
 

HORNÍ ZÁLEZLY
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část obce Malečov
Horní Zálezly (Salesel) - 361 m 
n. m. - Úděl dědiny ‘zalezlých’ 
souvisí s vedlejším Proboštovem 
(Proboscht). Tzv. tvůrce naší právní 
historiografie Hermenegild Jireček 
naráží na listinu Spytihněva II.  
(* 1031? Olomouc - † 28. 1. 1061? 
Hradec nad Moravicí), spojenou 
se zřízením kolegiátní kapituly 

(1057) a zmiňující Zalezleh Ostas rusticus cum terra… Lze tedy 
soudit, že se nacházela v jedné ze 14ti lokalit, co přemyslovský 
kníže (1055 - 61) litoměřickému kostelu sv. Štěpána daroval.  
R. 1179 je vzpomínána ve zboží bratrů Měška a Hroznaty (Grozna-
ty) z Peruce (Perutz) řečeného Crispus (Kadeřavý, Kučeravý). Za 
vlády (1173 - 78) Soběslava II. (* 1128? Praha - † 29. 1. 1180) ji 
s Březím (Presei, Presey), Svádovem (Schwaden), Kojeticemi 
(Kojeditz), Pohořím (Pohorz), Tašovem (Taschow) a Proboštovem 
jakožto entitu Svádovského újezdu ponechali (1188) johanitskému 
řádu maltézských rytířů sv. Jana (Křtitele) Jeruzalémského.

Od r. 1383 příslušela střekovské državě (Fideicommiss-Gut Schreckenstein) 
Lobkowiczů. Kartograf Jan Krištof Müller (* 15. 3. 1673 Wöhrd u Norimberku 
- † 21. 6. 1721 Vídeň) uplatňuje termín Salesl (1720), I. (Josefské) vojenské 
mapování z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) evidující 7 sedláků, 16 dro- 
bných rolníků (zahradníků) a 4 koně Salesl beÿ Prowoscht; II. Františkovo 
(1836 - 52) vykazující 16 domů a 8 stájí s ubytovací kapacitou pro 4 muže  
a 2 koně uvádí Salesl (vč. Jankova mlýna [Janken MM.] a samoty Nathäusel 
[Natlhäusel]). Johann Gottfried Sommer (* 1782/83 Leuben u Drážďan  
- † 11./12. 11. 1848 pražský Karlín [Karolinenthal]) popisuje v 1. dílu 
monografie Das Königreich Böhmen (vyd. 1843 - 44 v Praze) zaměřeném na 
Litoměřicko (Leitmeritzer Kreis) horské sídlo Salesel (Zalezl) o 16 staveních se 
101 osadníkem (dohromady s Bukovinou [Buchbusch]).

Prof. Dr. August Emanuel Reuss (* 8. 7. 1811 Bílina [Billin]  
- † 26. 11. 1873 Vídeň) - Na přírodních vědách Karlo-Ferdinandovy 
univerzity dosáhl i doktorátu filozofie a lékařství. Mimo bílinské 
praxe bádal ve Středohoří, Štýrsku, Tyrolsku a Lombardii. R. 1849 byl  
v Praze designován profesorem mineralogie, geologii a paleontologii 
přednášel též na Královském českém stavovském technickém učilišti 
(polytechnice), pracoval v zemském museu (Národní) a r. 1863 se stal profe- 
sorem univerzity vídeňské. Zasloužil o paleo-geomineralogickou deskripci české 
křídy a terciéru.

