnice a Wšebořice, panstwí. Majitel: Adolf hrabě Ledebour. Obyw. něm. …Knínice - dom. 41,  

● Kaple sv. Jana a Pavla (Kapelle zum heiligen Johann und Paulus) - V centru při silnici, ve 
svažitém terénu, se na kamenném soklu rozkládá čtvercový objekt (ve středu se schodištěm 
k průčelí) z r. 1741 (přestavěn 1896 a v l. 1914 - 18) s odsazeným trojbokým závěrem  
a přístavky. Fasády s nárožními pilastry, triangl štítu se zubořezovým vlysem pod segmentem 
a kruhovým oknem, nad ním jednoduchá jehlancová dřevěná věžička s malým litinovým 
zvonem. Nad portálem (mělký rizalit) vloženým do sloupové edikuly trojúhelný fronton ve 
vrcholu s křížem a piniovými šiškami po stranách. Opraven soukromníkem (1970). Vpravo 
svatostánku podestu sdílel vysoký sloup se skulpturou Panny Marie z r. 1707. V zimě 2011 
praskl a nyní se tu povalují jen zubožené trosky. Obdobný osud stihl i boží muka na záp. 
okraji (směr Nakléřov), údajně vzala za své v důsledku dopravní kolize. - Pozdrav z Knínic 
(výřez) - světlotisk vyd. v Ústí n. L. fotografický velkopodnikatel se sídlem v Teplicích (Teplitz) 
a Vídni Carl Pietzner (* 1853 Wriezen a. d. Oder [Retcz, Reka, Rzeka, Rieka] - † 24. [nebo 26.] 
11. 1927 Vídeň), jeho ústecký ateliér (Vaníčkova [186? - 1933 Teichgasse, 1933 - 38 Rybniční 
- Teichgasse, 1938 - 45 Teichgasse] 907/13) vedl (v l. 1945 - 48 pověřen správou živnosti)  
Karl Pfitzner (* 1868 Jirkov [Görkau] - † 1944) - odesl. (1903) z Velkého Chvojna.foto: Roman ‘Klobouk’ Häusler (sobota 24. 3. 2012)

● Před svatyní pojí řetězy 4 chráněné smírčí kříže zazděné do ohrazení pomníku obětem 1. sv. války (1914 - 18), 
některé prameny původ kladou do r. 1683, jiné do doby Soběslavova vítězství (1126). Badatel Emil Neder (* 11. 9. 
1867 Nové Město pod Smrkem [Neustadt an der Tafelfichte] - † 15. 11. 1939 Jedlka [Höflitz]) vypátral (1896), že  
3 spočívaly u pošty (k Nakléřovu), jeden s vročením 1683 (?). Hrubě opracované, s petroglyfy meče (č. 1), kuše (3), 
třetí (4) sotva k rozeznání (snad nůž) a čtvrtý se symbolem dlouhého nože (2) stával v zahradě domu poblíž školy. 
Kol. r. 1900 byly první 3 sneseny ke kapličce, když se po r. 1918 odhaloval památník padlým, byl sem přemístěn 
i poslední. Ve 20. roč. časopisu Erzgebirgs-Zeitung (Krušnohorské noviny) je dokumentoval (1899) - v souhrnu 
Alte Steinkreuze im nordwestlichen Böhmen - prof. Franz Xaver Wilhelm (* 30. 10. 1856 Vikletice [Wikletitz]  
- † 29. 10. 1940 Loket) a v létě 1936 archivář, fotograf a spoluzakladatel ústeckého vlastivědného sdružení ‘Deutscher 
Heimatbund’ Franz Queißer (* 28. 7. 1876 Stará Skalka [Alt Kalken] - † 25. 8. 1945 Beyern).

F. Queißer (1936)
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● Fibichschenke - hospoda U Jitřenky (Zum Morgenstern), 
též Na Fibichu (Fibichschänke) a Knínice pod  Kninitzbergem 
s Nakléřovskou výšinou (Nollendorfer Höhe, Nollendorfer 
Berg) (603 m) - Nad kostelem sv. Josefa byla ke 100. výročí 
napoleonského duelu (29. - 30. 8. 1813) v neděli 31. 8. 1913 
slavnostně otevřena mohutná 21m Císařská rozhledna 
(Kaiserwarte), projektoval ji ústecký architekt Emil 
Hanke a zbudoval Karl Wagner z Varvažova (Arbesau), 
přejmenována (1923) na Karl Weis Warte po činovníku 
horského spolku Gebirgsverein in Aussig se (neudržována) 
o sobotní bouři 29. 1. 1944 zřítila. Dnes se zde tyčí 
telekomunikační stožár.- Mapa okresu Ústí zveřejněná 
národně-socialistickým svazem učitelů ve spolupráci  
s Ústeckou okresní správou, vydal Johann Künstner  
(* 1844 - † 1911), Česká Lípa (Böhmisch Leipa), kresba prof.  
H. Blumtritt 1939.

