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22 Horní Sedlo – Horní skály – Vraní skály – Krásný dùl 
– Podkova – Popova skála – Dolní sedlo

Délka: 7 km 
Koèárek: ne

PAŠERÁCKOU STEZKOU 
KOLEM POPOVKY

Hluboké tajemné hvozdy porùstají kopce a høebeny táhnoucí se do dáli a ukrý-
vají v sobì nespoèet skalisek a vìží nejroztodivnìjších tvarù, z nichž jen ty nejvyšší 
vyènívají nad tmavé koruny stromù. Lesy jsou pusté, obývá je jen divá zvìø – a kdo 
ví, možná ještì horší a tajemnìjší stvùry. Stezek tu najdete pomálu, protože jen 
málo lidí se sem odváží ve dne, natož pak v noci.

Takhle nìjak vypadal za dávných èasù kraj, kam se chceme dnes s vámi vypra-
vit. Ale myslím, že pro vás nebude tìžké vžít se do oné doby, neboś se tu dodnes 
pøíliš nezmìnilo. Skály stále stojí na svých místech uprostøed hustých zelených 
lesù, jen divé zvìøe možná ubylo a lidé už tolik nevìøí na zlé duchy, proto sem 
zavítají èastìji, a tak tu najdete o nìco více cest a pìšinek. Ale popravdì – nejspíš 
na své dnešní výpravì mnoho lidí nepotkáte, takže se budete moci nerušenì vžít 
do role dávných pocestných.

A kdože sem chodíval tenkrát ve støedovìku? Zkuste si nejprve sami odpovìdìt! 
Inu, do lesa chodili vesnièané na døíví, klestí èi šišky na topení a také dìti na jahody, 
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maliny, houby a jiné lesní plody. Zdržovali se však radìji jen na kraji lesa, poblíž ves-
nice a nezacházeli pøíliš hluboko. Obèas hvozd využívalo panstvo k lovu – a ovšem 
také pytláci. A pak tudy museli cestovat kupci za obchodem. Lužickými horami 
vedlo ve støedovìku nìkolik obchodních stezek spojujících èeská mìsta s horno-
lužickými. Dvì vedly pøímo skrz pohranièní hvozd a po jedné na jeho východním a 
západním okraji. Právì místy, kam se dnes vypravíme, vedla stará obchodní stezka 
z Žitavy do Jablonného a odtud dále pøes Mimoò až do Prahy. (Mimochodem, 
èeští a lužiètí obchodníci nevyužívali tuto trasu jako první – nálezy øímských mincí 
dokládají, že tudy chodili lidé již ve starovìku v dobì øímského císaøství a dokonce 
zde byly objeveny pøedmìty již z doby bronzové a halštatské.)

Cestující obchodníci však pøitahovali také øadu lapkù a loupežníkù, kteøí se 
ukrývali v hloubi lesa a ve skalách a ze zálohy pøepadali nebohé kupce, aby je 
obrali o zboží i o peníze. Však je zde dodnes po loupežnících nazván jeden kopec, 
na jehož vrcholu døíve stával strážní hrad.

V Lužických horách ovšem kvetl ještì jiný druh obchodu. Bylo to pašování! 
Mnoho chudých vesnièanù z blízkých obcí jako Rynoltice, Polesí èi Horní a Dolní 
Sedlo bylo nuceno si takto vydìlávat na živobytí. Hustý pohranièní hvozd se svým 
množstvím skal, roklí a temných zákoutí využitelných k úkrytu byl pro pašování 
jako stvoøený a pro vojáky bylo velmi obtížné nìkoho chytit. Pašeráci byli odvážní 
muži, kteøí se nebáli vkroèit do temného hvozdu v noci a èasto velmi riskovali. 
Vyšlapávali si svoje vlastní tajné stezky a pìšinky a museli se umìt pohybovat 
lesem naprosto nenápadnì a tiše, aby nevyplašili zvìø a neupozornili tak na sebe 
pohranièní stráž. 