GEOLOGIE A PALEONTOLOGIE - Koutem se zaobírá 2svazkový elaborát - 
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.) - lékaře a botanika A. E. Reusse zveřejněný (1840 - 44) takřka 
nejproslulejším vydavatelem své epochy, Karlem Wilhelmem Medau 
(* 1791 Štětín [Szczecëno, Szczecin, Stettin] - † 16. 2. 1886 Litoměřice), 
či později - konkrétně na 5. archu (Vídeň 1902) velkolepého atlasu 
Geologische Karte des böhmischen Mittelgebirges - Blatt V (Gross- 
priesen) - homolský rodák, Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch (* 26. 3. 1852 Homole 
č. 2 - † 4. 11. 1940 Vídeň). Pod dlouholetou supervizí báňského správce A. B. 
Castelli, na nějž stejnojmenným dokumentem s podtitulem Významný horník  
a badatel Českého středohoří upozornil kurátor mineralogických fondů  
Regionálního muzea v Teplicích Miroslav Radoň (* 1974 Litoměřice), tu rubalo  
saské Zálezelské uhelné těžířstvo (Salesler Kohlen-Gewerkschaft). Činnost se  
odvíjela od r. 1819 přibližně v trojúhelníku: Byňov (Binowe) - H. Zálezly -  
Proboštov, nicméně záhy polevila. R. 1832 spustilo několik podnikatelů provozy, 
jež (1844) tato organizace převzala a r. 1880 komplex zahrnoval 34 měr  
(jednotka vymezující velikost území k dobývání užitkových nerostů). K hlavním 
šachtám (od 19. stol.) náležely Boží Požehnání III (Segen Gottes-Zeche)  
u Jankova Mlýna (Jankenmühle); 150 m hluboká ‘Boubelská’ (Bombelles-Zeche) 
sev. od Zálezlů prorážela 13 slojek (pláství) o mocnosti 1 - 6 dm; od r. 1838 Jan  
Křtitel (Johanneszeche) sev. od Proboštova, spočívala v kopci Holý kluk 
(Pfeifenschneider, Holai Kluk, Holey kluk) (375 m), kde se ve fonolitové žíle 
hojně vyskytují žluté krystaly titanitu (i 0,5 cm velké); a na Vráži (Fraschenbach,  
Binower Bach) u Zálezlů Františčina či Františka (Franciscischachte, 
Franziskenstollen), ještě ve 20. - 30. l. 20. stol. vydávala 7 - 8000 t ročně. V rela- 
tivně rozlehlém prostoru tkvělo dosti kvalitních slojí a v 60. - 70. l. 19. stol.  
představoval roční výnos 3.920 - 4.480 t, následně se z různých důvodů snižoval 
(slabá mocnost, finanční nouze, geologická porucha ap.) Aktivity se odehrávaly 
do r. 1917. V l. 1935 - 36 pásmo zaopatřovaly 3 kutací kruhy (plocha o poloměru 
425 m, koncesionář měl právo po určitou periodu vymíněné suroviny vyhle-
dávat i odkrývat), nejspíše se jednalo o spekulaci, jelikož k obnovení produkce 
nedošlo. Studie (2004) v pozůstatcích kterési z průzkumných jam (šurfů) vých. od 
Byňova shledaly v intravulkanických sedlinách třetihorní rostlinstvo i živočišstvo  
- kousky tvrdé šedočerné (stěží destičkovitě štípatelné) bituminózní břidlice 
a na odlučných plochách linie lupenů rozmanité druhové škály a vzácně  
i kosterní relikty rybek ve Středohoří nevídané. Nejbližší z měr patřily závodu 
Marie Pomocná (Mariahilf-Zeche).

S již zmizelou požární zbrojnicí (1840) - u níž stávala zvonička s 32kg zvonem z r. 1878 
(zrekvírovaným r. 1916) - se ves v l. 1850 - 1950 nalézala v litoměřickém okrese přiškolená 
i přifařená k Proboštovu (kam připadla r. 1960). Zlikvidovaný, sedlově zastřešený statek na 
okraji u vozovky (bez čp.) měl hrázděné patro s vtaženou pavlačí a chlév sklenutý plackami 
na pásech do 2 středověkých pilířů. Do r. 1900 se počet lidí - závislých na ovocnářství (při 
sušení se topilo i domácím smolně lesklým uhlím), polaření a doznívajícím chmelařství - 
zvýšil na 130 (za předchozích 120 let přibyly jen 3 chalupy), r. 1930 na 131 (1939 už jen 
106 a zástavba notně prořídla). V l. 1946 - 59 fungoval Místní národní výbor (Akční výbor 
Národní fronty 1949) a v období 1950 - 60 Jednotné zemědělské družstvo.