 Farář Anton Tscherney (* 24. 5. 1845 Svádov č. 15 - † 25. 10. 1927) - od r. 1883 působil v Sněžné (Schnauhübel) u Krásné Lípy 
(Schönlinde) - věnoval rodišti (vl. nákladem v Ústí n. L. [1894 a 1900]) 2sv. historiografii Geschichte von Schwaden, kde líčí podloudný 
provoz z Pirny (Perno, Pirno, Perensko) a Königsteinu (Králův kámen) na Petrovice (Peterswald), H. Libouchec, Knínice, Svádov (Schwaden)  
a Litoměřice (Leitmeritz) do Prahy. Již v 17. stol. se pašovala saská sůl, poté přišel do módy tabák (v cigaretách i šňupací), káva, cukr, likéry, 
šafrán, hedvábí, vlna aj. Dle střekovského řídícího učitele z Habrovic (Johnsdorf) a kantora v Tisé (Tyssa, Tissa) Emila Richtera (* 1869 -  
† 12. 11. 1953 Lübeck [Liubice, Leubice]) tu před 2. sv. válkou (k 17. 5. 1939) obývalo 45 stavení 215 lidí, na nádraží chodívali do Malého 
Chvojna, na poštu a faru do Velkého, obecná škola (1935 - 37 [česká s kronikou 1946 - 49 ]) fungovala v obci (s pamětní knihou z. l. 1920 
- 36). Některá z místních jmen prý poukazují na původ slovanský - Gallitze (Kalenice = bahnitá půda), mnohá ostatní - Dörrenberg (suchý 
či vysušený vrch - s panským lesíkem připomínaným 1575) nebo Na Fibichu (Steiniger Fiebich [Viehbig]) - lokalita se sutí cenomanských 
pískovců vč. Kamene obrů (Hünenstein) nad vechtrem C. k. privilegované akciové společnosti Duchcovsko-Podmokelské dráhy  
(K. k. privilegierte Dux-Bodenbacher Eisenbahn-Gesellschaft - DBE). V samostatné dědině s archivem (1880 - 1938) existoval Obecní úřad 
(1920 - 36) a Místní národní výbor (1945 - 49). Mnichovský krajanský spolek Heimatfreunde Aussig upozorňuje, že z čp. 22 pocházel 
sedlák Johann Georg Püschel (* cca 1740 Knínice) a Rosina Dorothea Püschel (* 3. 9. 1766 Knínice), z čp. 28 Hans Freigang († 20. 8. 
1979), Rosa Freigang, roz. Klepsch (* 1909 - † 27. 11. 1993), dále Emma Hiebsch, roz. Püschel (* 1891 - † ??. 3. 1977 Goddelau), Anna 
Wallisch (* 1873 - † 24. 12. 1969 předpomořanský Sternberg), Emil Paul (* 1911 - † 23. 10. 1989 Dietzenbach), Emilie Freigang, roz. 
Klepsch, Horst Freigang ad. Ve středu 9. 5. 1945, kol. 14:00, se na Bukově (Pockau) objevily sovětské tanky. Projely Nakléřovský průsmyk, 
Knínice, Žďárek, Strážky, Božtěšice (Postitz) a pokračovaly ul. Sociální péče (Petschekstrasse [1936], Reinhard Heydrich Straße [1942 - 45]), 
Hornickou (Bergmannstraße), Koněvovou (Kippeltstraße) a Starou (Altlerchenfelder Hauptstraße) na Masarykovu tř. (Schulgasse 1876 - 99], 
Dresdnerstraße [1919 - 33], Drážďanská - Dresdnerstraße [1933 - 44], Masarykova - Masarykstraße [1934 - 38], Adolf Hitler Straße [1938 - 45], 
Masarykova [1945 - 52], Fučíkova [1952 - 90]). Revoluční národní výbor jim vykročil vstříc. Po r. 1945 do vsi přibylo několik reemigrantů  
z Francie. ‘K 1. 1. 1981 se sloučily obce: ...Libouchec (Königswald), Luční Chvojno (Deutsch Kahn), Velké Chvojno - pro tento celek byl stanoven 
název Libouchec. Obec Libouchec měla po integraci tyto části obce s názvy: Arnultovice (Arnsdorf), Čermná, Knínice, Libouchec, Luční Chvojno, 
Malé Chvojno, Mnichov (München), Velké Chvojno, Žďár, Žďárek…’ - PhDr. Věra Hladíková (* 8. 5. 1957) - Okresní (jednotný) národní výbor 
Ústí n. L. (1944) 1945 - 1986 (1993) - Archiv města Ústí n. L., 2009. S 29 obyvateli (2001) a 32 adresami (2009) je dnes spolu s Čermnou  
a Žďárkem částí Libouchce, jenž je stejně jako Dobkovice (Topkowitz), Jílové (Eulau), Malšovice (Malschwitz), Petrovice, Povrly (Pommerle, 
Pömmerle), Ryjice (Reindlitz), Tisá a Velké Chvojno členem Mikroregionu Labské skály ustaveného r. 2001. Vpravo silnice k Nakléřovu  
(110 m od posledního domu) registruje od středy 20. 3. 1996 CHKO České středohoří památnou lípu velkolistou (obv. 398 cm, v. 19 m). 
Západně, na vrcholu kopce (525,3 m) Stěna (Steinwand), se vyskytují výchozy - na II. Františkově mapování (1836 - 52) s pískovcovým 
lomem (Sandsteinbruch) - a zbytky 5 - 6m usazenin křídového moře, s otisky čeřin, zkamenělinami lastur aj. fauny.
 Knínice (Kninitz), ves t., hejt. Ústí n. L., okr. Chabařovice, fara a pš. Čes. Chvojno; 47 d., 230 ob. n. (1890), 4tř. šk.  
a opodál zámek Telnice. - Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Čtrnáctý díl. Kartel – 

