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Bílá studánka
Zastřešený vodní zdroj s dřevěným pažením v Údolí Bílého potoka. Místo nechal upravit pan Petr Špůr (revírník Lesů České 
republiky). Viz také heslo Stará studánka.

Císařská
Lesní cesta, kterou v roce 1779 projel císař Josef II. z Hrádku nad Nisou do Jablonného v Podještědí.

Čarodějné (posvátné) kameny
Kameny s vytesanými či vyrytými vrypy. Sloužity jako kouzelná ochrana místa. Duchovní (ochrannou) sílu do nich vkládali po-
hanští duchovní (u Slovanů žrecové, u Keltů druidové). Nalézají se na mnoha místech Hrádeckého Svatoboru, například u České 
brány (ochrana obchodní stezky Žitavská), u lesní cesty Pohanská (k Popově skále), u lesní cesty Stoličná, Dolská, Jeskynní či 
u lesní cesty Vrcholová (pod Sedleckým Špičákem). Často sloužily i jako obětní kameny (viz níže).

Poznámka:
Čarovat znamená dělat čáry. Pokud někdo ducha ochrany porušil (přepadení, loupeže atd.), byl tímto duchem ztrestán či zahuben. 
Kameny bylo možno i odčarovat.

Černá studánka
Jeden ze zdrojů Sedelského potoka. Obsah huminových látek ve vodě zbarvuje dno studánky do černa.

Černohubova studánka
Nachází se na drobném vodním toku u čp. 44 (blízko nejvyššího bodu obecní Lužické cesty). Viz také heslo Stará studánka.

Holé kameny (tzv. lesní sněmovna)
Několik středních kamenů nahloučených na malém prostoru, jejichž povrch je vhodný k sezení. Nacházejí se u kóty 486, 
vzdálené zhruba 400 m severovýchodně od Modly. Mohly být místem, kde se k poradám scházeli pronásledovaní a uprchlí 
vzbouřenci z Rynoltic:

V roce 1680 vypuklo v kraji selské povstání proti lemberské vrchnosti, na jejíž straně stál místní učitel Šebestián Finke. Když nepokoje skonči-
ly, byl mu prodán pozemek v lesích, protože v Rynolticích „pro něj nebylo bezpečno“ a 20. 8. 1683 založil Polesí (původně Finkendorf).
Na vzbouřené sedláky poslala vrchnost vojáky, proto utekli do hor. Spali pod skalními převisy a ve skalních dutinách. Kde se však 
scházeli a radili?

Není vyloučeno, že nad Krásným dolem, v jakési lesní sněmovně, na zhruba čtrnácti Holých kamenech. Nedaleko nich, nad Starou 
cestou, je samostatně stojící vysoká skála Loutkový kámen, na kterém mohla při rokování hlídkovat stráž, aby sedláky včas varovala 
před blížícím se nebezpečím. Poblíž se nachází někdejší významné lesní rozcestí Zákruty (grosse Waldkreuzung).

Hrádecký Svatobor (posvátný háj Slovanů)
Hrádecký Svatobor se rozkládal na poměrně velké ploše od Modly až ke zřícenině hradu Karlsfried. Procházela jím obchodní 
stezka Žitavská, která byla roku 1320 přeložena Janem Lucemburským na schůdnější a bezpečnější cestu přes Lěpkarjecy 
(dnešní Lückerndorf ). Zůstaly po něm hmotné památky jako jsou obětní kameny, čarodějné kameny, pravděpodobně též 
kamenné hlavy, hvězdářský kámen či základové jámy pro sruby či věže. Není vyloučeno, že Hrádecký Svatobor coby posvátný 
okrsek byl převzat Slovany od předchozích osídlení (Germáni, Keltové, lid popelnicových polí lužických, lidé doby kamenné).

Poznámka:
Posvátný háj je prostor, určený k náboženskému uctívání pohanských božstev. Je tvořen stromy. Své významné místo má stále 
v současném hinduismu, šintonismu, tradičních afrických náboženstvích a novopohanství. Historicky byly háje také posvátné v před-
křesťanských náboženstvích Evropy a Předního východu. Konkrétními příklady označení posvátných hájů je slovanský svatobor, řecký 
temenos, severský hörgr nebo keltský nemeton. Viz také heslo Obětní kameny.

Hrboly
Stráň, posetá balvany, pocházejících ze zříceného skalního štítu, které sloužily i jako obětní kameny.