A právì na pašeráky si 
mùžeme zahrát na naší dneš-
ní výpravì, neboś nás povede 
pøímo po jejich stezkách a 
pøes místa,  kde se scháze-
li a vymìòovali si své zboží. 
Neberte však svoji úlohu na 
lehkou váhu – víte, jak tišší a 
obezøetní pašeráci museli být, 
zkuste se proto v lese chovat 
stejnì nenápadnì. 

Ti, které by tato hra 
obzvlášś zaujala, si mohou dát 
ještì jeden nelehký úkol: Nikdo 
cizí je pøi dnešní výpravì nesmí 

Mezinárodní nauèná stezka Lužické a Žitavské hory
Trasa této výpravy vede èásteènì po úseku Mezinárodní nauèné stezky 
Lužické a Žitavské hory, takže zde narazíte na 4 její zastavení: 6 – Horní 
skály – historie horolezectví, 7 – Vraní skály – územní systém ekologické 
stability, 8 – Popova skála – historie turistiky a 27 – historie osídlení, 
stará zemská stezka.

Brusnice borůvka
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vidìt ani slyšet, musí dávat dobrý pozor a 
všem lidem vèas uhnout z cesty, vyhýbat 
se rušným rozcestím a místùm a podobnì. 
Nebo si mohou pøedsevzít svùj kontraband 
donést z urèitého místa na jiné a skrývat se 
jen po tuto dobu.

Odkud tedy vyrazíme? Nejlépe ze staré 
pašerácké vísky Horní Sedlo, jež geogra-
ficky oddìluje Lužické hory od Ještìdského 
høbetu. Pùjdeme malou pìšinou po zelené 
znaèce, která vede tìsnì podél 7 osamoce-
ných pískovcových skalních vìží postupnì 
se vynoøujících z lesa. Øíká se jim odedávna 
Horní skály; jednotlivé vìže (ve smìru od 
silnice to jsou: Cvièná, Smrtka s Malou Smrt-
kou, Gahlerova vìž, Dvojèe, Liberecká, Sokol 
a Zub) však pojmenovali až pozdìji vìtšinou 
horolezci, kteøí se o zdejší skály zaèali zajímat 
pøibližnì od 19. století. Vìtšinu prvovýstupù 
zde provedl v roce 1904 liberecký horolezec 
a básník Rudolf Kauschka.

Nepotrvá dlouho a pašerácká stezka nás zavede k další skupinì pískovcových 
skal. Øíká se jim Vraní nebo také Krkavèí skály a èlení se na vìže zvané Krkavec (na 
severozápadì), Krkavèí hnízdo na jihu a nejmohutnìjší Fellerovu vìž pojmenova-
nou po T. Fellerovi ze Žitavy, který na ni roku 1884 jako první vystoupil s pomocí 
provazového žebøíku. Na Šachtové vìže mùžeme pøi troše šikovnosti a opatrnosti 
vylézt i my a odmìnou nám bude hezký výhled do kraje.

Z Vraních skal sestoupíme dolù do hluboké rokliny zvané Krásný dùl. Døíve se 
mu øíkalo Císaøský, protože 17. záøí roku 1779 tudy na koni projel císaø Josef II. 
Z Krásného dolu odboèují ještì postranní rokliny podobnì pùvabných a fantazii 
podnìcujících jmen: Pohádkový dùl, Hodináøùv dùl nebo Koòské díry. Pokud vás 
nebude tlaèit èas, vøele doporuèujeme se zde trochu zdržet, jako pašeráci hledat 
nejrùznìjší úkryty, èi si jen tak ze zvìdavosti prolézt a podle tvarù pojmenovávat 
rùzné skály.

Z Krásného dolu mùžeme podle chuti a èasu volit hned mezi nìkolika cestami. 
Zájemci mohou vyrazit po modré nebo po èervené na Loupežnický vrch (zalesnìný 
vulkanický suk vysoký 529 m n. m.), na kterém ve støedovìku stával gotický hrad 
Winterstein, èesky zvaný Vìtrov. Sloužíval k ochranì už zmínìné obchodní stezky, 
než byl pravdìpodobnì roku 1442 znièen žitavskými vojsky. Dnes zde však z této 
pevnosti zbyly sotva znatelné stopy a i výhled nám z vìtšiny zastiòují stromy.

