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katastr obce Libouchec
Havraní (Rabenhaus) - 394 m n.  m.  
- Výletní cíl (čp. 160 a 290) Libou-
checké plošiny v Labském středo-
hoří - také U Havranů, Hostinec 
Rabenhaus (Waldgasthaus Raben-
häusel) - 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 
(Šonštejn, Šenštejn) vykazoval 185 stavení.

RABENHAUS - Die Gemeinde Königswald (Libouchec) 
im Gerichtsbezirk Tetschen (Děčín) bestand aus den 
Ortschaften Königswald und Oberwald (Horní Les). Zur 

Ortschaft Königswald gehörten die Ortsteile Neu-Königswald (Nový 
Libouchec) (auch Tyß-Loch [Tisský důl] oder Tyßbach-Häuser [Tisské 
domy] genannt) und Holzgrund (Dřevěné údolí) sowie die einschichtig 
gelegenen Ortsteile ‘Rabenhaus’ (Havraní), ‘Unterm Rabenhaus’ (Pod 
Havraním), ‘Bei der Gruft’ (U Hrobky), ‘Lackfabrik’ (Lakovna) und 
‘Pfarrhäusel’ (Farní domy). Die Gesamtfläche der Gemeinde betrug 
1.740 ha. Das Eulautal (Údolí Libouchecké) bei Königswald wird von 
den Höhen dreier verschiedener Gebirgsformationen begrenzt: im 
Norden vom Elbsandsteingebirge (Labské pískovce), im Westen von 
den Ausläufern des Erzgebirges (Krušné hory) und im Süden vom 
Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). Das alte Bauerndorf 
Königswald hatte durch zahlreiche Industriegründungen seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts eine gemischte agrarisch- gewerbliche 
Wirtschaftsstruktur und nur 15% der berufstätigen Einwohner lebten 
von der Land- und Forstwirtschaft. Überdurchschnittlich hoch mit über 
50% war der Anteil von Berufsangehörigen in Industrie und Handwerk. 
Der Anteil der von Handel und Verkehr lebenden Einwohner betrug 
15%. Viele Arbeiter fanden in den zahlreichen Industriebetrieben 
von Königswald selbst Arbeit... Dazu kamen noch 24 Gärtner- und 37 
Häuslerfamilien. 1713 wies ‘Königswaldt’ 139 Häuser aus, zu denen 
noch die einschichtige, etwa seit der Mitte des 16. Jahrhunderts 
bestehende Gärtnerwirtschaft ‘Rabenhäuser’ kam. 1787 bestand 
Königswald einschließlich Rabenhäusel aus 185 Hausnummern und 
besaß zudem ein ‘verfallenes Schlösschen’. 1833 gab es 225 Häuser, 
in denen 1.282 Menschen lebten… (heimatverband-tetschen.de)

lesní restaurant ‘Rabenhäusel’ čp. 160 
(peterswald.org) v Novém Libouchci (Neu-
Königswald), hospodský Rudolf Höhne  
(cca 1940) - dle libouchecké obecní kroniky 
platil r. 1928 daň z pozemku (6,76 ha) ve výši 
128,- Kč (heimatfreunde-aussig.de)

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 Müller (* 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 (Horní Les) 
in Böhmen - Leitmeritzer Kreis - Bezirk Tetschen, jakož i I. vojenské mapování 
(josefské) z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780 - 83) Rabenhäusel.

Havraní, Manzerova stezka (Manzer Steig)  
a Švédský kříž - ‘Karte des Kreises Aussig’  
(Prof. Blumtritt, 1939)

Jihozápadní okraj rekreačního Ptačího rybníku  
(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 sobotu 15. 6. 1878) ředitele 
děčínské měšťanské školy Roberta Manzera (* 25. 9. 1839 - † 3. 5. 1913 Děčín)  
(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  
Königswald (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 západním sektoru pískovcové 
Děčínské vrchoviny - stolovou horu (723 m) Děčínský, resp. Vysoký Sněžník  
(Hoher Schneeberg). Severně nad sportovně-rybolovnou nádrží se 1 km  
sv. od Libouchce nachází zóna CHKO Labské pískovce (Elbsandsteingebirge)  
s rozmnožujícími se obojživelníky (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).

Havraní, Manzerova stezka, Kamenec (Steinsdorf) a Holý vrch na Wanderkarte 
fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge…  
(C. Kroitzsch, Aussig)

Na severočeském mapování (vpravo), vycházejícím z redukovaných dat 
katastrálních (Section     westliche Colonne    ), 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 [Sandsteinbruch]  
a čedičové [Basaltsteinbruch]).

