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LEŠTINA

 Leština (Leschtine) - 218 m n. m. - Zprvu slovanská okrouhlice 
z 9. - 10. stol. (zřejmě od lískoví) při Lučním potoce (Lischkenbach, 
Kreuzbach), pod Sokolím hřebenem (Matzenstein, Falkenkämme) 
(592 m), odkud sbíhá několik ostrohů. Na jednom (1 km záp.)  
- nad výšinou Na Proboštství (Probstei, Probstey) - spočívají 
zůstatky bezejmenné tvrze (objeveny zlomky červeně malované 
levínské keramiky ze 14. - 15. stol.) nazývané po blízké vesnici  
(v 17. - 18. stol. se změnila v ulicovou). 
 Vč. Zubrnic (Saubernitz) ji snad získal Jindřich (Henricus de Kamýk Iohanni) z Pokratic 
(Pokratitz) ‘erbu jednorožce’. Jan Lucembursky (* 10. 8. 1296 Vianden, Veianen? - † 26. 8. 
1346 Kresčak [Crécy]) mu svolil vystavět hrad Kamýk (Kamaik) - asi 14 km jz. Se všemi statky a Žalhosticemi (Czalositz, Tschalositz) jej 
přijal v dědičné léno, ‘přísahu a povinnost manskou’ složil 9. 1. 1319 - latinský pergamen (25,5x 16 - 2 cm) v Národním archivu - zato směl 
vybírat labské clo. Dědili 4 synové, Jindřich panství kamýcké (1375 - 77) a Litolt Petrovice (Peterswald) sev. od Ústí, další 2 se věnovali 
kariéře duchovní. Jan Jindřich z Kamýka (* poč. 14. stol. - † po 1370) byl v 50. l. 14. věku litoměřickým farářem u Všech Svatých 
(Allerheiligen Dekanalkirche), pak 22. proboštem (1362 - 68) kapituly, k níž otcovu Leštinu i Zubrnici nejspíš připojil. Po jeho rezignaci 
dosadil (1360) Karel IV. (* 14. 5. 1316 Praha - † 29. 11. 1378 Praha) ke Všem Svatým bratra Hajmana (Halmanus). R. 1420 majetek 
uchvátili světští. Ač císař Zikmund (* 14. 2. 1368 Norimberk - † 9. 12. 1437 Znojmo [Znaim]) zapsal na jmění dluh 500 kop českých grošů 
(1437) Heníkovi (Hynek) z Valdštejna († 1480 - 82) a Židlochovic (Groß Seelowitz), totiž na Zubrnici a Leštině, co s tvrzí ochraňující 
litoměřické proboštství tehdy patřily Býčkovicím (Pitschkowitz) - byli po husitských válkách (1454) skutečnými vlastníky děčínští 
Vartenberkové. Zemský správce Jiří z Poděbrad (* 23. 4. 1420 Poděbrady [Podiebrad] - † 22. 3. 1471 Praha) ale nařídil revizi (1454)  
a Leštinu, Zubrnice i ostatní Jan VI. z Vartenberka († 11. 1464) - spojenec budoucího panovníka (1458 - 71), jemuž pomohl dobýt Prahu 
(1448), a ten ho po dosednutí na trůn ustavil fojtem Horní Lužice (Hornja Łužica, Oberlausitz) - královské komoře, potažmo kapitule 
vrátil. Berní rula (1654) udává 11 chalup, 6 sedláků a 5 rolníků (zahradníků), Kartograf J. K. Müller (* 15. 3. 1673 Wöhrd u Norimberku 
- † 21. 6. 1721 Vídeň) uplatňuje znění Leschtina (1720), jakož i I. (josefské) vojenské mapování z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83), 
josefínský katastr (1787) registruje 36 čísel. Ökonomisch-technologische Encyklopädie oder Allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- 
und Landwirtschaft, und der kunstgeschichte in alphabetischer Ordnung (Ekonomicko-technologická encyklopedie neb obecný systém 
státního, městského i místního hospodaření a dějiny umění v abecedním pořadí) lexikografa Johanna Georga Krünitze (* 28. 3. 1728 
Berlín - † 20. 12. 1796 Berlín) - a spoluautorů: botanik Heinrich Gustav Flörke (* 24. 12. 1764 Alt-Kalen - † 6. 11. 1835 Roztoky [Roztoc, 
Rostock]), advokát Friedrich Jakob Flörke (* 18. 5. 1758 Altenkalden - † 1799) či filozof Johann Wilhelm David Korth (* 1783 - † 1861) 