Čp. 1 z konce 19. stol. se štukovým štítem - foto: Milan ‘Fred’ Pištěk (čtvrtek 17. 2. 2011)

Opravený (1968), památkově chráněný kamenný kříž (reg. č. 255) ve svahu 
vpravo ohybu cesty k Proboštovu (cca 0,5 km od Zálezlů), na 3x odstup-
ňovaném hranolovém soklu s reliéfy Kladení do hrobu, Nanebevstoupení 
Krista, Panny Marie Pomocné, Kristova křtu, Olivetské hory, Ecce homo, 
nápisy a vročením 1831. R. 1996 jej restauroval architekt Jan Staněk z Prahy.  
- foto: Roman ‘Klobouk’ Häusler (čtvrtek 17. 2. 2011)

Nad Svádovem [Schwaden] leží při silnici do Malešova [Malečov - Malschen] 
vesnice Vlčíněves (Waldschnitz) pod lesnatými, příkrými stráněmi, nad níž 
vrývá se do lesnaté stráně úzká nedávno odkrytá jeskyně. Naproti na levém 
břehu zřízeno překladiště státní dráhy u přístaviště parolodí. Naproti Hradišti 
[Radischke, Radischken] leží k jihu vesnice Varta [Warta] se zříceninou 
stejnojmeného hradu. Pod ní se vine malý potůček idyllickým údolíčkem, jímž 
vede stezka ze vsi Vlčiněvsi [Olešnice - Waldschnitz] na jižním svahu Hradiště  
do městyse V. Března (Gross-Priesen). Pro krásnou polohu a teplé podnebí  
bytuje zde mnoho cizinců (stanice severo-západní dráhy, přístaviště parolodí) 
(126 m). Rozkládá se těsně u Labe při ústí krásného klikatého údolí Binov- 
ského s velmi úzkým struhovitým dnem. Krásná silnice stoupá těsně podle 
bystrého potoka, brzo lučinami, brzo hustým olšovím neb slujemi lesními se 
vinoucího, údolím vzhůru, kolem četných výstavných mlýnů. Poslední z nich 
leží velmi romanticky v kotlině obstoupené téměř svislými stráněmi a kolem 
stoupá úzká pěšinka vzhůru do vsi Zálezlu, na západním svahu údolí. Za mlý-
nem údolí náhle k východu se obrací a silnice se rozvětvuje; jedna větev údolím 
dále k Lhotě (Welhotta) a Homolím (Humel) vede, druhá v zatáčkách po stráni 
skrze Proboštov (pěkný kostel na vršku daleko viditelný) a lesem k Tašovu 
stoupá. Nikdo by netušil, vida čedičové a znělcové skály na obou úbočích 
vystupovati, že nalézá se v krajině, kde hnědé uhlí se dobývá. Přichází v tenkých 
vrstvách mezi znělcovým kamením a tufy co anthracit, vystupující na den pod 
jménem „Holý kluk“ u důlu sv. Vavřince (Laurenzi Schacht). Na východním  
úbočí jest u vesnice Binova čedičová skála (Mückenhausens Kuppe) působící 
svým kamením magnetickým odchýlení magnetické střelky. Za Tašovem  
v levo od silnice jest kaplička sv. Tomáše. - 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

Zálezly (Salesel), ves t., hejtm. a okr. Litoměřice, fara Proboštov, pš. Velké 
Březno; 18 d., 130 obyv. n. (1900), hnědouhel. doly a 2 mlýny s pilami. Ves 
připomíná se r. 1179. - Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie 
obecných vědomostí. Dvacátýšestý díl. Vůz – Žluč. - 1907. Vydavatel  
a nakladatel J. Otto v Praze.

