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LYSÁ

 (Leissen) - 445 - 502 m n. m. - Lesní lánová ves (Waldhufendorf) 
- zprvu se jmenovala Lysý - v kotlině (Königsbachtal) Králova, 
dnes Lužeckého potoka (Königsbach), po jehož levé straně je ze 
severu a východu lokalita obklopena kopci Slavošov (Lerchenberg, 
Lärchenberg)* (594 m), am Schiefer (512 m) a Leißener Höhe či 
snad též 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).  
 V. l. 1418 - 27 vlastnil podací právo ke kostelům v Čermné (Leukersdorf) i Lipové (Spansdorf) Jan z Kozojed, řeč. Puškař (23. 5. 1418 
jmenoval duchovního Lva), na držbě však nežil a psal se (1427) ‘seděním v Děčíně’, lze se domnívat, že ji přenechal děčínským pánům 
blanenského panství. Jmění Jana Březenského z Vartenberka, co od r. 1519 vedl pře s okolními šlechtici, se povážlivě menšilo, 8. 1. 1527 
uzavřel smlouvu s Jindřichem z Bynu a syny Rudolfem i Gynterem (*cca 1522 - †1576), za 6.250 kop českých grošů mu prodal ‘Blankštejn 
zámek, dvory poplužní s poplužím a krčmu s platem pod zámkem a dvory poplužní s poplužím v Březnici a v Mojžíři, kteříž jsou dáni pod 
plat obilní’ vč. Krásného Března (Schönpriesen), Lipové, Lysé, Mírkova (Mörkau), Mnichova (München), Mojžíře (Mosern), Neštědic 
(Nestersitz), Neštěmic (Nestomitz), Povrlů (Pommerle), Ryjic (Reindlitz), Veselí (Wesseln), části Jílového (Eulau), Martiněvsi (Merzdorf), 
Modré (Riegersdorf) ad. Jindřich při vyrovnání zdrženého ročního platu klášteru sv. Anny ve Starém Městě pražském udal v obnoveném 
deskovém vkladu (1544), že plynul z propriet ‘na Čermné tvrzi pusté, dvoru poplužním s poplužím, na vsi tudíž a dvorech kmetcích s platem 
na Mnichově a Lipové vesnicích celých’. Do r. 1788 byla dědina přifařena k Lipové, poté k Českému Bukovu (Böhmisch Pokau). Vlastní šenk 
tu neměli, muselo se chodit do někdejší ovčárny (č. 2), později nechvalně proslulé panské hospody (Gasthaus zur alten Ritterburg) pod 
Blanskem (Ritterburg Blankenstein), provozované až do 1. sv. války.

● Dle gymnaziálního profesora (1913), archiváře (1920) a okr. konzervátora (1922) PhDr. Franze 
Josefa Umlaufta (*11. 7. 1883 Lipová - †8. 11. 1967 Marl u Bayreuthu) lze ve starých katastrálních 
mapách a pozemkových knihách napočítat 9 či 10 selských gruntů. Ve stati Mlýny v Lysé (Die Mühlen 
in Leißen) pak tvrdí, že k obci patřívaly 2, Schicklův (Schickelmühle) s č. 27 (do r. 1716 panský, před 
2. sv. válkou Vogelův), kolem něhož vznikl Dolní Mírkov 
(Tittelsbach) - v r. 1900 s 9 domy, dnes při malé zdrži 
(Přehrada Dolní Mírkov), výraz Tittelsbach se objevuje po  
r. 1700 a je přiřazován soustavě mlýnů podél toku (po-
čínaje bezprostředně jižně pod Slavošovem [Schlabisch, 
Slabisch]). Stával od r. 1584 v místě současného D. Mírkova 
(II. vojenské mapování [Františkovo] z l. 1836 - 52 uvádí 
zu Tittelsbach), jež bylo v minulosti označováno ‘Hinter 
Mörkau’ (Zadní Mírkov). Dál po proudu Lužeckého 
potoka klapal svobodný Königův (Königsmühle) č. 25, 

téměř 300 let v rukou regionální mlynářské dynastie (Georg König [*1642 - †1697], Franz Anton 
König [*1. 10. 1807 Lysá - †19. 11. 1872 Lysá]).

