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 (Lischken) - 515 m n. m. - Spočívá na jihovýchodním  
úbočí Pláně (Planer Koppe, Lischkenkuppe) (596,2 m), 
necelé 2 km severně od Bláhova (Plahow, Plahof), kam patřil  
v l. 1850 - 1950. 
 První velkobřezenský pán Bedřich I. ze Salhausenu na Benešově (* 1489 - † 1562) 
byl nucen jmění přenechat (1523) sourozencům Hanuši, Depoldu a Mikuláši z Těchvic 
(Techobudici, Techwitz). Ti se však rozhodli koupit panství svádovské (1532) a Březno 
prodali Bedřichovu bratru - Hanuši (Hans von Salhausen * kol. 1480 - † 1550), co brzy 
nabývá Tašov (Taschow) a r. 1548 Svádov (Gut Schwaden). Dědictví spravuje 5 jeho 
synů z 2. manželství, kteří je notně rozmnožili. V r. 1582 se ocitá v rukou Jindřicha 
Abraháma st. (* 1530 - † 1582), jenž je záhy rozšířil o Byňov (Binowe), Lhotu pod Pannou (Deutsch Welhota), Bláhov, Lbín 
(Welbine), Babiny II (Babina B) a založil Liškov. Z Děčína (Tetschen) i Saska povolával takřka výhradně Němce a tehdy se zde 
objevuje severská (saská) renesance i termín Gross Priesen… …6. 4. 1598 utržil Svádov za 20.000 kop míšeňských grošů od bratra 
Friedricha († 1620) Antonín st. ze Salhausenu (* kol. 1560 - † 29. 4. 1620 Dolní Habartice [Nieder Ebersdorf]), proslulý veselou 
povahou, láskou k přepychu a přátelstvím k poddaným. Sloučil jej s Markvarticemi (Markersdorf), jež s dílem Benešova nad 
Ploučnicí (Bensen) držel do poč. 17. stol. R. 1603 přiznal z Března a Markvartic zemskou berni z 280 osedlých, ½ fary, ovčáckého 
mistra se 2 pacholky a 15 mlýnských kol. V r. 1606 uzavřel smlouvu s Abrahámem z Bocku a za 30.500 kop míšeňských přepustil 
‘tvrz Velký Březno s dvorem poplužním s poplužím, se zahradami, štěpnicemi, chmelnicí, dědinami, lukami, s pivovarem, ovčínem, 
s domem k sušení ovoce, tudíž ves celou Velký Březno s dvory kmetcími s platem, ves Velichov celou s dvory kmetcími s platem, ves 
Bimov celou s dvory kmetcími s platem, ves Liškov celou s dvory kmetcími s platem, ves Babinku celou s dvory kmetcími s platem, ves 
Lhotu celou s dvory kmetcími s platem, ves Blehov celou s dvory kmetcími s platem’ ad. příslušenství. Po 30leté válce (1618 - 48) odešli 
vlastníci Blahova i Babin II do exilu a po konfiskacích rozvoj ustal (v. l. 1780 - 1880 tu vč. Liškova žilo 205 obyvatel). I. (josefské) 
vojenské mapování z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) eviduje 3 sedláky, 7 chalupníků (zahradníků) a 20 koní. V 1. sv. monografie 
Das Königreich Böhmen (Praha 1833) uvádí Johann Gottfried Sommer (* 1782/3 Leuben u Drážďan - † 11./12. 11. 1848 Karlín), 
v kap. A l l o d i a l ≈ G u t  G r o ß ≈ P r i e s e n  (Alodiální panství Velké Březno), par. 9. L i s c h k e n  (str. 359): vísku  
1 hod. jv. od V. Března o 7 domech se 73 lidmi přifařenými k Z u b n i c í m  (Gut Třebautitz - Statek Třeboutice). Císařské  
otisky prezentují (1842) Babinu s osadami Nová Vesnička a Pláň vč. enklávy Bláhov s Liškovem (nad pramenem bystřiny Lischkner 
Bach) - Kraj Litoměřický v Čechách (Dorf Babina mit den Colonien Neudörfl und Plan samt Enclave Plahof hierzu einverleibt 
Lischken in Böhmen Leitmeritzer Kreis). II. Františkovo mapování (1836 - 52) vykazuje 7 stavení a 6 stájí s ubytovací kapacitou pro 
4 muže a 2 koně (1847/8) a v oblasti Probstei Wald - viz Leština (Leschtine) - zobrazuje Sokolí hřeben (Matzenstein B.) s výspou 
shora zmiňované Pláně i protilehlou kótu Babina B. (590 m) mezi Babinami II a Liškovem. Popis Králowstwí Českého… (J. G. Kalve, 
1848, Praha) F. Palackého (* 14. 6. 1798 Hodslavice - † 26. 5. 1876 Praha) předkládá v odd. ‘54. Březno weliké, statek. Majitel: Karel 
hrabě Chotek. Obyw. něm. …9. –  – Lischken - dom. 7, obyw. 41.’ (str. 73).