- zmiňuje Leštinské vrchy (Leschtiner-Berge) ve Čtrnáctihoří (Vierzengebirge) (str. 222, sv. 136, Berlín, 1824); stejně i Geognostische 
Skizzen aus Böhmen. Die Umgebung von Teplitz und Bilin in Beziehung auf ihre geognostischen Verhältnisse. Ein Beitrag zur Physiographie 
des böhmischen Mittelgebirges. (Geognostické Skici z Čech. Okolí Teplic a Bíliny ve vztahu ke geologickým podmínkám. Příspěvek  
k fyziografii Českého středohoří.) Dr. Augusta Emanuela Reusse (* 8. 7. 1811 Bílina [Billin] - † 26. 11. 1873 Vídeň), zveř. (1840) Karlem 
Wilhelmem Medau (* 1791 Štětín [Szczecëno, Szczecin, Stettin] - † 16. 2. 1886 Litoměřice). V 1. sv. monografie Das Königreich Böhmen 
(Praha 1833) popisuje J. G. Sommer (* 1782/83 Leuben [Ľuběń] - † 11./12. 11. 1848 Karlín [Karolinenthal]) v kap. Gut Třebautitz oder 
Křeschitz (Statek Třeboutice s Křešicemi), par. 4. (str. 372) L e s c h t i n e  (Lesstina): 36 stavení (211 obyv.) při levobřehu bystřiny 
Goldbach, 3½ h ssz od Třebautitz (Třeboutice - Trebautitz), ¼ h pod Zubrnicí směrem k Labi, krom kapličky, 2 kováren, 2 mlýnů a vodní 
pily poukazuje na selskou cihelnu (¼ h záp. od obce). Na Císařských otiscích z r. 1843 (Lith. Alborghetti u. Krippel 1847) figuruje 
Leschtine in Böhmen - Leitmeritzer Kreis - Bezirk Trzebautitz (mj. 6 ha rolí, 2 ha luk, 6 ha ovocných zahrad [Baumgarten, Obere Gärten], 
15 ha pastvin, 6 ha chmelnic a 133 ha lesů [Probstei Wald] - 1845). II. Františkovo mapování (1836 - 52) prezentující výraz Leschtine -  
s lokalitami Zeckert a Fiebich Häusel (Fibichhäuseln) vzhůru k Vlčím jámám (Wolfsgrube), vykazuje 35 domů (1847/8), z toho 2 kovárny, 
2 mlýny a 1 tříselník (Lohmühle = mlýn drtící prosmolenou borovou i smrkovou kůru k přípravě třísla pro vydělávání kůží) a 5 stájí  
s ubyt. kapacitou pro 32 muže a 8 koní (1847/8). Popis Králowstwí Českého… (J. G. Kalve, 1848, Praha) F. Palackého (* 14. 6. 1798 
Hodslavice - † 26. 5. 1876 Praha) předkládá v pasáži III. Litoměřicko, odd. 58. Třebautice a Křešice, statek. Majitel: biskup Litoměřický. 
Obyw. něm. …Leština - Leschtine - dom. 36, obyw. 218. (str. 74). Se stanicí lokálky Velké Březno - Úštěk s odbočkou do Verneřic 
(Localbahn von Groß-Priesen nach Auscha mit einer Abzweigung nach Wernstadt - L.G.W.A.) - posvěcené licencí Fr. Josefa I. (* 18. 8. 1830 
Schönbrunn - † 21. 11. 1916 Schönbrunn) z pátku 26. 7. 1889, a spuštěné v pondělí 18. 8. 1890 - od čtvrtka 15. 10. 1909 provozované 
Rakouskou severozápadní dráhou (Österreichische Nordwestbahn - ÖNWB, od r. 1915 Císařsko-královské rakouské státní dráhy 
[Kaiserlich königliche österreichische Staatsbahnen - kkStB]), 1927 znárodněné (ČSD) a v sobotu 27. 5. 1978 zrušené (od soboty 29. 5. 1993 
zč. zkušebně provozované Zubrnickou museální železnicí) - čítala ves (1939) dle střekovského řídícího učitele z Habrovic (Johnsdorf)  
a kantora v Tisé (Tyssa, Tissa) Emila Richtera (* 1869 - † 12. 11. 1953 Lübeck [Liubice, Leubice]) 58 domů s 340 rolníky, živnostníky, 
řemeslníky, dělníky ap. (sladovna velkobřezenského pivovaru vyráběla do 2. sv. války, pak sloužila jako skladiště, poškozená požárem 
zbořena konc. 50. l. 20. stol.) Piedestal oltáře návesní pamětní kaple zobrazoval ničivé povodně (1729). Potok vých. nad obcí klene tzv. 
