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Libouchec (Königswald), Malšovice (Malschwitz), Petrovice (Peterswald), Ryjice (Reindlitz), Tisá (Tyssa) a Velké Chvojno  
(Böhmisch Kahn) - členem Mikroregionu Labské skály zřízeného r. 2001. Katastr Lužec u Petrova mlýna spočívá v Evropsky významné 
lokalitě Labské údolí vyhlášené ve středu 25. 4. 2012, v osadě rostou 2 památné lípy malolisté (v. 19 a 24 m) či mimořádně velký jasan 
nad odbočkou k Českému Bukovu, pod kterým se na levostranném přítoku Lužeckého potoka nachází několik stupňů Vodopádu  
u Petrova mlýna (v. 1,5 - 2,5 m) a na dalším nad obcí, rovněž levostranném, kaskáda Vodopádů pod Lysou (v. 1,5 - 5 m).

● Obdélná, barokní, středně velká, zděná kaple (1958) Panny Marie (se sanktusníkem - podobná mírkovské) 
podkovovitého půdorysu (cca 3x 4 m), pod lípou (proti kruhové nádrži), postavená kol. r. 1800 na pravé straně 
silnice z Mírkova. Měla polokruhový závěr a trojúhelný štít s volským okem, nad ním reliéfní štukový kříž a na 
sedle střechy polygonální dřevěnou zvonici s cibulí. Průčelní vrcholový klenák s nečitelným vročením, fasády 
členily lizénové rámce, okna zakončena půlkruhy. Před devastací zbyla jen asi 1 m vysoká zadní stěna, místní 
národní výbor ji údajně prodal rekreantům, ti ji zbořili (1968), ale chatu již nepostavili.

…Kde za Mirkovem silnice v pravo se otáčí, polní cestou v levo, nízkým lesem a polmi přes vrch do Myšlovic, 
silnicí do Neštědic (5½), odtud státní drahou do Ústí. Jinak také z Mirkavy [Mírkov] pěšinou za posledním 
domem v levo do Lužovic [Lužec] až na silnici, touto dolů hodný kus podle potoka pak v levo pěšinkou do vrchu 
do Č. Bukova (5) – odtud v levo vozovou cestou, na to pěšinou opět v levo na Harraberg (5½) dolů v pravo na 

silnici, po té do Dubkovic [Dobkovice - Topkowitz] (státní dráha, 6½) - 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.
 Lužec (Luschwitz), ves t., hejtm. a okr. Ústí n. Lab., fara Čes. Bukov, pš. Neštědice; 19 d., 92 ob. n. (1890), 2 mlýny.. - Ottův slovník 
naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Šestnáctý díl. Líh – Media. - 1900. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.
 Lužec 101 N. - Severně od Blanska leží Slavošov, směrem východním Lysá, Šachov a Čes. Bukov, nad nimi vypíná se 494 m vysoká 
Hora (něm. Horaberg). Na úpatí jejím jsou Maškovice. Odtud na jih při Labi jsou Povrly nebo Povrhly. Proti Vel. Březnu na levém břehu 
jsou Neštědřice. Na úpatí Kozího vrchu leží Veselí. Směrem severním jsou Mojžíře s kostelíčkem, v němž pochováno je několik členů rodiny  
z Bynu. Odbočíme-li odtud málo, ocitneme se u čedičové skály Vesenstein, kde zachovaly se nepatrné zbytky po bývalé tvrzi. Nedaleko  
v pěkné poloze jsou Mašovice (Majšlovice) a Lužec, blízko Blanska je Mirkov. - Jaroslav František Urban (*2. 4. 1889 Vřeskovice u Přeštic  
- †21. 7. 1960 Nepomuk) - Severočeská historie - Severočeské menšinové knihkupectví Jaroslav Sankot, Most (Brüx) 1924.
 ëLužec (Luschwitz), 28 d. 150 ob., Č. 1 N. 148, F Český Bukov, Zdob, Čtst Neštědice, St 4.5 Neštědice-Povrly, P, Tf 5, Př 4.25 Povrly,  
Os Ústí nad Labem – Č.; Petermühle, mlýn v., Ob Lužec, Čtst Neštědice, St Neštědice-Povrly, P, Tf, Př Povrly, Os Ústí nad Labem  
– Č.- Chytilův místopis Československé republiky - Alois Chytil (*21. 6. 1877 Kurovice - †1949 Praha) nákl. vlastním - 2. aktualizované vydání, 
Praha 1929 - ësamostatná obec, d. domů, ob. obyvatel, Č. Čechů, Slováků, N. Němců, F fara římsko-katolická, Zdob zdravotní obvod, Čtst 
četnická stanice, St stanice, P poštovní úřad, Tf telegraf, Př přístav, Os okres soudní, Č Čechy, v. viz, číslo obyčejným tiskem (2, 4.35 atd.) 
bezprostředně za značkou St, Tf, značí vzdálenost v km.
 LUŽEC v r. 1869 osada obce Český Bukov v okr. Ústí nad Labem, v r. 1880-1930 obec v okr. Ústí nad Labem, v r. 1950 obec v okr. Ústí 
nad Labem-okolí, v r. 1961-1980 část obce Povrly v okr. Ústí nad Labem, od 1.7.1980 se jako část obce neuvádí. - 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).