Hugova chata
U skalního masívu vpravo od cesty k Popově skále lze vidět nasucho na sebe položené kameny ve třech nízkých zídkách, v pů-
dorysu zarovnaných do pravých úhlů. Jsou to základy někdějšího kamenného přístřešku, který byl opatřený šikmou dřevěnou 
střechou a sloužil jako útočiště pro výletníky za nepřízně počasí. Říkalo se mu Hugova chata (Hugohütte),jež tam stála až do 
50 let 20. století. Poté byla zbourána (podobně jako Stará hospoda), aby nesloužila za úkryt uprchlíkům z východního Němec-
ka, kteří se i přes naši zemi snažili dostat do Německa západního.
(zdroj: pan Hellfried Volkert, hrádecký rodák)

Hvězdářský kámen
Mezi Širokým sedlem a rozcestím U Podkovy je na kameni vpravo u cesty vytesán znak ve tvaru ukazatele světových stran 
nebo stylizovaného slunce s paprsky či hvězdičky (o osmi paprscích). Poslední možnosti by odpovídal nejspíše uměle vyhlou-
bený válec (s částečně otevřeným pláštěm) směřující vzhůru na způsob hvězdářského dalekohledu, a to ke zjištění vhodného 
postavení hvězd pro zahájení oslav nějakého svátku.

Pokud byl Hvězdářský kámen součástí slovanského svatoboru, překračoval by běžné chápání tohoto posvátného okrsku jako 
místa tvořeného stromy. Nebylo by pak vyloučeno, že jej Slované převzali coby kulturní dědictví od zbytků původního obyva-
telstva (z doby keltské, potažmo doby kamenné – zde by byl Hvězdářský kámen současníkem Stone Henge). 

Kamenný stolec
Balvan, upravený do podoby sedadla. Nachází  se jihovýchodně (několik desítek metrů) od Popovy skály a je směřován severo-
východně. Podle všech znaků sloužil i jako obětní kámen. 

Kamenný stolec je umístěn nad dvěma kolmými, několik metrů vysokými skalními stěnami, mezi kterými je plošina.Z té zřejmě 
stoupal po dřevěném schodišti zvolený předák (kníže, pohanský kněz - u Slovanů žrec, případně (předtím) germánský kněz 
(Pfaffe?), keltský druid či jiný dřívější pohanský kněz.V popředí se pak nachází shromažďovací prostor, na němž jsou patrné zem-
ní úpravy. Kamenný stolec sloužil zároveň jako obětní kámen, tzn. že se na něm během obřadu pravděpodobně i obětovalo. 
Odtud možná vzalo počátek pojmenování „krev knížecí, královská či šlechtická“.

Ke stolci vede od Dolního Sedla lesní cesta Stoličná s množstvím obětních kamenů po obou stranách, a to po celé její délce, 
takže ji lze považovat za někdejší hlavní přístupovou cestu k posvátnému okrsku Popovy skály, využívanou obecným lidem při 
významných příležitostech.

Poznámka:
Podobný - knížecí - kamenný stolec stál na pahorku Žiži na Pražském hradě a byl znakem vladařské moci. Knížecí stolce jsou známy 
i u Keltů a Germánů. Šlo také o posvátné ústředí, které v každém případě souvisí s předkřesťanskými obřady. Pražský kaplan Vavřinec se 
ve své zprávě z 12. století zmiňuje o kameni stojícím uprostřed Pražského hradu, za nějž v boji položilo život mnoho bojovníků a knížat 
českých. Ke kamennému stolci býval každý nově zvolený vládce přiveden, slavnostně na něj posazen a lidu bylo oznámeno jeho jméno. 
V dobách pohanství se ve staroslovanské společnosti, zejména u severozápadních Slovanů, vytvořila vrstva kněží – žreců (žrec byl 
kněz, který zastával nejvyšší kněžskou funkci ve staroslovanské společnosti - obvykle měl dlouhý vous a dlouhý vlas, také jeho oděv 
byl odlišný). Tato vrstva byla izolovaná a v době christianizace udržovala pohanský kult a jeho náboženskou doktrínu. Tito kněží měli 
ve společnosti významné postavení, podobné jako měli např. druidové v keltské společnosti. Prováděli věštby, pomocí kterých mohli 
ovlivňovat i významná politická rozhodnutí, také měli pravomoc právní a moc poskytovat azyl ve svých chrámech. Vytvářely se i celé 
skupiny žreců v jejichž čele byl velekněz, který měl ve společnosti velmi významné postavení a těšil se všeobecné úctě.