 Berní rula (1654) zachycuje v obci bez živností 8 sedláků (15 potahů, 10 krav, 19 jalovic, 3 prasata, 12 koz), 2 chalupníky (3 potahy,  
3 krávy, jalovice, prase, 2 kozy) a 8 bezzemků (5 krav, 2 jalovice, 4 kozy). Kartograf J. K. Müller (*15. 3. 1673 Wöhrd u Norimberku - †21. 6. 
1721 Vídeň) uplatňuje znění Leißen (1720); I. (Josefské) vojenské mapování (1764 - 68, rekt. 1780 - 83) prezentuje 12 sedláků, 28 chalupníků 
(zahradníků) a 6 koní (Leisen 1783). R. 1787 registruje 28 čísel (209 obyvatel v r. 1850). Tereziánské katastry (1741 - 57) zmiňují mlýny na 
nestálé vodě (pracovaly jen za příznivého stavu) a kováře. V Císařských otiscích z r. 1843 (Lith. Wőlfs Ferd. u. Winter Fz. 1846) figuruje Leissen 
in Böhmen - Leitmeritzer Kreis - Bezirk Prießnitz se samotami Königsmühle a Schickelmühle (1845: 113,37 ha rolí + 10,13 s ovocnými stromy 
[Trőgelflur, Kőnigflur]; 4,46 ha luk + 2,18 s ovocnými stromy a 1,68 s užitkovým dřívím; 0,46 ha zeleninových + 4,25 ov. zahrad; 4 ha pastvin 
+ 2,26 s ov. stromy a 8,79 s už. dřívím; 0,13 ha rybníků bez rákosu, 55,28 ha jehl. vysoko a 3,82 nízkokm. lesů [Grubenflur]; 5,1 ha holých 
skal, 0,2 ha kam. lomů, 0,82 ha štěrkovišť, pískovišť a hlinišť; 0,38 ha potoků či 6,67 ha silnic a cest). II. Františkovo mapování (1836 - 52) 
vykazuje (Leissen mit Schickel MM) v březnické a všebořické správě (Bezirk Hst. P r i e s n i t z  und S c h ö b r i t z ) 30 domů a 10 stájí 
s kapacitou pro 15 kvartýrníků a 5 koní (1847/8). V 1. sv. monografie Das Königreich Böhmen (Praha 1833) uvádí J. G. Sommer (*1782/3 
Leuben - †11./12. 11. 1848 Karlín), v kap. I .  H e r r s c h a f t  T ü r m i t z  (str. 189), par. 20.: L e i ß e n , ves (přifařenou k Českému 
Bukovu) se 190 lidmi obývajícími 28 domů 2½ h VSV od Předlic (str. 192) a v kap. I .  D e r  H e r r s c h a f t  P r i e s n i t z  (str. 
218); par. 20.: L e i ß e n  pak březnický díl (str. 220) zahrnující 2 stavení a 2 obilné mlýny ¼ h záp. od samoty D i t t e l s b a c h  (Dolní 
Mírkov - Tittelsbach) - na jih od Mírkova (M ö r k a u ). Popis Králowstwí Českého… (J. G. Kalve, 1848, Praha) F. Palackého předkládá v kap. 
(str. 54 - 56) ‘28. Trmice, panstwí a Předlice statek manský. Majitel: Albert hrabě z Nostic. Obyw. něm. … It. částky wsí řeč. Lysá (Leissen), 
Lužec (Luschwitz), Hrbowice (Herbitz), Střížowice, Dělauš (Tillisch), Raudné, Kamenice (Kamitz) a Německá Nowáwes.’ a ‘33. Březnice  
a Wšebořice, panstwí. Majitel: Adolf hrabě z Ledebour. Obyw. něm. …20. Lysá - Leissen - dom. 30, obyw. 212.’ (str. 57). R. 1850 eviduje 209 
občanů a operát (1860) stabilního katastru 7 sedláků (20,1 ha) a chalupníka (4,6 ha). V r. 1877 tu prosperoval kramář, hostinský, 2 mlynáři  
(1 měl i pilu), švec a kolář; r. 1934 pak 2 mlynáři, tesař, pokrývač, strojní pletařka a 2 hostinští (1 prodával smíšené zboží). Spolek Heimatfreunde 
Aussig a časopis německých krajanů Aussiger Bote (Ústecký posel) z Mnichova upozorňují, že odtud pocházejí např.: rolník Wilhelm Kessler 
(†? 11. 1954 Mecklenburg), Marie Wanny, roz. Focke (*1891 - †21. 1. 1957 Holldorf), Emilie Vogel, roz. Werner (*1880 - †27. 2. 1957 Bad 
Schwalbach), Anton Vogel (*1876 - †10. 7. 1959 Bad Schwalbach), Franziska Focke (*9. 3. 1871 - †21. 6. 1963 Bad Schwalbach), Herbert 
König (*1914 - †18. 9. 1986 Holldorf - Burg Stargard), Auguste Focke, roz. Klepsch (*1901 - †10. 5. 1983 Bad Schwalbach), Reinhold Vogel 
(*1928 - †15. 3. 2009 Eisenhüttenstadt), Christine Remiger, roz. Weigend (*1940 - †8. 1. 2011 Lipsko); z č. 1 Josef Bönsch, č. 5 Juliane Schiche  
(*9. 10. 1820 Lysá - †5. 10. 1853 Lysá 14) a Reimund John (*13. 8. 1847 - †17. 6. 1894 Lužec 18), č. 6 rolník Friedrich Strache (*1881 - †2. 1. 
1965 Posa - Altenburg), č. 10 Oskar John (*30. 4. 1899 Lysá - †30. 7. 1951 Zwiesel), č. 11 Rudolf Focke (*1898 - †??. 10. 1970 Bad Schwalbach), 