Cestou na Loupežnický vrch nepøehlédnìte Tobiášovu borovici. Tento pøes 250 
let starý strom s obvodem 230 cm je dnes již uschlý, pøesto zde stále stojí na pamìś 
obchodníka Tobiáše Kunze, který ji tu za velkoplošné tìžby v roce 1800 nechal stát. 
Právì pod ní se na køižovatce cest setkávali pašeráci a vymìòovali si kontrabandy.

Vřes obecný
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I lidem, kteøí se nechtìjí podívat 
na Loupežnický vrch, radíme z Krás-
ného dolu pokraèovat (místo zkrat-
kou po zelené) dále roklí po èervené 
a pak po vrstevnici po modré, neboś 
tato cesta je velmi malebná. Opìt 
míjíme øadu skalních blokù a vìží, 
z nichž jmenujme alespoò pár: Cuk-
rová homole, nepøehlédnutelná Pod-
kova (na které nahoøe vidíme zvláštní 
skalní útvary zvané pseudoškrapy ve 
tvaru podkov – podle povìsti otisky 
èertova kopyta), nebo Skalní divadlo 
nacházející se pod Podkovou kousíèek 
stranou od cesty. Skládá se z bizar-
ních bochníkovitì vrstvených vìží 
pøipomínajících postavy a skalních 
blokù a stìn jako kulis. Opìt mùžete 
rozvíjet svou fantazii a hádat, co kte-
ré skály pøedstavují.

Zvìtrávání v pískovci
Pùsobením vìtru, vody, mrazu èi živých organismù na horniny dochází 
k jejich zvìtrávání neboli erozi. Pískovce jsou mìkké horniny, které 
zvìtrávání podléhají velmi snadno. V pùvodnì souvislé pískovcové køe 
narušené tektonickou èinností se rýhy erozí prohlubovaly, vznikaly z nich 
spáry a komíny, až se nakonec oddìlily jednotlivé vìže. Bìhem stamilionù 
let tak vznikla celá skalní mìsta. V drobnìjším mìøítku jsou na skalách 
patrné další útvary vzniklé zvìtráváním:
Skalní okno – otvor skrz skálu
Skalní hodiny –  kamenný sloupek pøipomínající pøesýpací hodiny
Spára – spára ve skále vyhloubená tekoucí vodou. Mùže být svislá, šikmá 
èi vodorovná. 
Komín – široká, šikmo nebo svisle postavená spára, do které se vejde 
èlovìk.
Voštiny – jamkovité prohlubnì ve svislých nebo pøevislých stìnách, 
oddìlené tenkými mezistìnami z odolnìjšího materiálu vytváøejí nìkdy 
celé soustavy. Jsou nazvány podle podobnosti s vèelími plástvemi.
Øímsa – vodorovná spára, na kterou je možné se postavit
Skalní brána – otvor skrz skálu, jehož dno se nachází pøibližnì v úrovni 
okolního povrchu
Pøevis – rozsáhlejší skalní výbìžek až mìlká polojeskynì
Vìž – výrazná, osamocená skála, nesnadno pøístupná

Je nutné si uvìdomit, že zvìtrávací procesy nepatøí do minulosti, ale 
probíhají stále, èímž se povrch skal neustále mìní.

Šťavel kyselý
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Pokud máte chuś, mùžete si udìlat z modré turistické znaèky ještì jednu 
odboèku po neznaèené cestì k Èeské bránì zvané také Zemská brána. Je to horní 
èást údolí Bílého potoka, kudy právì procházela stará zemská stezka z Èech do 
Lužice, než byla za vlády Jana Lucemburského pøeložena na trasu Jablonné – Pe-
trovice – Lückendorf.

