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Havraní

(Rabenhaus) - 394 m n. m. - Výletní cíl (čp. 160 a 290) 
Libouchecké plošiny v Labském středohoří - také U Ha-
vranů, Hostinec Rabenhaus (Waldgasthaus Rabenhäusel) 
- ležel na půdě nového Libouchce (Neu Königswald, 
Tyß-Loch, Tyßbach-Häuser), jižně od chystané rezervace 
Pod Stěnami, mezi Hájkem (Hofer Bg., Hofbg.) (589,6 m) 
a nejzápadnější čedičovou výspou Českosaského Švýcarska 
(Sächsisch-Böhmische Schweiz), Holým vrchem (Kahler 
Berg) (528 m) se suťovými svahy, kde lze uzřít 5ti i 6tiboké 
bazaltové hranoly a jedovatý rulík zlomocný. Zahradnictví 
Rabenhäuser (Havraní domy) se zmiňuje v pol. 16. stol. 
ve spojitosti s Libouchcem (Königswald), jenž r. 1787 vč. 
osady (Rabenhäusel) a tehdy již rozvalin zámku Schönstein 
(chybně Šonštejn, Šenštejn) vykazoval 185 stavení.

Končina zahrnovala i Horní Libouchec (Ober-Königswald, Holzgrund), 
Unterm Rabenhaus (Pod Havraním), Bei der Gruft (U Hrobky), Lackfabrik 
(Lakovna), Pfarrhäusel (Farní domy), Waltershaus s rybníkem (Walter 
Teich), Ziegelhütte (Cihelna), Güntersdörfel ap. Kartograf Jan Krištof Mül-
ler (* 15. 3. 1673 Wöhrd u Norimberku - † 21. 6. 1721 Vídeň) uplatňuje 
(1720) termín Rabenhäusl a Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech 
z r. 1843 (resp. 1846 - Lith. Prohaska u. Winter C.) - Königswald sammt der 
Ortschaft Oberwald in Böhmen - Leitmeritzer Kreis - Bezirk Tetschen, jakož i I. vojenské mapování (josefské) z l. 1764 - 68 
(rektifikace 1780 - 83) Rabenhäusel.

Jihozáp. okraj rekreačního Ptačího rybníka (Vogel Teich) míjí stezka 
Manzer Weg (spodní úsek dnes žlutá), zbudovaná Horským spolkem 
pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz) po vzoru 
alpských konstituovaném v Děčíně (Tetschen) v pondělí 25. 3. 1878 
(z prvních v českých zemích). Předsedou zvolila ustavující schůze 
(v pondělí 15. 6. 1878) organizátora a ředitele děčínské měšťanské 
školy roberta Manzera (* 1839 - † 1913) (r. 1884 prohlášen čestným 
členem). V r. 1878 čítala instituce na 120 aktivistů a ve větších obcích 
přes 20 poboček. Zřizovala pěšiny, železná zábradlí, schodiště, lávky, 
mosty, chaty, vyhlídkové věže, ubytovny i restaurace. Sekce Königs-
wald (vznikla r. 1900, řídil ji p. Zehart) propojila r. 1902 Libouchec se 
Sněžníkem (Schneeberg), nad nímž pokračovala Modrá hřebenovka 
(Blauer Kammweg) na vrchol Sněžnické hornatiny v záp. sektoru 
pískovcové Děčínské vrchoviny - stolovou horu Děčínský (723 m), 

resp. Vysoký Sněžník (Hoher Schneeberg). Severně nad nádrží (sportovní rybolov) se 1 km sv. od Libouchce nachází zóna 
CHKO Labské pískovce (Elbsandsteingebirge) s rozmnožováním obojživelníků (2,17 ha) - rezervace Libouchecké rybníčky 
(320 - 330 m. n. m.) Raritou je i ‘Evropsky významná lokalita’ (601.55 
ha) Libouchecké bučiny (287 - 618 m. n. m.) nad Jílovým (Eulau).

Na severočeském mapování, vycházejícím z redukovaných dat kata-
strálních (Section westliche Colonne  1), vypracovaném 
(1847/8) podporučíkem Franzem Schmidtem pod vedením majora 
Wilhelma Hoffmanna z generálního ubytovacího štábu (Vojenský 
archiv ve Vídni) i III. Františko-Josefském (1877 - 80), figurují symboly 
lomů (pískovcové a čedičové).