Zálezly, Proboštov. – Silnicí z Velkého Března podle potoka Humlu do vsi  
Vítova za 20 minut (něm. Wittal), cesta pokračuje vpravo (již z Března modro-
žlutě znač.) na výšinu Malešovskou [Malschner Höhe] (za 1 hod.) a sejdeme  
do Zálezlu, kde se těží výborné salonní uhlí, obsahující často čedičové tufy  
i partie podobné anthracitu. Od Panského mlýna (Herrenmühle) jdeme  
vpravo podle opuštěných dolů do Proboštova (blízko naleziště 
diatomových břidlic s četnými otisky. – Zálezly–Proboštov 1 km, cesta 
červ. značená.) Kdybychom chtěli výlet skončiti delší okružní cestou, 
pak z Proboštova, anebo již ze Zálezlů dáme se značenou cestou na 
Němčí (Nemschen), Průčelským údolím [Prütscheltal] do Brné [Birnai]
a parníkem do Vel. Března. Do Brné tůra asi 6 km. - 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.

Horní Zálezly, ves, 8 km jv. od Ústí n. L.*; vyčerpané naleziště 
nejhodnotnějšího hnědého uhlí v oblasti Čes. středohoří. V l. 1855–65 
se těžilo na 3 dolech, „Boubelská“ šachta byla hluboká 150 m a prorážela 
13 uhelných slojek (pláství) o mocnosti 1–6 dm. Spolu s Františčinou  
(jež byla v provozu ještě před 30–40 lety) se tu získávalo 7–8000 tun 
ročně. Třetí byla u Jankova Mlýna (u Bynova). M 39, Z 42; (Malečov,  
2,5 km). - Dr. Josef Hůrský (* 9. 3. 1915 Vídeň - † 5. 11. 1996 Praha)  
a mistr sportu Jaroslav Srba (* 13. 4. 1929 - † 2001 Ústí n. L.) - vedoucí 
autorského kolektivu - České středohoří a Dolní Poohří - Turistický průvodce 
ČSSR - sv. 12 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1962

Z kutnohorských análů plyne, že zde na prahu 19. stol. povstaly doly Boží 
Požehnání III., Bombelles, Jan Křtitel a Františka. Zanikly většinou před  
r. 1900. Štoly jsou zhusta zborcené, jinými se prý dá procházet i stovky 
metrů. Z jedné obec čerpá pitnou vodu, leckteré musela uzavřít. Tu a tam se 
propadnou i statné stromy nebo obsáhlé kvantum zeminy. - Helena Borská  
(* 14. 6. 1928 Mnichovo Hradiště [Hradiště nad Jizerou - Münchengrätz]  
- † 16. 5. 2004 Ústí n. L.) - Ústecko a uhlí - od prvopočátku až k uhlobaronům 
(Nové Ústecké přehledy 10/04) - seriál (září 2003 - listopad 2005)

Vystupujeme údolím k jihu. Pod Vítovem proráží potok znělcové těleso.  
Z Vítova vede cesta vzhůru přes osadu Velichov [Welchen] na Kočičí hlavu 
[Katzenkoppe] a přes Vráž [Frasche] na Sokolí hřeben [Matzenstein].
Zůstaneme v údolí při potoku. Zúžuje se v soutěsku. Nad Vítovem vystupují  
po obou stranách údolí oligocenní pískovce. Potokem [Mühlbach] od 
Malečova se posiluje potok Homolský [Hummelbach], odtud již zvaný 
Velkobřezenský [Großpriesner Bach]. Všude se strání zurčí stružky (ronové 
rýhy). Za prudkých lijáků strhují vody do pohybu i kamení. V r. 1925 zničily 
pole i stavby při potoku. Proto i tady postavili pevný jez na zadržení kamení 
a na zmírnění prudkosti vody. Kamenná zeď je dole 7 m silná, nahoře  
43 m dlouhá a uprostřed 11 m vysoká. Kromě kamení zadrží i mnoho vody. 
Název osady Vítov je odvozen od osobního jména Vít. Ve staré češtině 
Vitóv značilo Vítův. Podobně vzešlo jméno další osady Byňov, původně 
(podle Profousa [PhDr. Antonín Profous, * 2. 1. 1878 Libanice u Chrudimi  
- † 27. 3. 1953 Praha]) Zbyňóv. Je rozložena v údolí proti silnici, jež odbo- 
čuje k Horním Zálezlům. Při osidlování země i tam „zalezli“ noví osadníci a to 
dalo jméno osadě. Příkopové údolí se tu rozšiřuje ve směru přítoku, Vrážského 
potůčku. Ještě v době první světové války se tu v okolí těžilo hnědé uhlí dobré 
jakosti. Nejzachovalejší je zbytek štoly Františka při silnici k Proboštovu.  
Je asi 300 m dlouhá a sleduje uhelnou sloj ze sedmi vrstev, které jsou 10 
až 65 cm silné a od sebe odděleny tenkými plásty (proplástky) čedičového  
tufu a tufitu. Jak nesmírně dlouhá byla období mezi jednotlivými sopečnými 
výbuchy, než sopečný tuf utuhl a pokryl se rostlinstvem, z něhož tu zůstala 
vrstvička uhlí! Toto uhlí je ze starší doby třetihorní, oligocenní, kdežto uhlí  
v pánvi mostecké je z doby mladší, posopečné, miocenní a má v podloží  
a v nadloží vrstevnaté lupky a písky. U Horních Zálezel a Proboštova jsou  
vrstvy uhlí skloněny až v úhlu 15 stupňů. Došlo tu tehdy k pohybu půdy. 
Celé údolí je ve zlomu zemské kůry. Souběžný, asi starší zlom na východ 
odtud otevřel cestu magmatu, které tam navršilo táhlý hřeben Sokolí.  
- František Pinc (* 3. 4. 1901 - † 26. 10. 1982) - Výlety Severočeským krajem 
- Severočeské krajské nakladatelství (Liberec [Reichenberg], 1961)

