


Kontrola č. 1 – Dřevařský (Plavební) rybník (Flössteich) 

Dřevařský rybník, založený v době baroka, sloužil pro zachycování vody potřebné k plavení 

dřeva na Černickém potoce. Nádrž uprostřed lesů dokonalým způsobem splývá s okolní 

krajinou. Její deset metrů vysoká hráz přehrazuje hluboké údolí v nadmořské výšce 770 metrů, 

takže chladné vody si v ní užijete i během parného léta. 

 

Vody Černického potoka, někdy nazývaného též Albrechtický, se pod hrází Dřevařského rybníka 

střemhlav řítí do velmi obtížně průstupné rokle Albrechtického údolí. V její spodní části, kde 

povodeň poničila většinu cest, vás obklopí naprosto úžasná divočina, umocněná rozbouřenými 

peřejemi Albrechtického vodopádu. Ovšem jen o pár set metrů dál po proudu jsou zdánlivě 

nezkrotné vody bystřiny pohlceny betonovým korytem převaděče, noří se do temnot tunelu 

Albrechtické štoly a následně pokračují umělým kanálem k soutoku s řekou Loupnicí. 

Vítejte v severních Čechách! 

 

Kontrola č. 7 – Horní vyhlídka (Poustevnická skála) 

Podle pověsti se na Horní vyhlídce někdy v 19. století ukrýval neznámý šlechtic původem 

z Itálie (podle jiných pramenů z Pruského Slezska), který v souboji zabil jednoho z významných 

představitelů své země. Aby unikl hrozící pomstě jeho mocných přívrženců, opustil svou vlast a 

usadil se v české části Krušných hor. Na vysoké skále nedaleko zámku Jezeří si vybudoval 

poustevnu, z listí a mechu zhotovil postel, z krátkého prkénka podepřeného dvěma kůly stůl a 

navzájem pospojované větve mu posloužily jako židle. Živil se kořínky, bylinkami a jinými 

lesními plody. Nad lůžko si pověsil kříž a dva svaté obrázky a denně navštěvoval mši v zámecké 

kapli na Jezeří. Před návratem domů si obvykle vyprosil něco na zub v panské kuchyni. 

Našel útěchu ve víře, žil jako vzorný křesťan a doufal, že zbytek svého života stráví v klidu a 

pokání. Po několikaletém pátrání byl však jeho úkryt přece jen odhalen, a jedné noci jeho 

pustevnu obklíčili drábové. Štvanec se v zoufalosti pokusil zachránit skokem z okna své chatrče, 

načež se zřítil dolů z útesu příkré skály. Ač těžce raněn, dokázal se dobelhat do Černic, kde záhy 

skonal. Kříž z jeho skalní poustevny byl později uložen v Albrechticích jako pamětihodnost. 

Místní obyvatelé ještě začátkem 20. století nazývali tuto skálu „Poustevnickou“, její jméno se 

později přeneslo do názvu celé skalní oblasti. Impozantní, 15 metrů vysoká stěna Horní vyhlídky 

je považována za nejatraktivnější lezecký terén Poustevnických skal. 

Vrcholová plošina nabízí hezký výhled na Černice, Horní Jiřetín a celé Mostecko. Stěna je velmi 

dobře viditelná i z podhůří, čehož v prosinci 1938 zneužili místní Němci, kteří připojení Sudet 

k Říši oslavili vytesáním dvoumetrového hákového kříže do skály (odstraněn byl v roce 1945). 

 

U Horní vyhlídky začíná kameny vydlážděná sestupová stezka „Zweiter Zickzackweg“ 

(Druhá „cikcak“ cesta). Příkrá pěšina je v souladu se svým názvem plná zatáček. Najít její 

kamenné schody v terénu není dneska vůbec jednoduché. 

Od Černic nebo Horního Jiřetína nahoru k vyhlídce stoupaly kdysi strmým svahem, nazývaným 

Himmelstiege (Nebeské schody), ještě další dvě stezky. Ty už jsou ale patrné jen na mapových 

podkladech z laserscanu :-). 