FLUORIT - Zprávy (1906) o kazivci (fluorit) přináší 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 kvádrové 
sedimentace. Pod Stěnami (Unter der Wand, Steinwand Flur) tvoří 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 pravobřehu Jílovské-
ho 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 světového významu 
náhodně objevili horníci, při ražbě čelby pronikli do mnohametrové chodby 

III. (Františko-Josefské) mapování (1877 - 80)

letecký snímek z r. 1954 (kontaminace.cenia.cz)

pozdrav z Havraní • zadní místnost prostřední budovy (sobota 16. 2. 2008), 
foto Jiří Lulek (zanikleobce.cz) 

zleva: štola č. 2 r. 1991 (hornictvi.info) 
• litinová tabule nad portálem jedné 
z hlavních štol... foto: RNDr. Stanislav 
Vaněk (* 1952 Kladno)

Kilometrové několikapatrové chodby dolu 
Děčínský Sněžník - Fluoritové jeskyně - Málo 
známý speleologický fenomén v severních 
Čechách - časopis Vesmír (únor 2010) - ing. 
Richard Pokorný, DiS (* 1979) - Kat. přír. věd 
Fak. živ. prostř. UJEP - spoluautor knihy Jesky-
ně Ústeckého kraje (Nakl. XYZ Praha, 2009)

MÍSTOPIS:
Havraní (Rabenhaus), sam., Ob Libouchec, Čtst, P, Tf 2.5 ª St Tisá- 
Libouchec, Os Děčín — Č. - Chytilův místopis Československé republiky  
- Alois Chytil nákl. vlastním - 2. aktualizované vydání, Praha 1929  
(sam. samota, Ob obec, Čtst četnická stanice, P poštovní úřad, Tf telegraf,  
ª odkazuje ke jménu předcházejícímu, St stanice, Os okres soudní, Č Čechy)

Havraní, výlet. místo na jz. úpatí D ě č í n . S n ě ž n í k u *; dnes pionýrský 
tábor. Z Libouchce* 1,5 km.
Holý vrch, 529 m, jediný čedič. výlev v záp. Č. Švýcarsku, mezi S n ě ž -
n í k e m * 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. Jaro- 
slav 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

SAMOTA - (lidově ‘Babák’) byla k Libouchci 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. 
Sídlo s rozšířenou působností, pod nějž mimo Čermné spadají i Knínice a Žďárek,  
je dnes členem Mikroregionu Labské skály ustaveném pro rozmach tradic, 
cestovního ruchu ap. v pátek 30. 3. 2001, kam též náležejí Dobkovice (Topkowitz), 
Jílové, Malšovice (Malschwitz), Petrovice (Peterswald), Povrly (Pommerle, 
Pömmerle), Ryjice (Reindlitz), Tisá a Velké Chvojno (Böhmisch Kahn).

SMÍRČÍ KŘÍŽE:

Švédský u Cihlářského rybníka (Fleischerkreuz) kol. r. 1935 - v oblasti  
jich 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 - záznam (1548) v úřední knize z Pirny (Perno, Pirno, Perensko). Třetí  
s letopočtem 1665 - na parcele (č. 1492/12) Dlouhá louka v sousedství  
Cihlářského rybníka (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 novou silnicí další, opodál prý 
zamordovali 2 ženy, proto Frauenkreuz. (zaznamenán snad jako Heinrichkreuz  
v josefském mapování z l. 1764 - 68).

kříž u Cihlářského rybníka (1935) - Z někdejšího Šenova (Schönstein, 
Schönhof, Schenau) na tzv. Ovčí louce (Schafflur) při vých. úpatí Tisé 
(Tyssaberg) (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 po-
zůstalosti Franze Queißera (* 28. 7. 1876 Stará Skalka [Altkalken] - † 25. 8. 1945 
Beyern) - fotografa a spoluzakladatele 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 kopýtko. Mladá 
vycházela do okolí i jílovského kostela, ač se lidé odvraceli a křižovali… Všady se 
zbrojilo a Ota Olomoucký  pobýval na hradě jílovského pána a shromažďoval 
rytíře z Moravy a Čech. Vrcholky kol Jílovského údolí obsazoval Soběslav. 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 se Soběslavem usmířil… černokněžnici za 
hrozný čin upálili.