 Cestu ze Suletic (Sulloditz) přes Pláň (Plan) a Liškov do Zubrnic (Saubernitz) oboustranně lemovaly 
mnohé sady (jabloně, hrušně, švestky, třešně, ořechy). Ovoce se koňskými i kravskými potahy dopravovalo do 
velkobřezenského přístavu a po Labi do Ústí i Německa. Rodívaly přibližně od r. 1800 (v r. 1979 je zemědělci 
vykáceli za účelem zřízení pastvin). V tvrdých klimatických i terénních podmínkách tu v 7 domech kol. r. 1910 
setrvávalo 37 Němců. Školní docházku do Suletic a později Homole u Panny (Hummel) by dětem záviděl málokdo. 
V pondělí 23. 7. 1945 bylo k deportaci na velkobřezenské nádraží shromážděno 700 nešťastníků - z Babin II (24), 
Byňova (26), Bláhova a Liškova (21), Doubravic (Tauberwitz) (22), Haslic (Haslitz, Haßlitz) (58), Homole (93), 
Maškovic (Maschkowitz) (4), Německé Lhoty (108), Nové Vsi u Pláně (Neudörfel) (22), Proboštova (Proboscht) 
a Pohoří (Pohorz) (60), Řetouně (Rzetaun) (29), Suletic (42), Tašova (171) a Horních Zálezlů (Salesel) (20).  
V 2. pol. 20. stol. sídelní jednotka zaniká a mění se ve víkendovou destinaci. Několik původních rozměrných 
objektů je postupně doplňováno menšími.
 Zákonem č. 36/1960 Sb. byla v pátek 1. 7. 1960 ‘do ústeckého okresu přičleněna obec Čeřeniště (Tschersing) s osadou  
Babiny I (Babina A), obec Homole s osadami Babiny II s Bláhovem a Liškovem, Byňov, Haslice, Doubravice, Lhota pod Pannou, 
Nová Ves u Pláně, obec Rýdeč (Ritschen) s osadou Řetouň, obec Sebuzín (Sebusein) s osadou Církvice (Zirkowitz), a obec Týniště 
(Tünscht), která přičleněním do okresu Ústí n. L. ztratila samostatnost a stala se osadou obce Zubrnice…’ - PhDr. Věra Hladíková  
(* 8. 5. 1957) - Okresní (jednotný) národní výbor Ústí n. L. (1944) 1945 - 1986 (1993) - Archiv města Ústí n. L., 2009.
 Krásnou, odlehlou, v zimě těžko dostupnou polohu (stále jen úzká, částečně prašná vozovka) rámují svěží 
svahové louky a pastviny (Winterseite, Kühbusch, Straniche ap.) s dalekými výhledy, např. ke 2. nejvyšší homoli 
středohorského pravobřehu (556 m n. hl. Labe) dominující hřbetu Verneřického středohoří, počtem vrcholků 

Čtrnáctihoří (Vierzehnberge), dělícím na území Verneřic (Wernstadt) okr. 
Děčín, Ústí a Litoměřice - čedičové Bukové hoře (Zinkenstein) (683,3 m). 