Veleknězové působili u velkých pohanských chrámů typu např. Retry, Arkony, Wolinu, u nás je známa jejich svatyně na Pohansku 
u Břeclavi nebo v Mikulčicích. Svatyně na Pohansku je typu osmikůlového objektu, je možné, že tyto svatyně byly konstruovány jako 
jednoduchá přírodní kalendária. Včetně typických žertvišť peryňského typu, se objevují kruhové svatyně. Při takovýchto velikých 
chrámech byly i velké vojenské družiny skládající se zejména z jízdy.

Kamenné hlavy
Kameny, upravené do podoby někdy až nestvůrné lidské nebo také zvířecí hlavy. Nacházejí se například u lesní cesty 
Vrcholová pod Sedleckým Špičákem, u lesní cesty Podhorní, u zříceniny hradu Karlsfried, u lesní cesty Spojovací, vedle lesní 
cesty Hradební, u lesní cesty Severní, v Údolí Bílého potoka, kolem Dvora, (snad) v předpolí Kohoutího vrchu, v České bráně, 
na německé straně na Pohanské hoře (Heideberg), či na Posvátném poli u Hvozdňanské cesty (Hartauer-Weg).

Kamenné kupy na Znělcové hoře
Navršené hromady kamení u několika mělkých jam. Původ je nejasný (snad pozůstatek hledání rudných ložisek či blíže časově 
neurčených ohnišť).

Kamenné kupy
Dvě hromady sesbíraného menšího kamení pod skalním vrchem Velké Kuře. Prochází jimi lesní cesta Srázná.

Kamenné oči
Dva vytesané otvory vedle sebe, připomínající oči. Obejveny byly u lesní cesty Kupadlové či lesní cesty Srázné (v Kuřatech).

Kamenné výseky
Vyseknuté části kamenů s rovnými plochami, někdy s ostrou hranou. Bývají součástí některých posvátných kamenů.

Karlsfried
Karlsfried je hrad v Horní Lužici, založený ve 14. století římským císařem a českým králem Karlem IV. Pozůstatky někdejšího 
strážního hradu se nacházejí v Lužických horách na katastrálním území vesnice Hartau (česky Hartava, lužiskosrbsky Hwozdnja), 
části města Žitavy v zemském okrese Zhořelec v Sasku. Hrad zanikl v první polovině 15. století.

Pokud je zde nacházející se kamenná hlava dílem lidských rukou, mohl být prostor Karslfriedu původně dalším z posvátných, 
možná (v již pevně usazené době křesťanské) tajně využívaných pohanských okrsků Hrádeckého Svatoboru, který Karel IV. 
stavbou svého hradu zrušil.

Kohoutí vrch
Kohoutí vrch není nejvýraznějším kopcem nad Hrádkem nad Nisou, a proto neláká tolik návštěvníků jako nedaleká Popova 
skála. Leží ale na stejném hřbetu, oddělený od ní jen mělkým sedlem. Nabízí krásný výhled do okolí Údolí Bílého potoka 
a Dlouhého žlebu a především do Žitavské pánve. Návštěvník z něj může spatřit také hrádecké oddechové středisko Kristýna se 
zatopeným lomem, který z Popovy  skály zůstává zrakům skryt. Podle staré mapy z 19. století se na Kohoutím vrchu rozkládala 
náhorní plošina, zrušená těžbou kamene. Měl být z něho vystavěn i hrádecký evangelický kostel Chrám pokoje (v letech 1900 
– 1901). V jeho předpolí se pravděpodobně nalézá jedna z kamenných hlav (v podobě nestvůrné lidské nebo také kozlí či kozí 
hlavy). Název Kohoutí vrch (německy Hahnberg) mohl být odvozen od vlastníka pozemku (jméno Hahn se v Hrádku nad Nisou 
vyskytovalo) nebo se mohlo vztahovat k náboženskému obřadu, doložený ve slovanském světě (u nás v západních Čechách) 
a dodnes slavený u Lužických Srbů jako tlučení a strhávání kohouta.

Poznámka:
Tlučení kohouta je prastarý zvyk spojený se zakončením žní v Dolní Lužici. Dnes se provádí pouze obrazně. V minulosti však muži chy-
tali a utloukali kohouta cepem. Dalším ze žňových obyčejů je strhávání kohouta. Mladíci projíždějí dřevěnou bránou a snaží se urvat 
zavěšenému mrtvému kohoutovi hlavu či k křídla. Proč zrovna kohout? Věřilo se ve schopnost zvířat ovlivňovat žně.
Obřad „Obětování kohouta“ je znám i z Čech. 