Zprávy (1906) o kazivci (fluorit) přináší petrograf a vulkanolog 
Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch (* 26. 3. 1852 Homole u Panny  
[Hummel] - † 4. 11. 1940 Vídeň) a v r. 1913 Dr. Hermann Michel 
(* 8. 2. 1888 Nové Město p. Smrkem [Neustadt an der Tafelfichte] - 
† 15. 10. 1965 Vídeň). U Jílového a Modré (Riegersdorf), sev. od Holého 
vrchu, vyplňuje čirý, matně šarlatový, hustě páskovaný vrstevnatý 
minerál (strukturou podobný vřídlovci) trhliny spodnoturonské kvád-
rové sedimentace. Pod Stěnami (Unter der Wand, Steinwand Flur) tvoří 

Lesní restaurant ‘Rabenhäusel’ (čp. 160) 
v Novém Libouchci (Neu-Königswald), hos-
podský rudolf Höhne (cca 1940).

Zadní místnost prostřední budovy hos-
tince (sobota 16. 2. 2008), foto Jiří Lulek  
(www.zanikleobce.cz).

Havraní a Švédské kříže na ‘Karte des Kreises 
Aussig’ (Prof. Blumtritt, 1939)

Havraní,  Manzerova stezka,  Kamenec  
(Steinsdorf) a Holý vrch na Wanderkarte fürs Elbe-
tal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und 
Erzgebirge… (C. Kroitzsch, Aussig)
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až 20cm žíly (i jemné krystaly) ze stébelnatých, bledě fialových až bezbarvých elementů občas pronikajících do pískovců. 
Vůkol není historická báňská činnost známa. Do 16. a 17. stol. spadá nerozsáhlé kutání rudy u obce Sněžník, na pravo-
břehu Jílovského potoka (Eulabach, Eulau, Eulaer Bach) se těžilo nekvalitní hnědé uhlí. Nerost byl ve Fluoritovém revíru 
Jílové - Sněžník u Děčína rubán v. l. 1955 - 95. V uzlu 4 hloubeném vodorovnou štolou (protéká jí malá říčka) se rozkládá 
maloplošná památka Jeskyně Pod Sněžníkem (610 m. n. m.) Unikát náhodně objevili horníci, při ražbě čelby pronikli do 
mnohametrové chodby s nádhernou fluoritovou výzdobou - od mléčné a žlutavé po světle nachovou. Speleologové evidují 
15 dutin. Vstup je uzamčen (ponechán průlet pravidelně sčítaným přezimujícím netopýrům) a méně zajímavé prostory 
zpola odstřeleny, zasypány, zazděny či uzamčeny.

K Libouchci je samota (lidově ‘Babák’) přidružena na prahu 60. l. 20. stol. ‘Zákon č. 36/1960 Sb. 
stanovil, že okresní národní výbory v zájmu dalšího „rozvoje zemědělské výroby a hospodářské a kulturní 
výstavby“ mohou vytvořit, zrušit nebo sloučit obce ve své územní kompetenci nebo provést jinou změnu 
jejich území. Podmínkou byl souhlas občanů a místních národních výborů dotčených obcí. Následující 
územní reforma provedená k 1. červenci 1960 změnila hranice okresu tak, že do ústeckého okresu přešly 
z hospodářských, dopravních, správních, školních a poštovních důvodů z okresu Děčín (Bezirk Tetschen) 
obce Libouchec a Tisá (Tyssa) spolu s osadou Rájec (Raiza, Reitza) a osada obce Sněžník, Ostrov (Eiland). 
Obec Sněžník zůstala v okrese Děčín… K 1. 1. 1981 se sloučily obce: ...Libouchec, Luční Chvojno (Deutsch 
Kahn), Velké Chvojno (Böhmisch Kahn) - pro tento celek byl stanoven název Libouchec. Obec Libouchec 
měla po integraci tyto části obce s názvy: Arnultovice (Arnsdorf), Čermná (Leukersdorf), Knínice  
(Kninitz), Libouchec, Luční Chvojno, Malé Chvojno (Klein Kahn), Mnichov (München), Velké Chvojno, 
Žďár (Saara), Žďárek (Zuckmantel)…’ - PhDr. věra Hladíková (* 8. 5. 1957) - Okresní (jednotný) 
národní výbor Ústí n. L. (1944) 1945 - 1986 (1993) - Archiv města Ústí n. L., 2009.

Smírčích křížů v oblasti bývalo několik, nejstarší Kuntzův (uváděn již r. 1456) na saském pomezí - 
směr od Rosenthalu (ve 20. stol. vzal za své likvidací odumřelého porostu), druhý - mezi Ostrovem a Rájcem, ve Velkém 
sporném lese (Kriegsholz), měla jej stínit borovice s nápisem, že tady zabili řezníka - zápis (1548) v úřední knize z Pirny 
(Perno, Pirno, Perensko). Třetí s letopočtem 1665 - na parcele (č. 1492/12) Dlouhá louka v sousedství Cihlářského rybní-
ka (Ziegel Teich) - je na mapě značen ‘Švédský’ (Schwedenkreuz, Fleischerkreuz). V zanedbané mokřině není k nalezení. 
Nezvěstný je i zvětralý kolega pod rybníkem, působil dojmem notného věku. V Kotli (Kessel), kurs Tisá - Sněžník, pod 
Turistickou chatou (Touristenbaude) - v l. 1925 - 45 ji provozoval Bruno Schlattner († 23. 4. 1951 Thale) - zmizel s no-
vou silnicí další, opodál prý zamordovali 2 ženy, proto Frauenkreuz. (zaznamenán snad jako Heinrichkreuz v josefském 
mapování z l. 1764 - 68).