 Údolí Bílého potoka je na nìmecké stranì vyhlášeno jako pøírodní rezervace 
(Weissbachtal) a nachází se zde øada zajímavých pískovcových skalních útvarù na 
obou stranách hranice. V Èechách najdeme napøíklad Krajkovou vìž nebo Strážce 

Na obrázku spojte skalní tvary s jejich 
názvy. Najdìte je i na skalách kolem vás.
Obrázek mùžete vybarvit.

Vìž

Okno

Komín

Spára

Voštiny

Øímsa

Brána

Pøevis
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hranic, v Nìmecku Tempel, Hranièní kužel (Grenzkogel), Výøí kameny (Uhusteine) 
nebo Lišèí kazatelnu (Fuchskanzel), která je dostupná po mùstku a skýtá pùvabný 
výhled. 

A koneènì se blížíme k zlatému høebu 
naší dnešní výpravy – k Popovì skále. Tento 
skalnatý pískovcový 565 m vysoký vrchol je 
již zdálky viditelný a svým charakteristic-
kým tvarem pøipomíná hradní zøíceninu. 
Z vrcholové skály, na kterou mùžeme vylézt 
po železných schùdcích, je vynikající roz-
hled kolem dokola. Nahoøe mùžeme vidìt 
zajímavé skalní útvary zvané skalní mísy 
s typickým odtokovým žlábkem a na skalách 
okolo ještì další tvary jako skalní brány èi 
malé jeskyòky. 

Nepovíme vám, proè se tato skála jmenuje 
Popova, to necháme na vás. Vaším dalším úko-
lem bude za využití historických skuteèností 
i povìstí z okolí, které znáte, vymyslet krátký 

pøíbìh, kdo 
to byl Pop a proè se skála po nìm jmenuje. Napiš-
te svou verzi na volné místo a vedle nakreslete, 
jak Popova skála vypadá. Poradíme vám, že nej-
lépe se kreslí z rozcestí modré a zelené turistické 
znaèky poblíž Podkovy (kde se nachází 8. zasta-
vení nauèné stezky) nebo 
pøípadnì pøímo z nìkteré 
z vedlejších skal na vrcholu.

Na podzim nezapomeòte, 
že místní lesy jsou plné hub 
– najdete zde rùžovky, lišky, 
køemenáèe a další výborné 
houby.

A malá rada na závìr 
naší dnešní výpravy: Pokud 

jste se sem pøibližovali autem, které jste nechali v Horním 
Sedle, možná vám nebude vyhovovat scházet z Popovky po 
zelené do Dolního Sedla, ale radìji zvolíte trasu po zelené na 
opaènou stranu (odkud jste pøišli) a potom dále z Krásného 
dolu po èervené zpìt do Horního Sedla.

Muchomůrka růžovka

Liška obecná

Křemenáč osikový
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33 Jablonné – rybník Markvart – Letohrádek Bredovských – Lemberk  
– Pivovarský rybník – Lemberský park – Zdislavina studánka – Jablonné

Délka: 5 km
Nároènost: fyzicky nenároèné, rovinatý terén

Koèárek: ano

VODNICKÁ STEZKA

Rybníky Markvart, Pivovarský, Dvorský a Èerný 
propojené Panenským a Knìžickým potokem patøí 
odnepamìti k Lemberskému vodnickému panství. 
Posledním jeho správcem je vodník Puškvorec, 
který svùj rajón pravidelnì obchází, aby zkontrolo-
val, jestli je všechno, jak má být. Sídlí v Markvartu, 
nejvìtším rybníku Lemberského vodnického pan-
ství. Podél Panenského potoka nìkdy proplouvá, 
nìkdy prochází k Pivovarskému a Dvorskému 
rybníku. Pokud je velké sucho nebo horko, vrací se 
zpìt k ústí Knìžického potoka a proti jeho proudu 
plave k Èernému rybníku. Za mokra èi deštì však 
rychle pøebìhne ze Lvové po silnièce do Knìžièek, 
kde hupne do potoka a sveze se do Èerného ryb-
níka po proudu. 

Øíkáte, že jste zvìdaví, jak takové vodnické panství vypadá? Pojïte se tedy projít 
spolu s vodníkem Puškvorcem po jeho vodnické stezce a uvidíte nejen kudy vodník 
chodí, ale dozvíte se také, co všechno má na práci. 