Krásný důl
Skalnaté údolí, kde jsou skupiny skal, věže i stěny tvořeny ojvínským pískovcem. Severovýchodně je Skalní divadlo, kde skalní 
stěny a bloky připomínají kulisy a bochníkovité vrstvené věže postavy. K poctě císaře Josefa II., který tímto údolím roku 1779 
projel, byl důl původně pojmenován Císařský.

Kuřata
Několik skal různých velikostí, rozptýlených pod Slepičím vrchem. Nejprostornější z nich je Velké kuře.

Lesná
Vodní nádrž zbudovaná nad obcí Polesí Petrem Špůrem (revírníkem Lesů České republiky).

Lesní cesta Stoličná
Stoličná neboli sídelní - kde sedí někdo nejvyšší.  Název byl zvolen podle toho, že směřuje ke Kamennému stolci. Od většiny 
cest Hrádeckého Svatoboru jej odlišuje nezvykle velké množství posvátných (obětních) kamenů. Nachází se zde i kamenná 
hlava (nedaleko od lesního rozcestí Hořejší u lesní cesty Spojovací). U sousední lesní cesty Hradební tato hlava sloužila také 
jako obětní kámen.

Loupežnický vrch (539 m n.m.)
Zalesněný sopečný vrch se zbytky středověkého hrádku. Jméno hradu se nedochovalo, ale soudí se, že zmínky o zničení hradu 
Wintersteinu v r. 1442 se týkají právě tohoto místa. Novodobě též nazývaný Větrov. Z vrcholu je pouze omezený výhled. Viz 
také heslo Hrad na Vysoké.

Milenci
Skála, z níž skokem ukončil svůj život mládenec, kterému nepřátelství rodin bránilo v lásce. Jeho milá se poté otrávila.

Mlýnkový potok
Na jeho horním toku se nachází několik mlýnků. Napájí jej voda z poleské vodárny. Potok je hlavním přítokem nádrže Lesná.

Modla (517 m n.m.)
Hora, na jejímž jižním svahu pod vrcholem stával podle ústní tradice v minulých časech přístřešek a velký dřevěný kříž. S ohle-
dem na pojmenování místa šlo zřejmě o snahu potlačit hluboce zažité pohanské zvyky, které se k Modle vázaly. Na temeni 
hory se nacházejí dva obětní kameny.

Obětní kameny
Dosud byly objeveny u Širokého sedla, na hoře Modla,  nad lesním rozcestím U kančí hlavy (v Dlouhém žlebu), v Údolí Bílého 
potoka (v horní části vlevo vedle cesty směrem k Dlouhému žlebu), u lesní cesty Dolská, Hradební, Jeskynní, Křižmá, Kupadlová, 
Pašerácká, Podhorní, Srázná, Zaniklá, Spojovací, Stoličná (viz samostatné heslo), přímo na Popově skále a v jejím nejbližším 
okolí. 

Jde o místa, která se nacházejí uvnitř rozsáhlého Svatoboru, pokrývajícího hřeben Lužických hor od Modly až ke Kohoutímu 
vrchu a ke zřícenině (pozdějšího) hradu Karlsfried. Mohl to být jeden z hájů, o kterém zpravuje kronikář Dětmar z Merseburku 
z roku 1018 (o dubovém háji Lužických Srbů nazvaném Zutibure, tj. Svatobor).

Obětní kameny se označují třemi až čtyřmi vrypy či překříženými čárami (písmeno X ), polokruhy a snad i výseky. Zpravidla 
obsahují vydlabanou jamku či mísu s odtokovým žlábkem, někdy i bez něj. Obětní kámen může také představovat vydlabaný 
otvor pro vkládání darů (jídlo, peníze)

Poznámka:
Obětní kameny jsou formou posvátných kamenů používaných k obětem. Jejich užívání je doloženo od pravěku až po novověkou lido-
vou kulturu. Důležitou roli měly například u Slovanů. Například na Pskovsku se ještě ve 20. století obětovalo na kamenech, které měly 
stejný účel podle archeologických nálezů už v době bronzové. V mazovské vesnici Kołbiel vkládali lidé o Velikonocích do prohlubenin 
v kameni zase peníze a zbytky jídla. Tyto obětiny nazývali joście. V Čechách byl nalezen pravděpodobný obětní kámen například 
u Jezeří. U Východoslovanů se podobné kameny nazývají sledovik.