SALESEL - Solange das Dorf dem Leitmeritzer Bezirk ange-
hörte, hieß es Salesel (Zálezly) (Ortschaft der „verkrochnen“ 

Leute). Aufgrund späterer administrativer Veränderungen fiel es  
dem Bezirk Aussig an der Elbe (Ústí nad Labem) zu, wo sich jedoch 
schon ein anderes, am linken Elbufer gelegenes Dorf Salesel 
befand. Zur Unterscheidung beider bekamen sie den Beinamen 
Ober (Horní) bzw. Nieder Salesel (Dolní Zálezly). Heute ist es ein 
Ortsteil der Gemeinde Malschen (Malečov). Zu Salesel gehörten 
weiter die Ortschaften Buchbusch (Bukovina) (300 m ü. M.; 1 km 
nördlich; ihren Namen verdankt sie den vom Hang bis zu den ersten 
Häusern herabsinkenden Buchenwäldern), Jankenmühle (Jankův 
Mlýn) am Hummelbach (Homolský potok) bei Binowe (Byňov) 
und Herrenmühle (Panský mlýn) (270 m ü. M.) an der Kreuzung 
Großpriesen (Velké Březno)–Hummel (Homole u Panny)–Sulotitz 
(Suletice) den Hummelbach stromaufwärts. Ende des 12. Jarhunderts 
gehörte Salesel dem Edelmann Hroznata (Groznata Crispus). Das 
Dorf samt weiteren Besitztümern kam 1188 durch Schenkung dem 
Johanniterorden auf der Prager Kleinseite zugute. Die Dorfgeschichte 
ist mit der des benachbarten Proboscht (Proboštov) verbunden. 
Anfang des 17. Jahrhunderts gehört das Dorf dem Geschlecht der  
Lobkowicz und wurde zum Bestandteil ihrer Schreckensteiner 
Grundherrschaft. Um die Wende zum 19. Jahrhundert wohnten in 
Salesel in 16 Häusern 100 Einwohner; bis 1900 nahm die Anzahl derer 
auf 130 zu, während in den vorangegangenen 120 Jahren nur drei  
Häuser hinzukamen. Die Dorfbewohner verdienten ihren Lebens-
unterhalt mit Obstbau (zum Trocknen des Obstes benutzte man die 
örtliche Kohle), zum Teil betrieben sie Ackerbau, der Hopfenbau war 
im Rückgang. Eingepfarrt und eingeschult waren die Bewohner in 
Proboscht. An manchen Stellen um Salesel förderte man Kohle mit 
typischem Pechglanz. Bekannt waren 13 Flöze, die eine Mächtigkeit 
von 0,1–1 m erreichten. In der Mitte des 19. Jahrhunderts waren 
vier Bergwerke in Betrieb (Segen Gottes-Zeche [Boží Požehnání] bei 
Jankenmühle, Mariahilf-Zeche [Marie Pomocná] östlich von Binowe, 
Bombelles-Zeche [Boubelská] nördlich von Salesel und Johanneszeche 
[Jan Křtitel] nordlich von Proboscht). Später wurde noch das Bergwerk 
Franziskenstollen (Františka) bei Salesel eröffnet. Jährlich wurden 
insgesamt ca. 7 bis 8 Tausend Tonnen Kohle abgebaut. Obwohl die  
Kohle immer noch von hoher Qualität war, wurde die Förderung  
während der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts allmählich 
eingestellt, und zwar aus verschiedensten Gründen (wegen der kleineren 
Flözdicke, mangelnder Finanzmitteln, geologischer Störungen). Später 
wurden noch mehrere Abbauversuche unternommen, die jedoch zu 
keinem Erfolg führten. Die Bebauung wurde immer spärlicher, weil 
das Dorf besonders seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts von 
weitläufigen Demolierungen betroffen war, denen nicht nur verwahr-
loste Häuser und ganze Anwesen zum Opfer fielen, sondern auch einige 
Zimmerwerke und Fachwerkhäuser. Auf den Ruinen und zwischen den 
wenigen noch erhaltenen und geräumigen Bauwerken und Scheunen 
wuchsen dann kleinere, der Erholung dienende Gebäude, die sich in 
ihren Ausmaßen von der traditionellen Bebauung unterscheiden. Eine 
Besonderheit ist das Gedenkkreuz rechts der Straße nach Proboscht, 
auf einem hohen, mit Abstufungen versehenen, prismatischen Sockel 
mit Reliefs, die Christis Taufe, den Ölberg, Christi’s Grablegung, Christi 
Himmelfahrt, Mariä Hilf und Ecce homo darstellen. - Jiří Kinský, Vitalij 
Marek, Petr Prášil, Jitka Volková - Leitmeritz und Umgebung auf alten 
Ansichtskarten - Verl. Baron (vydavatelstvi-baron.cz), Hostivice, 2005