Blatouch bahenní
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Myslím, že nejlépe udìláte, pokud se vydáte s Puškvorcem na obchùzku na 
jaøe. Jaro mají totiž vodníci nejradìji. Voda pøestane studit a pøitom ještì není hor-
ko, v potocích je vody dostatek a všude kolem kvete spousta kvìtin. Potoky lemují 
nebesky modré pomnìnky, žluśouèké petrklíèe nebo blatouchy. Nejvíc jich roste 
na mokré louce hned za rybníkem Markvartem – vypadá to, jako by tu nìkdo 
rozsypal tisíce zlatých dukátù. A v Lemberském parku je zase pod olšemi úplnì bílo 
od sasanek. Jestli tudy pùjdete na jaøe, dobøe se dívejte kolem, které kvìtiny sami 
uvidíte. Pak pro vás urèitì nebude tìžké správnì je vybarvit.

Kromì radosti však jaro pøináší vodníkovi také nejvíc práce. Musí vyèistit poto-
ky, když se v nich nakupí vìtve nebo loòské listí, aby se voda nevylévala z bøehù. 
Dává pozor, jestli nìkterý rybníèek nezùstal zamrzlý, jestli vèas vyrostlo rákosí, aby 
mìli vodní ptáci kam ukrýt svá hnízda, zda se labutì dobøe starají o mladé nebo 
tøeba splešśule nechytají rybí potìr. 
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Spoustu èasu Puškvorcovi zabere také 
dohlížení na žáby. Urèitì víte, že právì na 
jaøe se skokani, ropuchy a vùbec všechny 
žáby slézají do rybníkù, aby do vody naklad-
ly svá vajíèka. Když tudy pùjdete nìkdy 
v dubnu, zkuste se podívat do vody, zda je 
tam neuvidíte – mùžete je nalézt prakticky 
ve všech rybnících Lemberského vodnic-
kého panství. Možná už ale pøijdete pozdì 
– potom už nenajdete vajíèka, ale to, co 
z nich vyrostlo – a to je co? No ano, pulci. 
Na rozdíl od žab dýchají žábrami a nemají 
žádné nožièky, jen mrštný ocásek, pomocí 
kterého se pohybují ve vodì.

Na rybnících pod Lemberkem také hnízdí 
mnoho ptákù. S nimi má Puškvorec co dìlat 
po celý rok. Na jaøe vítá ty, kteøí se vracejí 
z teplých krajin, pomáhá jim vybrat pìkné 
a klidné místo pro hnízdo a kontroluje sná-
šení vajíèek i vyvádìní mladých. S nácvikem 

létání ptákùm moc nepomùže, ale rád uèí labuśátka plavat nebo mladé lysky se 
potápìt. A na podzim už zase hlídá, aby ptáci vèas vylétli k jihu, a tìm, co zùstanou, 
pomáhá pøeèkat zimu. 

Léto je zase ta nejlepší doba, abyste si spolu s Puškvorcem mohli pìknì zblízka 
prohlédnout nìkteré malé vodní breberky. Opìt je najdete ve všech rybnících; a 
jiné zase v potocích, ale nejlépe se pozorují pod olšemi u pøítoku do Markvar-
tického rybníka. Na hladinì urèitì uvidíte bruslaøky a vodomìrky, na mìlèinì èi 
v bahnì pod koøeny stromù najdete vodní „šneky“ – plovatky a okružáky, a pøi 

Jestlipak byste od sebe 
poznali vajíèka zdejších nej-
bìžnìjších druhù žab – sko-
kana a ropuchy? Puškvorec 
vám poradí: Ropuchy kla-
dou vajíèka pìknì do øady 
do dlouhých rosolovitých 
trubièek, zatímco skokaní 
vajíèka vypadají jako velký 
hrozen vína.
Tak teï již jistì hravì zvlád-
nete pøiøadit správnì vajíè-
ka k žabám.

Prvosenka jarní (petrklíč)