Kraj. - 1899. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.

obyw. 297’. R. 1836 vypukl zkázonosný požár, zůstalo 5 nepoškozených domů, shořela i pamětihodná lípa se zvoncem (na štítě čp. 3 visívala 
tabulka neštěstí memorující). Ve čtvrtek 1. 5. 1851 se tudy prohnala mocná průtrž. R. 1869 zaznamenává 255 lidí v 45 staveních a r. 1880 již 288 
ve 47, následující statistiky jsou výlučně sestupné. V publikaci Die ältesten Wege in Sachsen (Nejstarší stezky v Sasku) - vyd. (1901) berlínsko-
drážďanským nakladatelem Wilhelmem Baenschem - tvrdí folklorista, historik a teoretik lidové architektury Ulrich Max Hugo Wiechel  
(* 1847 Hannover - † 14. 4. 1916 Drážďany [Dresden, Drježdźany, Drežďany, Drezno]): Knínickým sedlem lze z krušnohorského hřebene 
sestoupit zdaleka nejlépe, výškový rozdíl činí pouhých 310 m, zatímco u starších cest nad Chlumcem, přes Supí horu (Geiersberg) u Krupky 
(Graupen) asi 510. Přirozeně vede Nakléřovským průsmykem, přes Knínice, Žďárek (Zuckmantel), Strážky (Troschig), Kabát (Spiegelsberg)  
a Skřivánek (Lerchenfeld) k odvěkému ústeckému labskému přechodu.

● Nad Černým potokem, u myslivny (Försterei) při silnici do Telnice (Telnitz, Tellnitz), ve 
stráni (Augustushöhe), nechal majitel Všebořic (Schöbritz) - hr. August Clemens Engelbert von  
Ledebur-Wicheln (* 16. 12. 1772 - † 26. 8. 1846) - kol. r. 1840 zřídit lovecký zámek (Jagdschloß), 
kde vrchnost sezóně pobývala do 40. l. 20. stol. Po r. 1945 převeden do správy státu sloužil krátce, 
zpustl a v 70. l. podlehl demolici, jíž podrobný průzkum nepředcházel a stavební vývoj zřejmě 
zůstane nepoznán (Ústecko bylo ochuzeno o architektonický skvost nemající v regionu obdoby). 
Chráněná, obdélná novogotická zámecká kaple Panny Marie (Schloßkapelle) z tesaných kvádrů,  
s trojboce uzavřeným presbytářem, fasádou členěnou odstupňovanými opěráky a hrotitými okny 

s kružbou, má v patře představěné průčelní hranolové věže (v nice nad portálem) konzoli, kde pod baldachýnem stojí socha Panny Marie  
v životní velikosti. - Pohled na areál od jihozápadu (kol. r. 1896) na kresbě Antonína Lewého - též Antonín Josef Levý (* 29. 3. 1845 Wolfsthal 
- † 28. 9. 1897 Teplice).