Žižkův most (Zischkenbrücke). Sfragistik August Sedláček (* 28. 8. 1843 Mladá Vožice - † 14. 1. 1926 Písek) tvrdí, že tudy od Kalicha 
(Kelchburg) táhli husité ztrestat Vartenberky na Děčíně (Tetschen). V úžině pod tvrzí na Bílém kameni (Weißen Stein) byli údajně 
zastaveni. Na poštu, faru a do školy se chodilo do Zubrnic. Prostředí ilustruje vzkaz české dívky (1929) z tzv. handlu (výměnný jazykový 
pobyt): ‘Drahá babičko. Přijměte ode mne mnoho srdečných pozdravů a polibků. Jsem na letním bytě v krásné hornaté krajině, kde se mluví 
jenom německy. Velice se mně zde líbí, jsem celý den ve velké zahradě. Děláme výlety, dnes jsme byly v Ústí n/L., kde jest to velice hezky.’  
- z pohlednice Photo Ducke Auscha. V Levíně (Lewin) byla pro české žáky zřízena (1926) obecná i mateřská škola ‘s československým 
jazykem vyučovacím’, krom zubrnických a leštinských ji navštěvovaly děti z širokého okolí - Lovečkovice (Loschowitz), Srdov (Zierde), 
Dolní Vysoké (Nieder Wessig), Muckov (Mutzke, Mutzka), Držovice (Tirschowitz), Levínské Petrovice (Petrowitz), Touchořiny 
(Touchořice - Taucherin), Týnistě (Tinscht) aj. V hospodě Josefa Fiedlera fungoval obchod smíšeným zbožím Adolf Zienert 
Gemischtwarenkondit. ještě r. 1929. Mnichovský krajanský spolek Heimatfreunde Aussig upozorňuje, že odtud pocházeli: Marie Babinsky 
(Ranis - Pössneck); Rudolf Dobiasch (* 1915 - † 29. 5. 1990 St. Martin [San Martino]); Hermann Faber (* 1924 - † 8. 2. 2006 Mnichov); 
Fanni Fiedler (Schmerz üb. Bitterfeld); Ernst Guth (* 1926 - † 29. 12. 2007 Enger); Hedwig Hunger, roz. Heller (* 1908 - † 11. 2001 
Mnichov); Josef König (* 1917 - † 6. 2. 2006 Güstrow [Vostrov]); Hermann Sachse (* 1907 - † 27. 10. 1976 Heroldsberg); Berta Tröster  

● Pohled od severovýchodu, v popředí 
(s komínem) sladovna velkobřezenského 
pivovaru (Brauerei Großpriesen AG - pův. 
Eckelmann & Wolfrum) - úštěcký fotoateliér 
Ducke (1929).
