
     V údolí tvaru podkovy, jež obepíná 
Pekelský vrch, se tajemně skrývá obec 
- osada jménem Peklo. Nebudeme nyní 
spekulovat o původu názvu, jisté však 
je, že původně zde byl jen poplužní 
dvůr s ovčínem a z nejstarších záznamů 
vyčteme, že si zde odpracovávali svoji 
robotní povinnost i poddaní z Hejnic. 
Zaznamenány jsou i pokusy dolovat v 
tomto místě železnou rudu, patrně se 
jednalo o limonit. Původní místopisný 
název Peklo nebo V pekle byl pak na 
dlouhou dobu  pozměněn na Karolintal, 
na počest manželky hraběte Christiana 
Filipa Clam-Gallase Karoliny rozené 
Šporkové. 
     Postupem času kolem potůčku, kterému místní říkali Telke nebo Telka, vyrostlo několik menších statků a prostých chaloupek. 
Jejich obyvatelé získávali práci v továrnách, které vyrůstaly kolem toku řeky Smědé v Raspenavě nebo v Hejnicích, mnozí i v okolních 
lesích. Měli také svá hospodářství doma - kráva, koza a drůbež jim pak pomáhaly v té době jakž takž přežívat. Po krátkou dobu na 
konci předminulého století tady fungovala i malá porcelánka, jež vyráběla překrásné filigránské hlavice hůlek špacírek, držadla 
slunečníků pro dámy  i pro děti, flakony, střenky k příborům a další. V malé chalupě tu začínal tkalcovat zakladatel pozdějšího rodu 
velkoprůmyslníka Richtera. Ráz a charakter osady v minulosti ještě dokreslovaly dvě hospody a malý krámek se základními potravinami, 
zajímavý svou chlebovou pecí. Hospody měly překrásné přiléhavé názvy, jedna se – volně přeloženo - nazývala „V zeleném lučním 
údolí“ a druhá „U třešňové aleje“. Právě bohatými třešňovými sady bylo Peklo vyhlášeno po dlouhá léta, ještě i dnes sem tam naleznete 
torza nejstarších stromů. 
     Celou osadou prochází úzká asfaltová silnice, přístupná je motoristům, cyklistům i pěším.  Především pro poslední jmenované je nejlepším 
východiskem vlaková zastávka Lužec pod Smrkem. Kdo se vydá do Pekla ze sousedních Lázní Libverdy, projde na své cestě částí, která 

se nazývala jako protiváha Pekla 
Nebe. Odtud jsou nádherné 
výhledy na hřebeny Jizerských 
hor a směrem k Frýdlantu. Za 
letních veder jistě nevynechejte 
koupání v místním rybníku 
jménem Petr. Voda je zde 
příjemná, chladivá ani příliš ani 
málo a je stále trochu zbarvená 
zbytky nevytěžené rašeliny. Není 
zde vzácností v  rybářské sezoně 
zahlédnout nadšence tohoto 
sportu. Nádrž patří k nejhezčím 
revírům severních Čech. 

Místo a legenda:
     Málo se ví o tom, že nebývalo údolí 
Pekelské jako dnes. V dávných dobách 
byl Pekelský vrch  místem, kde se 
jednou do roka scházeli všichni svatí s 
Luciferem a hádali se o duše lidí. 

     Jednou se tahle při tom sněmu svatý 
Martin vsadil s Luciferem o hospodáře 
Jíru, jež byl tak bohabojný že nikdá 
nezaklel.Lucifer ihned povolal všechny 
čerty a dal jim rozkazy jak hospodáři 
škodit. Bylo zrovna na sklonku září, v 
poli bohatá úroda brambor. Za šera na 
rozhraní dne a noci vlétla do polí celá 
banda umouněnců pekelných, pole mu 
zle pošlapali, úrodu poničili a žhavým 

dechem natí spálili. Ráno vstavší Jíra nad pohromou rukama lomil, povídá však: „Bůh dal, Bůh vzal, co dělati. Ještě 
že mám kravku, kozu a slepic, ti mě do jara jistě uživí“. Lucifer zlostí zafuněl, zaprskal a zadupal. Ihned poslal čerty 
zpět, aby protrhli hráze místního rybníka. Velká voda mu sebrala  ohradu, chlév i kurník. 
Ale ani toto neštěstí nedovedlo Jíru k tomu, aby zaklel či na osud si postěžoval. Lucifer už 
nevěděl kudy, tak nechal vyvstat velkou bouři a krupobití, jež Jírovi střechu dočista rozbily, 
okna vytloukly a chaloupku poničily. Teď už hospodáři nezbylo zhola nic. Odstěhoval se 
do opuštěné pastoušky a nezbylo mu než robotovat na panském. Ale ani tak si slůvkem 
nestěžoval, jedinkrát nezaklel a pokorně přijímal vůli Boží. Lucifer byl v koncích, když tu se k 
němu přibelhal starý čert, nejstarší co peklo mělo :“ Výsosti pekelná, na toho tohle neplatí, 
ale malé pokušení a zlomyslnost ho dožene ke vzteku a klení.“ Lucifer pohodil hlavou a 
zabrumlal, ať čert koná jak myslí. A že se ten opelichanec starý  činil!

Jírovi jednou botu schoval, podruhé do ni vody nalil, na třetí žitnou kávu místo cukru solí 
nadělil, počtvrté podkovu pro štěstí z nade dveří odnesl a když se večer Jíra z roboty znaven 
a hlád vracel,  ukradl mu krajíc chleba sádlem mazaný a sám do na kraji lesa zhltnul. A Jíra? Jen se pokřižoval a pravil: 
„ Nechť je chléb zloději požehnán, jistě byl znaven a hladov více než já“. V tom okamžiku se nebe zatáhlo, zahřmělo 
a vzduchem projel ohromný blek. Z hloubky země se kdosi zachechtal a ozval se mohutným  nazlobeným  hlasem: 
„ Umouněnče hloupá, daremná, teďs požehnán a peklo se ti navždy uzavírá. Musíš zůstat na zemi a dokud si u 
hodných pánů trestu neodsloužíš, nesmíš se 
navrátit“. To se zlobil Lucifer že prohrál sázku 
se svatým Martinem. Jíra  dál spokojeně žil a 
poctivě pracoval. A čert? Musel hledat službu 
a trest svůj odpracovat. Zlostí ještě vrhl na 
odletu Jírovou ukradenou podkovou a pod 
Pekelským vrchem na paměť této události  
tak údolí vyhloubil. 
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