Malečovská výšina (Malschner Höhe), 
Homole (Maschneibg.) (480 m) 
kamenná hráz (Steinsperre), Bukovina 
(Buchbusch), Byňov (Binowe), Berand, 
Františka (Franziskenstollen) - zde  
v pozici Jana Křtitele (Johanneszeche) 
- a Proboštov (Proboscht) - Karte des 
Kreises Aussig (Prof. H. Blumtritt, 1939)

Valtířovský rodinný hrob 
- Ruhestätte der Familien 
Zöschner-Castelli - v pozadí 
Kozí vrch (Ziegenberg) - foto: 
Roman ‘Klobouk’ Häusler 
(čtvrtek 17. 2. 2011)

Titanit, minerál krystallovaný 
velmi často v krásných 

tvarech pyramidálních a sloupcovitých soustavy jednoklonné, mnohdy ve 
srostlicích... …ve znělcích českého Středohoří (Proboštov  
a Suletice), t. zv. c a s t e l l i t  barvy vinné… Fr. Sl-k. - Ottův 
slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. 
Dvacátýpátý díl. T – Tzschirner. - 1906. Vydavatel a nakladatel  
J. Otto v Praze.

A L B I N   B E N E D I K T   C A ST E L L I  (* 1822 Drážďany - † 1892 
Velké Březno) - Potomek českého exulanta A. Zöschnera, jenž 
před habsburskou protireformací uprchl do Saska (pravnuk si po 
dobovém vkusu osvojil italské příjmení). Absolvoval 6 let gymná- 
zia v Drážďanech (Dresden, Drježdźany, Drežďany, Drezno)  
a Freibergu (Vriberge, Friberch, Vriberg), kde r. 1841 vstoupil 

