
Stará pověst o Spitzenbergu

Jak vznikl Špičák

Nová Víska - v pozadí vrch Spitzenberg (Špičák)

Mezi Horní Poustevnou a Novou Vískou se zvedá čedičový kužel Špičáku (dnes 
Poustevník). Malebný pohled do sebnického údolí a lužické roviny přilákal 
nejednoho pocestného. V létě přicházely děti, aby se přiživily na rudé jahodové 
úrodě na úpatí vrchu.

Staří lidé kdysi vyprávěli o vzniku kopce následující pověst.

Jednou chtěl sedlák z blízkého Rugiswalde v Sasku stavět stodolu, ale chyběly 
mu peníze. Jednoho dne seděl náš sedláček zamyšleně u stolu a hloubal nad tím, 
jak by si mohl opatřit prostředky. V tu chvíli někdo zaklepal na dveře a dovnitř 
vstoupil mladý muž v nádherném loveckém šatě. Příchozí nedělal okolky a 
ihned prohlásil, že si stodolu troufá postavit bez jakékoli pomoci za tři dny. Jako 
odměnu požadoval zvláštní cizinec sedlákovu duši. Ten falešný stavitel nebyl 
totiž nikdo jiný než skutečný čert, jenž si vyšel na lov dušiček a právě procházel 
zdejší krajinou. Rugiswalďan omámen touto nabídkou s nabízeným obchodem 
souhlasil a podepsal se pod smlouvu, která hlásala, že do kohoutího zakokrhání 
čtvrtého dne od vyhotovení dohody musí stavba být hotova, pak rolníkova duše 
propadá peklu.



S divnými smíšenými pocity loučil se sedlák se svou návštěvou. V tísni 
uvědomil o tomto obchodu svou ženu. Moudrá hospodyně v první chvíli 
poděšená, však brzy našla řešení. Aby zachránila duši svého manžela, měl 
pomoci domácí kohout: Čilá selka vstane už před rozbřeskem, připraví krmivo 
pro dobytek a přitom bude svými vědry a bečkami dělat takový rámus, že 
probudí kohouta a ten hlasitým křikem pozdraví začátek nového dne. Tak aspoň 
zněl plán, ale vše musí být chytře nastrojeno, aby stodola byla postavena a ďábel 
byl přechytračen.

Už příštího rána začala stavba. Čert přicházel, obtížený kameny a trámy, 
pocházejícími z nedalekého Počinu (dnes Partyzánský vrch). Kámen po kameni 
a trám po trámu byly skládány. Večer třetího dne chyběl už jen roh. Právě 
přisupěl vzduchem „stavitel“ s posledním kamenným blokem, když se z kurníku 
ozvalo první kohoutí zakokrhání vítající další den.

Plný zlosti nechal ďábel za strašlivého hřmotu a blýskání padnout své břemeno 
na zem. Tam, kde spadlo, pak vznikl Špičák. Kamenné trosky povalující se na 
úpatí kopce podávají dodnes svědectví o této události. Sázku čert prohrál a 
moudrá sedlákova žena svého muže zachránila. Oba dva se konečně mohli těšit 
ze své už dlouho vysněné stodoly.
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