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(* 1891 - † 9. 9. 1981 Eichenau); Hermann Watzke (* 1911 - † 10. 3. 1995 Ranis); z č. 8 Kamilla, roz. Parsch (* 1908 - † 2. 1. 1995 Hagen) 
a Ernst Fiedler (Hagen); č. 9 rolník Wenzel Babinsky (* 1886 - † 11. 1954 Thüringen [Durynsko]); č. 30 Frida, roz. Heller (* 1913 -  
† 4. 1995 Wismar [Wyszomir]) a Lothar Taubitz (Wismar); č. 36 Maria Anna Bartsch (* 1748 Leština), 13. 1. 1774 se tu vdala za Johanna 
Christophera Preybische (* 1747 Fojtovice 24 [Voitsdorf]); č. 48 Margit Scholz, roz. Weigel (* 1933 - † 27. 5. 2008 Herford) ad. Správu 
zastával (1945 - 71) Místní národní výbor (1951 - 52 Akční výbor Národní fronty) a v l. 1951 - 60 hospodařilo jednotné zemědělské 
družstvo. Nyní je i s Vitínem (Wittine) základní sídelní jednotkou Malého Března (Kleinpriesen), kde trvale žije 130 občanů (2001) na 
52 adresách (2009) - vč. neomítnuté, zpola hrázděné někdejší pily z 1. pol. 19. stol. (z boku zazděné arkády). S praotcem Vítězslava 

Fischera - současného majitele truhlářství v Povrlech (Pömmerle, Pömerle) - se tu kovářem vyučil zakladatel 
vídeňské firmy WS Invention Werner Schleinzer a populární herec Leoš Noha (* 4. 5. 1968 Ústí n. L.) hodlá 
zbudovat chatu.

● Obdélná barokní kaple sv. Jana Křtitele (1731) s 3bokým závěrem, sedlovou střechou a dřevěným polygonálním 
sanktusním jehlanem zvonice, v nadpraží pravoúhlého vstupu čtvercová supraporta lemovaná štukovým rámem, 
nad korunní římsou po stranách s prolamovanými křídly, ve štítě nika s plastikou světce, fasády členěny pilastry  
a čtvercovými okny se segmentem, interiér sklenut plackou, na obraze domy stržené potopou (1729), zmizela (1970) 
při úpravě silnice II/260. - Obrazová rukověť obcí a církevních staveb v okrese Ústí n. L. - Jiří Souček (* 8. 7. 1948 
Brno) - Albis International, 1999.

 Záplavy v Údolí Zubrnickém (Überschwemmung im Kreuzbachtal) - Dodnes se v Leštině na sv. Jana Nepomuckého (16. 5.) oslavně 
vzpomíná na strašlivou průtrž mračen (1729), kdy se takřka celá kotlina ocitla pod vodou. Tok se vzedmul, že unášel domy, stromy, ba  
i těla tonoucích. Jedna ze ctihodných mlynářek se zavčasu uchýlila do koruny vysoké olše, odkud po 3 dny, leč v bezpečí, řádění zdivočelých 
živlů odevzdaně pozorovala. - Pověsti z Polabí (Sagen aus dem Elbetale) - Artur Wiskotschil - 9. roč. (1886) časop. Mitteilungen des 
Nordböhmischen Excursions-Clubs (str. 203 - 4).
 Leština (Leschtine), ves t., hejtm. a okr. Ústí n. L., fara a pš. Zubrnice; 47 d., 300 ob. n. (1890), zastávka místní dráhy Březnice-
Verneřice-Uštěk, 2 mlýny. L. příslušela od pradávna ke kostelu litoměřickému; ale cís. Zikmund zapsal ji (1437) Heníkovi z Valdšteina  
a držena ke tvrzi Býčkovicům. R. 1454 dostala se opět ke kapitole litoměřické. - Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných 
vědomostí. Patnáctý díl. Krajčij – Ligustrum. - 1900. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.
 Bukovská hora (Zinkenstein). Odbočkou dráhy z V. Břez. na Levín, Úštěk do stanice Leštiny (partie podle Křížového potoka). Odtud 
modře značenou cestou přes Staré Homoly (Althummel) a Císařův pramen (Kaiserbrunn), kde prý se napil císař Josef II., sestupuje r. 1778 
s Bukovské hory. Pak cestou značkovanou plechovými štítky s korunou, k vrcholu. Celá cesta z Leštiny asi 1¾ hod. - 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.
 Leština u V. Března (Leichtina) na Liščím potoku (Lischkenbach) v pěkném údolí. Nejvýhodnější v ý c h o d i s k o  n a 
B u k o v o u  h o r u  po modré značce k SV. lesem. V Leštině je pěkné zákoutí na Křížovém potoku. M. značka vede na Staré Homoly 
(Althummel, stará lípa s lešením pro 10 osob) a dále mimo Císařský pramen (Kaiserbrunn – vzpomínka na Josefa II. z r. 1778) a po zel. 
značce k vrcholu (viz dále). Buková hora (Zinkenstein, 684 m) je nejpopulárnějším výletním místem na pr. břehu Labe. Z Ústí lze jeti přes 
Vel. Březno lokálkou do Leštiny a dále po m. zn. k SV. (nebo do Zubrnic, v. tam), odkud je nejblíže. Mimo to arciť tam vedou cesty z Vel. 