BITVU U CHLUMCE (18. 2. 1126) svedl 
Soběslav I.  (* 1075? - † 14. 2. 1140 
Debrné) s vévodou saským (1106), 
králem (1125) a císařem Svaté říše 
římské (1133 - 37) Lotharem III. (* po 
9. 6. 1075 - † 4. 12. 1137 Breitenwang)
co dohru zápasu o knížectví s tehdy 
nejstarším Přemyslovcem Otou II. 
Olomouckým (Černým) (* 1085  
- † 18. 2. 1126). Když se Vladislav I. 
(† 12. 4. 1125 Praha) roznemohl, chtěl 
následníkem určit Otu, proti se posta-
vila matka Svatava Polská (* 1046/8  

Boleslavský kanovník Dalimil Meziříčský († po 1315) tvrdí: „Lotharius císař v nově 
zvolený, návodem a ponuknutím Otty anebo Otíka, příjmím Černého, markrabí 
moravského a knížete znojemského, kterýž Soběslavu, strejci svému, nepřál 
knížectví českého, s velikým houfem Sasův a Němcův vtrhl do Čech k městečku  
Chlumci a tu se položil a Otta kníže svým lidem nedaleko od něho. Soběslav 
sebrav své Čechy, vytáhl proti nim, nemeškaje a svedlv bitvu porazil je tak, že  
z vojska císařského padlo lidu pětset a čtyřiceti a mezi jinými kníže Otto, původ 
války…“ Záznamy dále popisují, jak zbytek německého velmi vyčerpaného vojska 
uchýlil se na nějakou výšinu prose o milost. Ještě po 50 letech počítal saský 
kronikář léta podle toho, kolik roků uplynulo od velké porážky Sasů v Čechách  
u Chlumce. Soběslav daroval Lotharovi život a získal v něm prý spojence. Dodnes 
je na našich mapách poblíž obce Čermná Lotharův vršek. V bitvě byl údajně  
prvně užit svatováclavský chorál jako válečná píseň. Pro připomínku vítězství  
byla na Řípu postavena románská kaple. Zajímavé je, že kronikář Kosmas (* asi  
1045 - † 21. 10. 1125), děkan pražské svatovítské kapituly, Chlumec rovněž  
zmiňoval a osobně znal. Vracel se tudy totiž ze studií v Lutychu. - Helena  
Borská (* 14. 6. 1928 Mnichovo Hradiště [Hradiště nad Jizerou - Münchengrätz]  
- † 16. 5. 2004 Ústí n. L.) - Poznámky k historiiměsta Ústí n. L. - 1. vyd. (Spolek pro  
chemickou a hutní výrobu, 2005)

RO B E RT  J O S E P H  M A N Z E R  
(* 25. 9. 1839 Bohosudov -  
† 3. 5. 1913 Děčín) - Neúnavný 
organizátor, potomek hudebního 
teoretika, skladatele, okresního 
inspektora v Bohosudově (Maria-
schein), říšského rady a profesora 
litoměřického učitelského ústa- 