Z někdejšího Šenova (Schönstein, Schönhof, Schenau) na tzv. Ovčí louce (Schafflur) při vý-
chodním úpatí Tisé (Tyssaberg, Tissabg.) (598 m) ubíhala k Libouchci dosti užívaná komunikace, 
u Steinwandu (Kamenná stěna), na parcele č. 1840/4 stál 112 cm vysoký (zničen meliorací v 60. l. 
20. stol.) Jiný - v Tisé (č. 94) u Krautova mlýna (Krautmühle), od r. 1836 patřil fabrikantu a členu 
děčínské Okresní rady Franzi antonu Püschnerovi - připomínal neštěstí při svozu dřeva. Jediný 
dočkavší se současnosti, v trase Libouchec - Tisá, v Tisském dole (Tyßloch) či Tisských domech 
(Tyßbach-Häuser) - rovněž Josefův Důl (Josefsthal) - se nachází vlevo cesty (v. 105, š. 85 a tl. 30 cm), 
‘mastičkářův’, s oboustranným vročením 1626 (vpředu náznak rytiny), dle pátera Franze Focke 
(* 1825 - † 1896) - mj. autora publikace (1887) Böhmen ist das angestammte Vaterland der Deutschböhmen (pohřben 
v Libouchci) - zde zavraždili lidového léčitele (Königsseer, Flaschlmann). - Z pozůstalosti Franze Queißera (* 28. 7. 1876 
Stará Skalka [Altkalken] - † 25. 8. 1945 Beyern) - archiváře, fotografa a spoluzakladatele vlastivědného sdružení ‘Deutscher 
Heimatbund’.

Pověst o Rabenhausu - V dobách dávných stával tajemný dvorec, kde bylinkáři uzdravovali 
nemocné. Později místo čajů čepovali pivo a kouzlo přirozeně pominulo. R. 1126 tam žila stařena 
a sličná dívka toužící po ženichu. Obě vařily lektvary a nad dveřmi viselo čarodějné čertovo kopýt-
ko. Mladá vycházela do okolí i jílovského kostela, ač se lidé odvraceli a křižovali. Všady se zbrojilo 
a Ota II. Olomoucký (* 1085 - † 18. 2. 1126) pobýval na hradě jílovského pána a shromažďoval rytíře 
z Moravy a Čech. Vrcholky kol Jílovského údolí obsazoval Soběslav I. (* cca 1075 - † 14. 2. 1140 
Debrné). Před bitvou Ota krasavici potkal a ta se do něj zamilovala. Řež vypukla a raněný Ota 
zmíral v křoví. Zoufajíc u jeho těla vyváděla jako pomatená, pronikavě křičela, až upoutala sama 
Soběslava. Poručil odvést ji z bojiště, leč nedokázali ji odtrhnout. Jen se přiblížil, v pohnutí ustrnul 
a oslovil ji jménem Marie. Poznal totiž sestru, kterou už 10 let hledal. Ze msty na jeho otci ji babice 
na Rabenhaus unesla. Poté se Lothar III. (* po 9. 6. 1075 - † 4. 12. 1137 Breitenwang) se Soběslavem 
usmířil a černokněžnici za hrozný čin upálili.

Havraní, výlet. místo na jz. úpatí Děčín.  Sněžníku*; dnes pionýrský tábor. Z Libouchce* 
1,5 km.

Holý vrch, 529 m, jediný čedič. výlev v záp. Č. Švýcarsku, mezi Sněžníkem* a vsí Modrou; lom 
tu ohrožuje důležité stanoviště teplomilné květeny, a proto se usiluje o přír. ochranu, 1 km Z 7. - 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, 
spolupracovali: dr. Jaroslav Košťál, dr. Jaroslav Wágner, členové turistického odboru TJ Chemička, Ústí n. L. - České Švýcarsko, 
Chřibské vrchy a Šluknovsko - Turistický průvodce ČSSR - svazek 13 - Sportovní a turistické nakladatelství - Praha, 1960

Horní Libouchec 
(pátek 27. 6. 1997) - na 
obou stranách leto-
počet 1626, vpředu 
náznak rytiny (pověst 
o zabití mastičkáře)
(smircikrize.euweb.cz)

Švédský kříž 
u  Cih lářské-
h o  r y b n í k a   
(Fleischerkreuz) 
kol. r. 1935

Kříž u Cihlářské-
ho rybníka (1935)
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