● foto (pondělí 7. 12. 2009): ing. Vladimír 
Horák (heimatfreunde-aussig.de)

● V obtížném (25 km, převýšení 544 m) 10. výletu U konce s dechem z Těchlovic (Tichlowitz) 
do V. Března vyzdvihuje (str. 64 - 70) Turistický průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku  
- nakladatelství Soukup & David - sv. 47: České středohoří - východ (2005) - stavitelství  
a úchvatná panoramata: Noříme se do lesa a převážně mezi jehličnany stoupáme širokou 
cestou, přetneme potok a zatočíme na pevnější komunikaci, procházející osadou Liškov**. 
Pozdraví nás několik „ostřejších“ psů (za ploty), z náznaků lidové architektury opravdu 
vynikne až poslední, roubený statek (čp. 1)… - foto (pondělí 7. 12. 2009): ing. Vladimír Horák 
(heimatfreunde-aussig.de).
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Po zelené - z Bláhova ke křižovatce nad Liškovem - přijdeme k rozložitému (23 m), 143tiletému (130 k 1. 1. 2000), 
od čtvrtka 7. 4. 1994 památnému buku lesnímu (Fagus sylvatica), kmen (obv. 410 cm) se v cca 150 cm rozdvojuje. 
Od pondělí 23. 9. 1991 náleží lokalita Homoli, jež - vedle hloučku nejen rekreačních a hospodářských budov  
v Dolní Lhotě (Nieder Welhotta) - zahrnuje: Babiny II, Bláhov, Byňov, Doubravice, Haslice, Lhotu pod Pannou, 
Novou Ves u Pláně a Suletice. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Velkobřezensko - o 6ti subjektech: Homole, 
Malečov (Malschen), Malé Březno (Klein-Priesen), Tašov, Velké Březno (Großpriesen) a Zubrnice - podporující 
z velkobřezenské radnice růst ekonomiky, tradic ap., vznikl v úterý 16. 8. 2005.
 Liškov: (Lischken), osada v Čechách u Blahova, hejtm. a okr. Litoměřice, fara a pš. Zubrnice; 7 d., 37 ob. n. (1890).  
- Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Šestnáctý díl. Líh – Media. - 1900. Vydavatel a nakladatel 
J. Otto v Praze.
 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…(str. 27) - 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.
 Liškov (Lischken), sk. ch., Ob Bláhov, F, P Zubrnice, Tf Vel. Březno, Zdob 
Něm. Lhota, Čtst Třebušín, N 3 Zubrnice-Týniště, Os Litoměřice – Č. - Chytilův 
místopis Československé republiky - Alois Chytil (* 21. 6. 1877 Kurovice - † 1949 
Praha) nákl. vlastním - 2. aktualizované vydání, Praha 1929 (sk. ch. skupina 
chalup, Ob obec, F fara římsko-katolická, P poštovní úřad, Tf telegraf, Zdob 
zdravotní obvod, Čtst četnická stanice, N zastávka a nákladiště, Os okres soudní, 
Č Čechy). Číslo obyčejným tiskem (2, 4.35 atd.) bezprostředně za značkou Tf, žTf, 
St, Žst, Př značí vzdálenost v km, při čemž číslo v závorce značí možné kratší 
spojení mimo silnici.
 

● Liškov - 1598 od osobního jména Liška. Historický křížek. Naučná stezka směr Zubrnice. - Helena Borská (* 14. 6. 1928 Mnichovo Hradiště 
[Hradiště nad Jizerou - Münchengrätz] - † 16. 5. 2004 Ústí n. L.) - Poznej místo, ve kterém žiješ (toulky Ústím a okolím) - Geodézie ČS,  
a. s. - ateliér Ústí n. L. a Okresní úřad v Ústí n. L., 1994.
 
 LIŠKOV v r. 1869-1910 osada obce Blahov v okr. Litoměřice, v r. 1921-1950 osada obce Bláhov v okr. Litoměřice, v dalších 
letech jako osada zanikla (součást obce Homole u Panny v okr. Ústí nad Labem). - 1. dvousvazková emise Historického lexikonu 
obcí České republiky 1869 - 2005 - ing. Jiřina Růžková, CSc. (* 21. 4. 1940 Pojbuky), ing. Josef Škrabal (* 1956) a kol. (Český 
statistický úřad, Praha, 2006).