Olověný poklad
Nález byl učiněn 23. října 2021 v České bráně pod oblým skalním převisem hned u bývalé obchodní stezky Žitavská 
a představoval několik kusů kových předmětů. Rozborem největšího z nich bylo zjištěno toto složení: olovo 99,40%, bismut 
0,51%, cín 0,029%, železo 0,027%, hliník 0,022%, stříbro 0,001%. Nález pochází s největší pravděpodobností z dolů v  okolí 
Chrastavy (Panenská Hůrka, u Bílého Kostela nad Nisou), a to asi z doby před rokem 1320, kdy král Jan Lucemburský přeložil 
tento úsek obchodní stezky přes Lěpkarjecy - dnešní Lückendorf).

Olovo a další vytavené kovy se vozily do Žitavy či Zhořelce. Poklad si zřejmě ukryl (zahrabal) do písku strážný nebo výběrčí daní 
či poplatků.Olovo byl v té době  žádaným kovem.
Poznámka:
Ve středověku bylo obtížné vyrobit skleněné tabule o větších rozměrech a proto se okna zhotovovala z malých skleněných tabulek 
seskládaných do olověných H profilů letovaných cínem (takzvané vitraje). Dodnes tato okna můžeme vidět ve starých katedrálách 
a středověkých hradech. Olůvky se i psalo.

Pekařův kříž
Místo, kde došlo k loupežnému přepadení pekařského mistra z Hrádku nad Nisou, který šel nakupovat mouku na trh 
do Jablonného v Podještědí. Na pamět jeho násilné smrti byl na křižovatce lesních cest umístěn velký dřevěný  kříž.

Plochá hora (531 m n.m.)
Vyvýšenina v blízkosti Loupežnického vrchu, která vystupuje strmými svahy nad okolní krajinu. Vrchol hory tvoří ploché temeno (kóta 531).

Podskalí
Stráň, posetá kameny, pocházejících ze zříceného skalního štítu, které sloužily i jako obětní kameny.

Popova skála
Popova skála (německy Pfaffenstein) je pískovcový tor nacházející se na vrcholu stejnojmenné hory (565 m n. m.). Nachází se 
v severovýchodním výběžku Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Náleží do katastrálního území Dolní Sedlo, místní části 
města Hrádek nad Nisou. Podle některých zdrojů zněl její původní název Pfeifenstein (Pískalova skála, Pískalka). Souvisí s pověs-
tí, že ve skalních trhlinách pod vrcholem žije údajně malý šedý skřet, který v očekávání neblahých časů píská na píšťalku. Podle 
lidové tradice se v nitru skály ukrývá obrovský poklad, zlato loupežníků a krvelačných žoldnéřů.

***
Ve světle posledních nálezů se Popova skála jeví jako ústředí poměrně rozsáhlého Svatoboru, který zasahoval až ke hradu 
Karlsfriedu (dnes Spolková republika Německo). Nasvědčují tomu četné obětní kameny v okolí, čarodějné kameny a velmi 
pravděpodobně I kamenné hlavy. Obětním místem byl zřejmě i pískovcový tor Popovy skály, na němž byly vytesány schody, 
jež začínají čtyři metry nad zemí. Ke zpřístupnění toru byla nejspíše vybudována dřevěná přístavba nebo přistaven žebřík. Po 
zániku posvátného okrsku – roku 1094 Břetislav II. zakázal pohanství, které bylo stále vyznáváno především mezi prostými 
lidmi a posvátné stromy a háje byly vysekávány a páleny – tu po nějakou dobu stál patrně strážní hrádek (dosud pevně 
nepřiřazený hrad Winterstein?).

Názor, že se prvotně jednalo o obětního místo nepřímo podporuje i původní název hory Pfaffenstein. Pfaffe lze přeložit jako 
farář, páter či pop, pro které se němčině používají i jiná pojmenování (Pater, Poppe), ale též hanlivě kněžour, jenž může být 
chápán jako pohanský kněz. Tedy duchovní, kterého starý obřad byl novým náboženstvím zavržen, překonán a odstraněn. 
Jednalo by se tak o nepřesný překlad názvu této hory a skaliska, jež měl být spíše Kněžourova či Pohanská skála.