● Náves s kaplí nad hostincem, vpravo 
na císařských otiscích č. 39 (nyní 261 
- od středy 28. 6. 2000 ACJV, s. r. o.), 
pohlednice neznámého vydavatele (R. P. H.) 
odesl. r. 1940.

● Königův mlýn (Königsmühle) č. 25 
vzal definitivně za své v l. 1950 - 60 
(königsmühle-leissen.eu).

● Schicklův mlýn (Schickelmühle)  
č. 27, v l. 1584 - 1716 panský, před 2. sv. 
válkou Vogelův, na parcele zničeného 
objektu je novostavba (königsmühle-
leissen.eu).
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č. 12 Berta Klepsch, roz. Sturm (Bleidenstadt), č. 14 Friedrich John (*5. 5. 1865 Lysá - †4. 7. 1865 Kriesdorf), č. 15 Ottilie 
a Emil Hieke (*1899 - †1. 4. 1961 Burgstargard), č. 19 Aurelia Weigend, roz. Klepsch - Strach-Relly (*1912 - †30. 10. 1988 
Neuposa - Leipzig), č. 22 hostinský Rudolf Weigel (*1908 - (†? 12. 1961 Watzhahn), č. 27 Ida Sturm (*1886 Dolní Mírkov 
- †1970 Güstrow [Guscerov, Vostrov]), č. 29 tesař Hermann Jahnel (*1870 - †29. 7. 1964 Bad Schwalbach), č. 30 hostinská 
Emilie Laube, roz. Melzer (*1875 - †23. 1. 1960 Idstein) aj. Ještě r. 1935 existoval hasičský sbor (Feuerwehr Leißen), jehož 
jednatelem byl tesařský mistr Josef Vogel (*2. 4. 1894 Lysá 7 - †Klagenfurt). Jakožto poslední (7.) dítě chtěl být učitelem, 
nakonec ho ale v Krásném Březně (Schönpriesen) řemeslu vyučil Franz Watzke. Po vyhlášení mobilizace v úterý 28. 7. 
1914 narukoval v Terezíně (Theresienstadt) k 42. pěšímu pluku (K. u. K. Infanterieregiment N°42), jenž v únoru 1915 
svedl v Dukelském průsmyku těžké boje s Rusy. Příspěvkem do Aussiger Bote (č. 7, 1957, str. 250) So war es einmal in 
Leissen (Tak tomu kdysi bylo v Lysé) vzpomíná: …takřka každoročně bývala úrodnou ovocnou alejí, tisíce kilogramů hrušek  
a jablek se svážely k Povrlům a odtud labskými čluny do Německa. Pěstovala se pšenice, žito, ječmen, oves, brambory, řepa  
i mák. Fungovaly tu 2 hostince (1 s obchodem a tanečním sálem) i tesařská pila. R. 1939 zaznamenává 136 obyvatel  
a 29 domů (vč. hospodářských budov) - 8 sedláků, 11 rolníků a 10 drobných zemědělců, mnozí se živili i jako zedníci, tesaři, zámečníci či 
pokrývači. ‘Komisařským’ starostou byl Rudolf Wanny. Vlak stavěl na zastávce Neštědice - Povrly (Nestersitz-Pömmerle) na faru a do školy 
se chodívalo do Českého Bukova, pošta byla v Povrlech. Správu zastával Obecní úřad s archivem (1785 - 1895), posléze (1946 - 60) Místní 
národní výbor (1949 - 53 Akční výbor Národní fronty) a v l. 1949 - 60 hospodařilo jednotné zemědělské družstvo. Historii se věnují Dějiny 
Povrlů a integrovaných obcí 1186 - 1986 - Marta Cvrková, Vlastimil Jaroš, Vladimír Kaiser, Kristina Kaiserová, Milada Klančíková (Místní 
národní výbor Povrly, 1987). Nyní je osada - i s ostatními: Č. Bukov, Lužec (Luschwitz), Maškovice (Maschkowitz), Šachov (Klein Tschochau); 
Mírkov, Dolní Mírkov, Blansko (Blankenstein); Neštědice, Mašovice (Meischlowitz); Roztoky (Rongstock), Slavošov - částí Povrlů, co jsou - 
stejně jako Dobkovice (Topkowitz), Jílové, Libouchec (Königswald), Malšovice (Malschwitz), Petrovice (Peterswald), Ryjice (Reindlitz), Tisá 
(Tyssa) a Velké Chvojno (Böhmisch Kahn) - členem Mikroregionu Labské skály zřízeného r. 2001. Kout leží v Evropsky významné lokalitě 