 
● Sokolí hřeben (Matzenstein, Bauer Matzenstein, Matzensteinkamm, Matzenštein, Mazenstein, Tscheschkenstein) (590,9 m) - táhlý výběžek 
masívu pestrého geologického složení (čedič, tefrit, tuf) jv. od V. Března. Jeden z prvních článků dramatika, historika, pedagoga a spisovatele 
Kurta Gerlacha (* 4. 3. 1889 Drážďany [Dresden, Drježdźany, Drežďany, Drezno] - † 13. 3. 1976 Drážďany), otce herečky a básnířky Tine 
Schulze-Gerlach (Christina Martha * 21. 4. 1920 Hellerau - † 11. 10. 2011 Radebeul) otiskl (1940) archeologicko-antropologický měsíčník 
Germanien (Frühdeutsche Landmessungen - Raná německá zeměměření - str. 259 - 69 a 302 - 11) vydávaný institucí Ahnenerbe. Vznikla  
r. 1932 a oficiální název zněl Deutche Ahnenerbe - Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte (Německé dědictví předků - Společnost pro 
studium prehistorie duchovního dědictví). Šlo o vyhledávání míst, ducha a činů indogermánské rasy. Autor popisuje geomantický systém 
(Geomancie - středověká esoterická představa, dle které je Země živá bytost, duchovní organismus, s nímž lze komunikovat i věštit budoucnost. 
Zastánci přirovnávají jednotlivá místa nebo i města k lidskému tělu a jeho orgánům. Některá jsou silovými centry souvislé sítě drah a kanálů  
s proudící regenerační energií. [sysifos.cz]) ‘posvátných linií’ (Heilige Linien), 11km násobků propojujících magické body (kostely, kaple, 
hřbitovy, kláštery atp.) zejm. v Čechách a sousedním Německu, krom Sokolího hřebene např. Königstein (Kralowc, Kamenec, Králův 
kámen), Děčínský Sněžník (Hoher Schneeberg), Říp (Sankt Georgsberg, Raudnitzer Berg, Řípberge), Teplice (Teplitz), Postoloprty (Postelberg) 
či Slaný (Schlan). V pondělí 1. 7. 1935 zřídil velitel zbraní SS, šéf gestapa a ministr vnitra Heinrich Luitpold Himmler (* 7. 10. 1900 Mnichov  
- † 23. 5. 1945 Lüneburg) spolu s SS-Obergruppenführerem Richardem Waltherem Darré (Ricardo Walther Oscar Darré - * 14. 7. 1895 Buenos 
Aires - † 5. 9. 1953 Mnichov) fond Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe (Nadace pro výzkum německého dědictví předků), realizoval 
archeologická, antropologická i historická pátrání a vysílal různé expedice, vč. tibetských výprav, s cílem doložit rasistické teorie o nadřazenosti 
Árijců. V lednu 1939 byla Ahnenerbe pohlcena strukturami SS a měla k dispozici přes 50 ústavů, dle znalců stál výzkum více než americký 
projekt Manhattan (vývin atomové bomby). Věnovala se okultnímu bádání, ale i vivisekcím a chirurgickým experimentům na vězních.  
● Liškov a veleňsko (Vylin, Wylin, 
Welyn)-litoměřická dálková pra-
vobřežní labská horská stezka 
- Wehlen-Leitmeritz (Höhenweg 
rechtes Elbufer) - značená zelenou 
vlnovkou na Wanderkarte fürs 
Elbetal und des angrenzenden 
Gebietes vom Mittel- und 
Erzgebirge. 5. verbesserte Auflage 
- Entwurf von Carl Kroitzsch, 
Aussig (Turistická mapa údolí 
Labe a přilehlého Středo- i Kru-
šnohoří - 5. korigované vydání - 
návrh Carl Kroitzsch, Ústí).