Pramen Otakar (Vojenská studánka)
Název pramene je podle krycího jména XXIII. roty 2. pěšího pluku, umístěné v Polesí, tehdejším Finkendorfu, jejímž úkolem 
byla ostraha zdejších stálých lehkých opevnění (velitel škpt. Štěpán Beran, k 11. 6. 1938). Pramen sloužil vojákům jako zdroj pitné 
vody. Místo nechal upravit Petr Špůr, revírník státního podniku Lesy České republiky.

Puklé skály
Skály, jakoby rozdělené čistým řezem. Nacházejí se na horách Podkova a Modla, Popova skála, v Roztouženém srdci a na 
Kohoutím vrchu. Rozpůlený je také Hvězdářský kámen.

Roztoužené srdce
Široce rozestoupená skála na lesní cestě Kupadlová.

Sedlecký Špičák
Podle lidové tradice nesl též jméno Lipová hora (Lindenberg). Vlevo od přístupové cesty (od Širokého sedla) se nachází jedna 
z kamenných hlav.

Skalní přístřešky či jeskyně
Může jít o pozůstatky těžební činnosti (lesní cesta Jeskynní) nebo mohly sloužit pro dočasné ubytování poutníků (okolí Popo-
vy skály, lesní cesta Kupadlová), jako úkryt pro strážné před nepohodou (lesní cesta Císařská, Pašerácká, Vysoká) nebo může jít 
v některých případech o kamenné hlavy (Česká brána, Pašerácká).

Srdce Lužice
Kámen ve tvaru srdce vlevo u cesty za skálou Podkova (ve směru k lesnímu rozcestí Trojnebí).

Stará hospoda (rozvaliny)
Zbytky výletní restaurace původním jménem Hahnbergbaude. Zařízení bylo provozováno přibližně od roku 1890 do roku 1950 a na-
chází na severním svahu Sedleckého Špičáku (Hahnbergu), 2,5 km jihozápadně od  Hrádku nad Nisou. Bývala oblíbeným výletnickým 
cílem s pivní zahrádkou na terase a kuželníkovou dráhou. Po dlouholetém majiteli se mu také říkalo Volkertova chata (Volkertbaude).

Stará studánka
Zděný výtok vody v prostoru Staré hospody. O její zbudování se zasloužil hrádecký občan Petr Gibiser ve spolupráci s Josefem 
Uhrem, Ladislavem Vakulou, Vlastimilem Baumrukem, Marianem Šebeňou, Radkem Rokytou a dalšími.
Václav Krolmus o studánkách píše:

Studánky v Čechách jsou posvátná místa, světice a svěcenky slovou. Lid je čistí, k nim putuje, vodou se omejvá, v nemoci ji pije, u vod 
zkoušky dělají... Děvy studánky čistějí, když neprší, ke studánkám putujou a se modlejí, křížky, věnce do studní házejí... když lidé neduhy 
na těle mají, putují ke studánkám, v nichž se omývají, hlavu, oči, ruce, tělo, vlasy do vody házejí, neb hadry, klucky bílé na kámen 
a studánky takové, neb na stromy je zavěšují u studnic.

Široké sedlo
Lesní rozcestí pod Popovou skálou.

Tři prameny
Prameniště (přepady), kde vyvěrá podzemní voda na třech místech blízko sebe. Prameny jsou zaklenuté a opatřené trubkami. 
Jsou nyní málo vydatné; voda se po několika metrech vsakuje do lesní půdy. Místo, včetně kamene s vytesaným letopočtem 
1919, objevil Vladimír Hornych.

Tobiášova borovice
Obchodník Tobiáš Kunze z Dolního Sedla u této borovice o vlásek unikl kulce zlodějů dřeva, která mu jen prostřelila klobouk. 
Jako výraz vděku nechal strom při kácení lesa kolem roku 1800 stát. Na kmen pověsil obrázek svého patrona, svatého Tobiáše, 
po němž nese borovice jméno. Borovice časem odumřela, roku 2012 byla pokácena a v její blízkosti vysazena nová.

Valy
Dva pahorky svírající prohlubeň na Pohanské lesní cestě, připomínající valy. Možný pozůstatek někdejšího opevnění Popovy 
skály nebo i dávné mohyly.

Základové jámy
Nejspíše sloužily k ukotvení strážních věží, správních srubů či chat pro zbrojný lid nebo služebnictvo nebo sloužit pro ukotvení 
či příbytky model (podobně jako tomu bylo na Rujaně). V jednom či dvou případech snad jako základová jáma mlýnice. 
V některých případech může jít o pozůstatek vývratu velkého stromu.