vu, Josepha Dionyse Manzera (* 2. 11. 1808 Stvolínecké Petrovice  
[Petersdorf] - † 26. 9. 1882 Litoměřice) a Rosiny Böhmové působil (1865 - 71) 
jako suplent na litoměřické reálce a ve čtvrtek 28. 9. 1871 byl na zbývajících 
42 let povolán do pozice ředitele nově otevřené dívčí i chlapecké měšťanky 
v Děčíně, kde setrval do smrti. Brilantní řečník náležel po nejedno 10tiletí 
ve zdejších prestižních společenských kruzích k duchovním vůdcům a pro 
pozoruhodný neotřelý vtip i bystrý humor také k obdivovaným osobnostem, 
rovněž tu víceméně stanovil nehynoucí koncept jak všeobecného (dívčí škola, 
školka), tak postgraduálního a odborného vzdělávání (obchodního, plaveckého 
atd.) Za vynikající činnost mu byl udělen zlatý kříž, mnohá vyznamenání zemské  
i okresní školní rady a dokonce ministerstva spravedlnosti. Byl ovšem aktivní 
i jako spisovatel, spolu s otcem Dionysem (z jehož pozůstalosti vydal paměti, 
končily ale r. 1840 a nezachycovaly dění kol r. 1848) se mj. autorsky podílel na 
publikaci Allgemeine Erziehungslehre für Lehrerbildungsanstalten (Obecná 
teorie vzdělávání v učitelských institutech), jíž otiskl obchodník knihami  
a dražebník (od r. 1890) v Lipsku Alexander Danz. Na téma ‘školství’ zaníceně 
přispíval do magazínu Mitteilungen des Nordböhmischen Excursion-Clubs 
(Severočeského Exkursního klubu) vydávaného (1878 - 1938) v České Lípě 
(Böhmisch Leipa), horlivě kooperoval s nakladatelem Franzem Frischem 
a světoznámou vídeňskou firmou Anton Pichler’s Witwe & Sohn a byl  
i mimořádným činovníkem norimberského germanistického muzea. V sobotu 
15. 6. 1878 ho ustavující schůze zvolila předsedou Horského spolku pro 
České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz) a později (1884)  
prohlásila čestným členem (ve správě vlastně působil 35 let a zásadně 
ovlivňoval finanční strategii sdružení). Z medailonu figurujícím ve 2. svazku 
monografie Lebens- und Arbeitsbilder sudetendeutscher Lehrer (Život a práce 
sudetoněmeckých pedagogů) zveřejněném (1933) kantorským spolkem 
v Pohořelicích (Pohrlitz) u Brna vyplývá, že příležitost 60. výročí příchodu 
významné osobnosti Děčín prý koncem června 1931 využil k pojmenování 
ulice. Syn Robert Manzer (* 14. 1. 1877 Děčín - † 19. 1. 1942 Salzburg 
[Salcburk, Salcpurk, Solnohrad]), významný houslista, dirigent a violista 
Manzerova smyčcového kvartetu se podstatným způsobem zasloužil o rozvoj 
české kultury, přes 30 let (1910 - 41) řídil v Karlových Varech renomovaný 
Karlsbader Kurorchester. 

Románská Lesní kaple (Kulmer Waldkapelle) Panny 
Marie Bolestné či Bolestné matky boží (650 m) vznikla 
snad z popudu habartického faráře a je s legendární 
bitvou často spojována.
Foto: Milan ‘Pekky’ Bouška (neděle 23. 9. 2007)

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 (geospeleos.com).

- † 1. 9. 1126 Praha), nakonec nástupcem v rozporu s principem seniorátu uznal 
svého mladšího bratra Soběslava. Ota požádal o pomoc Lothara, jenž nezvykle 
tuhou zimu asi podcenil a shromáždil bojovníky jen z východní půlky vévodství,  
toho si  byl Soběslav vědom. K motivaci prý opatřil praporec sv. Vojtěcha (* cca  
957 - † 23. 4. 997 Prusko) a kopí sv. Václava (* 907? Praha? - † 28. 9. 935 Stará  
Boleslav). Nadešla velká obleva (16. 2.), což Lothara snad popohnalo   
a průsmyky nad Chlumcem vnikl do Čech (18. 2.) Soběslav již napřed dal 
nadělati záseky a rozděliv lidi v tré, rozestavil je na příhodných místech 
jak po dolině, tak návrších. Sníh tál, pukaly ledy, jezdci sesedli a sňali 
brnění, prodírat se břečkou bylo obtížné. Neboť nejlépe znal cestu, jel Ota 
v čele družin. Lothar s Otou se nejspíš domnívali, že soka v zasněženém  
podhůří náhlým přesunem překvapí. Ten ale čekal u chlumeckého hradiště. 
Nevyslavše zvědy netušil Lothar blízkost protivníků. Nepřipravené saské voje se 
dostaly skoro až k českým, po jejichž útoku se bránit pokusili jen někteří, ostatní  
se dali na útěk. Ota se ocitl v obklíčení  a Lothar se štítonoši unikl na nedalekou  
výšinu. Po krátké krvavé řeži Ota skonal a Lothar i budoucí braniborský markrabě 
Albrecht I. Medvěd, zv. Sličný (* 1100 - † 18. 11. 1170 Stendal?) padli do zajetí.  
Soběslav je ovšem propustil a s Lotharem se spojil. Byl realista a věděl, že úplná 
Lotharova pokora by znamenala konflikt s říší. Nicméně nechal na paměť vítězství 
v místě dřevěné kaple na temeni Řípu (Sankt Georgsberg - Svatojiřská hora) 
vystavět románskou rotundu sv. Jiří (staročesky Juří - † 23. 4. 303 Lod, Palestina).

Manzerova stezka u Ptačího rybníku - pohled k východu, v pozadí Strážiště (533,8 m) 
nazývané Klobouk (Hutberg) u Jílového - foto: Milan ‘Pekky’ Bouška (pátek 21. 5. 2010)
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