Března (v. tam) na Zubrnice, z Malého Března (viz tam) přes Umrlčí horu (m. zn.) a Vitín nebo od labské parníkové stanice č. značka 
pěkným údolím do Vitínu. - Průvodce po Československé republice - I. část - Země česká - I. svazek - Praha, severní a severozápadní Čechy  
- III. zcela přepracované vydání (str. 199) - nákladem „Orbis“ - Praha XII, Fochova 62 - Klub československých turistů (1936) - sestavil 
PhDr. Bohuslav Lázňovský (* 29. 6. 1882 Rychnov nad Kněžnou [Reichenau an der Knieschna] - † 11. 3. 1944 Praha)
 Z Ústí můžeme použít autobus až do Zubrnic, ale dáme přednost vlaku ze Střekova do Velkého Března, kde přestoupíme na lokální 
dráhu. Krátký vláček má velké stoupání po úbočí Sokolího hřebene a dovoluje vyhlídku do poutavého údolí Lučního potoka a na členitý 
masiv Bukové. Z mnoha jejích rozsoch je pozoruhodná zalesněná Lícha podle Labe, a strmý Čerlaken nad Leštinou, a to nejen tvarem, 
ale i vznikem a složením (petrograficky)… Pozorujeme pásmo „Čtrnácti vrchů“ zakončené Kloučkem nad Malým Březnem, výše potom  
k Zubrnicům vrch Lopáč a Bobiště. Mezi nimi je tichá kotlina Nečtina. Podle pověsti nese jméno zaniklé vesnice. Nad kotlinou ční 
„Andělský kámen“ a níže najdeme malou jeskyni. Přes potok nad Leštinou vede most zvaný Žižkův. Sedláček uvádí, že tudy táhli husité 
od hradu Kalicha ztrestat nepřátelské Vartenberky na Děčíně. Avšak zde v úzkém údolí se jejich postup zastavil před tvrzí, jež prý tu stála 

na horském ostrohu zvaném Bílý kámen. Teprve v pozdějších 
dobách vyrůstaly domy v údolí a při potoku, ale při velké záplavě 
r. 1729 byla část vsi při potoku odplavena. Ve velkém množství 
roste na močálovitých lukách u mlýna bledule, na Bobišti žlutý 
náprstník, v lese Na proboštství zase lilie zlatohlavá. Všude v po-
lích a na stráních k Leštině je mnoho ovocných stromů, zvláště 
jabloní, a nedávno bývaly v údolí ještě chmelnice. - František 
Pinc (* 3. 4. 1901 - † 26. 10. 1982) - Výlety Severočeským krajem 
- Severočeské krajské nakladatelství (Liberec [Reichenberg], 1961)

● Lícha, Lichá (Lechenberg) též Umrlčí či Pohřební hora 
(462 m), Na Šestnáctce (Čerlaken - Tscherlaken) (363 m) - se 
stejnojm. zaniklou samotou, Bruska (Prausken, Prauskenkamm) 
(511 m), Lopáč (Lopatsch) (381 m), Bobiště (Babiště - Bobischt)
(541 m) - mezi nimi kotlina Natschintal (pověst praví, že tu 
v místě již zaniklé vsi Nečtina [Natschin, Nacziessin] došlo  
r. 1504 k horninnému sesuvu, na bezejm. potoce se vyskytuje 5m 
vodopád Načina [415 m]), hostinec (Wh. - Wirtshaus)s protějším 
mlýnem (Schwarz Mühle) - z Karte des Kreises Aussig publ. (1939) 
národně-socialistickým svazem učitelů ve spolupr. s Ústeckou 
okresní správou, vydal Johann Künstner (* 1844 - † 1911), Česká 
Lípa (Böhmisch Leipa), kresba prof. H. Blumtritt, supervize 
Heinrich Lipser (* 29. 11. 1886 Ústí n. L. - † 1963 Offenbach  
am Main).