V Hrádeckém Svatoboru se (pravděpodobně)  nacházejí u lesního rozcestí U Podkovy, u lesní cesty Pohanská (zde tři, případně 
čtyři), u Popovy skály, pod Kamenným stolcem, u lesní cesty Styčná, u lesní cesty Kolmá, na Modle (zde snad dvě) a pod Českou 
branou.

U Popovy skály mohla nést příbytek pohanského knížete či kněze (žrece), později purkrabího nebo Mohly se zde také ukládat 
vybrané poplatky, dary od poutníků a obchodníků, cennosti či zbroj.

Poznámka:
O pozůstatek těžební činnosti se zřejmě nejedná, chybějí zde otesané kameny.

Žitavská
Lesní cesta vedoucí od Petrovic k České bráně. Podle tradice měl být tento úsek Žitavské cesty pro jeho obtížnou sjízdnost 
i ochranu přeložen králem Janem Lucemburským  z Petrovic přes Lěpkarjecy (dnešní Lückendorf) k pozdějšímu Karlsfriedu, 
zbudovanému jeho synem císařem Karlem IV.

MIMO MAPU

OKOLÍ NOVÉ LOUČNÉ
Bažiny
Podmáčené louky oddělující Loučnou od Nové Loučné. Snad dřívější rameno Nisy. Protíná je umělá zemní hráz s cestou  
a dvěma podpovrchovými propustěmi.

Brožův rybník
Malá vodní nádrž na Kohoutím potoce zbudovaná v sedmdesátých letech 20. století pod starou střelnicí Karlem Brožem za 
pomoci dalších obyvatel Nové Loučné, mládenců Jinřicha Palounka, Miloše Palounka, Františka Tobiáše a Jaroslava Roubíčka.

Kohoutí potok
Pramení ve Staré studánce a ústí do řeky Nisy. Na jeho toku byla vybudována v současné době neudržovaná malá vodní nádrž 
(Brožův rybník, viz samostatné heslo). Před ústím je zčásti zatrubněn.

Lesík
Také Lesejk nebo Doubek. Zhruba dvouhektarový les nad Novou Loučnou, oddělený loukou od Pavlíčkova lesa. Někdejší 
oblíbené místo schůzek obyvatel Nové Loučné (pálení táboráků).

Loučenský potok
Drobný vodní tok protékající Údolíčkem a částí Nové Loučné. Ústí do Rákosového potoka. Pramení na severním svahu Sedlec-
kého Špičáku; část jeho vod tvoří přítoky z meliorací a nevyužitá voda z blízké vodárny. V létě a v zimě je zpravidla bez vody.

Luční pramen
Vývěr podzemní vody na zemský povrch nedaleko vodárny nad Novou Loučnou (nad Údolíčkem). Během léta a v zimě 
zpravidla vysychá.

Pavlíčkova strouha
Drobný vodní tok odvádějící vodu z Pavlíčkova lesa. Od jeho okraje až k ústí do Rákosového potoka zatrubněný.  V létě a v zimě 
zpravidla vysychá.

Rákosový potok
Třebaže se jeho prameny nacházejí na lukách pod Dolním Sedlem, hlavním zdrojem vod jsou průsaky z Bažin, kterými protéká 
na konci své dráhy. Ústí do řeky Nisy.

Stružka
Drobný vodní tok odvádějící vodu z podmáčené louky pod Lesíkem (viz samostatné heslo) nad Novou Loučnou. Na jeho toku 
se dříve nacházela studánka využívaná při nedostatku vody (dnes zaniklá). V létě a v zimě vysychá. 

Šachův háj
Nevelký les vzdálený zhruba 200 metrů severozápadně od dolní části Údolíčka. 

Údolíčko
Mělké úzké údolí u Nové Loučné sahající až k lesu na severním svahu Sedleckého Špičáku. Středem protéká Loučenský potok.

OKOLÍ HORNÍHO SEDLA
Hrad na Vysoké
Na jihovýchodním svahu vrchu Vysoká, na dosud archeologicky neprozkoumaném místě, se podle ústního podání nacházejí 
zbytky středověkého hradu. V prostoru, kde měla stát jeho obranná věž, byl v třicátých letech dvacátého století zbudován 
jeden z objektů stálého lehkého opevnění (řopík). U přístupové cesty jsou dosud patrné půlkruhové základy snad někdejší 
strážnice. Další možnost, že jde (vedle Loupežnického vrchu a Zámeckého vrchu u Heřmanic) o někdejší hrad Winterstein. Viz 
také samostatné heslo Loupežnický vrch.