● Lužec v Údolí Lušovickém (Luschowitzer-Thal) s okolními mlýny - Schicklův (Schückel M.) č. 27 v Lysé (1584), před 2. sv. válkou dle  
F. J. Umlaufta Vogelův, Königův (Königs M.) a Petrův (Peters M.) - Úval Lužeckého potoka (Lysá - Mírkov - Lužec: Königsbach a Lužec - Povrly: 
Luschwitz Bach) - po levé straně ze severu a východu obklopen kopci Slavošov (Lerchenberg) (594 m), am Schiefer (512 m) a Leißener Höhe 
či snad Dauberei (502 m), z jihu a západu četnými pravobřežními útvary: někdejší Myšlovická hora, nyní hustě zarostlý Vysoký kámen 
(Hoher Stein) (494 m) ze sodalitického tefritu a magnetovce (rušícího kompas), Šibeniční (Galgenberg) nebo i Soudní vrch (Gerichtsberg) 
(457 m) a čedičové Blansko (Blankenstein) (545 m) se zříceninou stejnojmenného hradu, severně spojené s plochým hřbetem ‘Široká motyka’ 
(525 m), na němž se dílem rozkládá ves téhož názvu - je krajinářsky a biologicky hodnotným teritoriem (udatna lesní - Aruncus vulgaris ad.) 
s loučkami, lužními hájky a drobnými bystřinami odvodňujícími centrální Ústecké středohoří. Polygon (rozprostírající se v levobřežním 
polabském masívu), vymezený Č. Bukovem, Dobkovicemi, Roztoky a Povrly, je nejen geologicky důležitým pásmem s příkrými lesnatými 
svahy, skalními srázy a stržemi - kupř. rozsáhlý výchoz a zářez občasného toku severoseverozápadně od Kozího vrchu (Ziegenberg) (379 m)  
- Divoká rokle (Toller Graben) nad Veselím (Wesseln) - v průvodcích se o ní zřídka píše, je ale víceméně rozevřenou sopečnou knihou (bezlesá 
světlejší jizva svítí do daleka, obezřetným postačí zastavit u středního hřbítku s několika stromy a pohlížet z odstupu, odvážlivci se vydají dál, 
opatrnosti ale nezbývá, kamínky se sypou při sebenepatrnějším pohybu - kolem vidíme čediče, znělce, pískovce, gauteity atd. roztodivných barev 
i tvarů, jednotlivě i ve skupinkách… Helena Borská [* 14. 6. 1928 Mnichovo Hradiště - † 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), jež je příkladem vývoje subkomplexu 
v oblasti syngeneticky tektonicky aktivní, s horni-
nami tvořícími výplň deprese pokřídového reliéfu 
značných rozměrů, v 60. - 70. l. 20. stol. byla 
sledována sova pálená (Tyto alba); nebo Uhlířský 
důl (Köhlergrund, Köhlengrund) vyúsťující v labský 
kaňon pod Vysokou horou či Vysokým kopcem 
(Hohen Berg) (235 m) - kde se v přirozeně chráněných 
polohách takřka masově nalézají četné druhy 
hájených rostlin - bělozářka liliovitá (Anthericum 
liliago) aj. - Tetschen-Bodenbach Umgebung (Děčín  
- Podmokly a okolí) - Turistická mapa česko-saského 
Švýcarska a přilehlého Středohoří (Wanderkarte der 
Böhmisch-Sächsischen Schweiz und des angrenzenden 
Mittelgebirges) - z pověření měst Děčín a Podmokly 
(Bodenbach) a Okresu Děčín vyd. Otto Henckel  
(*11. 2. 1837 - †1905 Děčín) - knižní obchod 
zemědělské akademie v Libverdě (Liebwerd) - reedice 
(1920 - 27): Hermann Henckel (*17. 9. 1868 Děčín  
- †18. 2. 1932 Děčín) - tisk: August Hempel, Děčín.