do hornické školy - Technische Universität Bergakademie (zal. 1765). Bez 
závěrečných zkoušek se vrhl rovnou do výrobního dění v Zálezelském uhel- 
ném těžířstvu (Salesler Kohlen-Gewerkschaft) a hnědouhelnou hlubinnou 
exploataci dovedl k excelentním úspěchům. Věnoval se i geologickým, 
mineralogickým a paleontologickým výzkumům Českého středohoří, za jeho 
života i později posloužily řadě vědců. Zajisté ho znal a z výsledků vycházel 
i věhlasný J. E. Hibsch. Castelli sesbíral unikátní kolekci, navštěvovali ji 
odborníci z českých, evropských i světových revírů (objevil minerál nesoucí 
název castellit). Byl členem a korespondentem mezinárodních institucí  
v Německu, Anglii, Rakousku, Rusku či USA (ústecký Naturwissenschaftliche 
Gesellschaft, říšská geologická společnost ve Vídni - Geologischen Gesell- 
schaft, drážďanská přírodovědná asociace Isis ad.) Profesi vykonával do  
r. 1887, ze zdravotních důvodů se uchýlil do penze ve V. Březně a zakrátko  
skonal. Pochován je ve Valtířově (Waltirsche). - Ústečané nejen v datech (1) 
- Ústecká kulturní platforma ’98, 2007

štajgrovna(Steigerswohnung ) ,  
posléze snad i cihelna - na leteckých 
snímcích z r. 1954 Dolní Zálezly 
(kontaminace.cenia.cz)

H. Zálezly, Panský mlýn (Herrenmühle) a štajgrovna - revírna (Steigerswohnung) - 
Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1847 - Lith. Krapf 
u. Müller) - Salesl in Böhmen - Leitmeritzer Kreis - Bezirk Schreckenstein (Střekov)
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Vládním dekretem (z úterý 18. 1. 1949) přešlo v úterý 1. 2. 1949 z litoměřického do  
ústeckého okresu Pohoří, Proboštov, Radejčín (Radzein, Radezin), Suletice (Sulloditz), 
Tašov a Zálezly (poté Horní k odlišení od Dolních u Labe), s katastrem (farnost dosud 
proboštovská) o 2,55 km² jsou od r. 1961 s 31 obyvateli (2001) a 41 adresami (2009) 
osadou Malečova (Malschen), jehož částmi jsou dnes i Babiny I (Babina A), Březí, 
Čeřeniště (Tschersing), Němčí (Nemschen), Pohoří, Proboštov, Rýdeč (Ritschen) 
a Řetouň (Rzettaun). Od 70. l. 20. stol. vypukly sanace zchátralých hrázděných  
a roubených objektů i celých usedlostí. Na zbořeništích mezi dochovanými zděnými 
patrovými budovami a stodolami vyrostly narozdíl od tradiční architektury výrazně  
menší rekreační chaty. Dobrovolný svazek obcí operující z velkobřezenské radnice byl 
pro rozmach ekonomiky, tradic ap. v úterý 16. 8. 2005 konstituován jako Mikroregion 
Velkobřezensko (www.velkobrezensko.cz) o 6ti subjektech: Homole u Panny (Hummel), 
Malečov, Malé Březno (Klein-Priesen), Tašov, Velké Březno (Groß-Priesen, Großpriesen)  
a Zubrnice (Saubernitz).

Vpravo: Malečovská výšina (Wind Bg., Malschner Höhe), Homole (Maschnei B.)  
(480 m), H. Zálezly a veleňsko-litoměřická dálková pravobřežní labská horská  
stezka - Wehlen-Leitmeritz (Höhenweg rechtes Elbufer) - zelená vlnovka na 
Wanderkarte fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und  
Erzgebirge. 5. verbesserte Auflage - Entwurf von Carl Kroitzsch, Aussig.

H. Zálezly a cihelna (Zgl. = Ziegelei) - Sudetenland (v r. 1909 vydal saský říšský 
úřad - ústřední útvar měření a mapování - doplněno r. 1930)

ÚSTECKÉnové

Podpořili: Partneři:

Ústecká Kulturní Platforma ´98, o. s., 2011

zbytek štajgrovány - dnes rekreační chatka (č. 9)