Vysoká (545 m n. m)
Vrch, jehož sutě jsou stratigraficky významnou paleontologickou lokalitou známou již od první poloviny 20. století. Místo 
objevu Hrádecké lebky (plochého otisku útvaru připomínajícího lidskou lebku bez spodní čelisti,  ovšem ve čtyřnásobné 
velikosti. Nad lebkou se pravděpodobně nachází i obrys zlomené kosti). Na lomové stěně výše je vytesaný nápis HUMBOLDT. 
Viz také heslo Hrad na Vysoké.

OKOLÍ CHOTYNĚ
Grabštejn
Grabštejn (původně Olsytz, Wlsitz – překládá se jako Olšice, později Grafenstein) je gotický hrad ze 13. století, který byl v 16. 
století přestavěn na výstavný renesanční zámek. Grabštejn leží v Čechách, při údolí Lužické Nisy, nad vesnicí Chotyně nedaleko 
Hrádku nad Nisou.

Kamenná řada
Řada kamenů, jejichž přímka míří na chotyňský kamenolom a dále na hrad Grábštejn. Nachází se u kóty 358 Nad vodárnou. 
Kamennou řadu objevil pan Jindřich Werner, bývalý chotyňský starosta.



Kulaté kameny
Kameny kulovitého tvaru v okolí Kamenné řady.

Warburk, bývalé lázně
Nevelké lázně Wartburg byly postaveny Antonínem Habenichtem v roce 1890 pod dnešním kamenolomem, ve kterých se 
léčilo revma, dna, chudokrevnost, bolesti hlavy a nervové choroby. Budova měla 3 hostinské místnosti, 6 pokojů pro hosty, 10 
koupelí s vanami a malý bazén. Malé lázně nemohly konkurovat nedalekým velkým podnikům, proto nebyl po 2. světové válce 
jejich provoz obnoven, celý objekt zchátral a byl zbourán. Lázně dnes připomíná jen malý pramen tekoucí do Lužické Nisy 
a žlutě zbarvená skruž v křoví u silnice.

Poznámka:
Je zajímavé, že lázeňská pramen má jiné složení, než by odpovídalo geologickému podloží samotných lázní (zdroj: Jindřich Verner). 
Zdá se, že je napájen vodou, která se shromažďuje v nedaleké vkleslině, snad sopouchu dávné sopky. Odtud se pak může dostávat jejím 
průduchem až do prostoru lázní a pramenem zde vystupovat na povrch.

Pojmenování lázní Warburk (Wartburg = Strážní hrad) není zřejmě náhodné. Může se jednat o převzetí názvu hradu, který asi stával na 
blízké skále, kde se nyní nachází opuštěný kamenolom. Odtěžením skály pak zanikly i stopy po tehdejším hradu. Viz též heslo Kamenná 
řada.

Názor, že lázně byly pojmenovány podle města Warburg v Německu, je málo pravděpodobný.

LESNÍ CESTY A ROZCESTÍ V MAPĚ NEPOJMENOVANÉ 
NEBO NEVYZNAČENÉ

LESNÍ CESTY
lesní cesta Kolmá — (od lesního rozcetí Vnější a lesního rozcestí V stráni)
lesní cesta Potoční — (mezi lesním rozcestím Pod ohbím a lesním rozcestím Silniční)
lesní cesta Vodní — (od lesního rozcestí Tiché k lesnímu rozcestí Ztracené)

LESNÍ ROZCESTÍ
lesní rozcestí Půlté — (křižovatka cest Východní a Křižmá)
lesní rozcestí V stráni — (křižovatka lesní cesty Kolmá a lesní cesty Stoličná)
lesní rozcestí Zaniklé — (křizovatka cest Stoličná a Zarostlá)
lesní rozcestí Na Hraně — křižovatka lesních cest Pohanská a Hradební
lesní rozcestí První — křižovatka lesních cest Východní a Podhorní
lesní rozcestí Druhé — křižovatka lesních cest Křižmá a lesní cesty Podhorní  
lesní rozcestí Třetí — křižovatka lesních cest Srázná a  Podhorní
lesní rozcestí Čtvrté  - křižovatka lesních cest Střední a Srázná
lesní rozcestí Páté — křižovatka lesních cest Krajní a Srázná
lesní rozcestí Šesté — křižovatka lesních cest Severní a Srázná
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