Labské údolí vyhlášené ve středu 25. 4. 2012. V centru, u silnice do Ústí, roste památná (od pondělí 20. 12. 1993) lípa 
malolistá (obv. 4,3 a v. 16 m). Na levostranném přítoku Lužeckého potoka se nachází kaskáda Vodopádů pod Lysou  
(v. 1,5 - 5 m). Dochovaly se zbytky lidové architektury (č. 6, 13 a 14).

● Návesní obdélná kaple (od čtvrtka 12. 5. 1994 památkově chráněná - dnes soukromá) vycházející z barokních 
tradic (1812) s půlkruhovým závěrem, na sedle střechy 6boký jehlan dřevěné zvoničky (bez zvonu), průčelní vchod 
členěn lizénovým rámcem, v klenáku vročení, ve vrcholu 3úhelného štítu obloukové okénko, postranní okna završena 
segmentovým obloukem. Ve 20. stol. značně zchátrala, rekonstrukci (1996) provedla firma Martina Ondříčka (Hostovická 
93). Na kamenném, 3x odstupňovaném hranolovém soklu spočíval litinový křížek (z poč, 2. pol. 19. stol.) s plechovým 
baldachýnem. (foto: Václav Loukotka - před rekonstrukcí).

 Lysá (Leissen), ves t., hejtm. a okr. Ústí n. Lab., fara Čes. Bukov, pš. Neštědice; 30 d., 195 ob. n. (1890). - Ottův slovník naučný. Illustrovaná 
encyklopædie obecných vědomostí. Šestnáctý díl. Líh – Media. - 1900. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.
 Lysá 2 Č., 165 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. - Jaroslav František Urban (*2. 4. 1889 Vřeskovice u Přeštic - †21. 7. 1960 Nepomuk) - Severočeská historie - Severočeské 
menšinové knihkupectví Jaroslav Sankot, Most (Brüx) 1924.
 R a d e š í n ,  L i p o v á ,  L y s á ,  Č e s k ý  B u k o v  …Vpravo na vesnici Lysou. Nevysoko nad osadou vystupuje kopec, podle 
něhož byla vesnice pojmenována, ale teď je zalesněný, není tedy už „lysý“. Po příkré cestě sestoupíme do údolí Lužeckého potoka a ovocnými 
sady pod strmými vrchy (Lysou – 502 m, Pytlíkem – 380 m, Kloboukem – 420 m, Schrötrem – 411 m, Vysokým kamenem – 481 m) 
pokračujeme kolem Mírkova k mírkovské kapli a do Neštěmic… - František Pinc (*3. 4. 1901 - †26. 10. 1982) - Výlety Severočeským krajem  
- Severočeské krajské nakladatelství (Liberec [Reichenberg], 1961).

● Slavošovský, či spíše ‘Modřínský’ hřbet (Lärchenbergrücken): am Schiefer (Na Břidlici), Neun Bergland (Devítivrší?), Lysá (Leißener Höhe, 
Dauberei), úžlabina Babigra-
ben, Fibich, Pytlík (Sackelberg), 
Balzerberg (Na Tokání?), Schrö-
terberg, pískovna (Sandstein 
Bruch), Vysoký kámen (Hoher 
Stein)… - z Mapy okr. Ústí (Karte  
des Kreises Aussig) zveř. (1939) 
národně-socialistickým svazem 
učitelů (NS Lehrerbund) ve spo- 
lupr. s Ústeckou okresní správou 
(Kreiswaltung Aussig), vyd. Jo-
hann Künstner (*1844 - †1911), 
Česká Lípa (Böhmisch Leipa), 
kresba prof. H. Blumtritt, 
supervize Heinrich Lipser (*29. 11. 
1886 Ústí n. L. - †1963 Offenbach 
am Main).

*) Některé starší mapy za Ler-
chenberg prohlašují plochý  
a travnatý Javorský vrch (Ohrener 
Höhe) vypínající se na rozhraní 
děčínského a ústeckého okresu - 
mezi Čermnou a Javory (Ohren) 
- např. ‘WANDERKARTE fürs 
Elbetal und des angrenzenden Gebi-
etes vom Mittel- und Erzgebirge.  
5. verbesserte Auflage - Entwurf 
von Carl Kroitzsch, Aussig.’

● Josef Vogel 
(*2. 4. 1894 Lysá 7 
- †Klagenfurt)


