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INFORMACE PŘÁTEL
DROBNÝCH PAMÁTEK
JIZERSKÝCH HOR

Pozvánka na členskou schůzi „Spolku Patron“,
která se koná v sobotu 22. dubna 2006 v 10.00 hodin, v ubytovně oddílu
Tatran Jablonec n. Nisou, v Jungmannově ulici.
Na schůzi bude projednáván, případně doplněn plán činnosti spolku Patron
na letošní rok, také bude dán dostatečný prostor pro vzájemnou výměnu
nových poznatků, zkušeností, prezentaci zajímavých fotografií a pod. Vyzýváme
proto každého člena spolku, aby si pro tuto příležitost připravil malý příspěvek
k obohacení dnešní schůze.
Spolkový výbor

„Po staré obchodní cestě“
Výlet po památkách Českého ráje se koná v sobotu 1. dubna 2006. Nádraží
Dolánky, Dlaskův statek, Boží voda, Rozumov, obecní studna, památník
Wounded Knee, příbytek „bezdomovce“ z 30. let, Lámačka kostí, trampská
jeskyně, T. Burian, B. Svojsík, Postojna jeskyně a její tajemství, Husův
dóm, reliéf M. J. Husa od libereckého sochaře Žaluda, Zelené údolí, křížek
psa Myšky, studánka, pamětní tabule střeleného jelena, Trakalova stezka,
pozoruhodné skalní útvary, ryté nápisy, kupecké značky. Návrat po okraji
pískovcové kuesty, Betlémské skály, Děravec, Zděnčina vyhlídka, Rohliny,
Zrcadlová koza, Dolánky. – Trasa je dlouhá 12 km. – Odjezd vlaku z Tanvaldu
v 6:24 hodin, sraz všech účastníků a odchod od nádraží v Dolánkách v 7:40
hod.
Výpravu povede Josef Kuna

Vzpomínka na Emila Nováka
Výprava k pamětní desce Emila Nováka na Věži Grálu se koná v sobotu
15. dubna 2006. Sraz všech účastníků na nádraží ČD v Bílém Potoku v 8:45
hod. nebo přímo u Věže Grálu v 11:00 hod.
Výpravu povede Herbert Endler

Vzpomínka na Františka Pavlise
- kříž pod Poledníkem
Sraz všech účastníků a odchod ze sedla Hemmrichu v pondělí 1. května 2006
v 8:45 hod (příchod od vlaku z Liberce).
Výpravu povede Ivan Fojtík.
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Schillerova pamětní tabulka na Mariánské hoře
Zbytky staré pamětní tabulky, která byla původně odhalena 9. 5. 1905
na počest německého spisovatele Friedricha von Schillera, zmizely a na jejím
místě se objevila tabulka nová. Akt slavnostního odhalení pamětní tabulky
a následného doprovodného programu bylo stanoveno na 6. listopadu 2005.
Jelikož se hlavní aktér pan Otto Pospíšil, který tabulku zhotovil, nedostavil,
proběhlo improvizované slavnostní odhalení tabulky tím způsobem, že syn pana
Kuny zakryl tabulku svojí bundou a za potlesku asi 10ti zúčastněných pak tabulku
odhalil. Při zpáteční cestě jsme ještě
navštívili pěkně opravenou kapličku
v Mariánské hoře a poté jsme se
rozjeli do svých domovů.
Je třeba ocenit precizně provedenou práci a nemálo hodin perné
práce, za což panu Otto Pospíšilovi
touto cestou, za celý spolek Patron
všichni děkujeme.
Spolkový výbor.

Skalní výklenky na Nové poutní cestě
Textová část pod obrázkem, v horním ze dvou výklenků:
JEN VOLNOST
JEN VÍRA TVÁ
PEVNÁ, I KDYŽ KŘEHKÁ
SILOU JE, JEŽ DERE SE I
PROTI VĚTRU
V po léta prázdných skalních výklencích na Nové poutní cestě jsem v den
konání Kristiánovské pouti objevil v jednom z nich malovaný obrázek s textem.
Hynek Farský
1/2006 (17. ročník)
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Nemají kříže nad „hroby“
Téměř dvě stovky křížků a pomníčků stojí na místech, kde si Jizerské hory
vybraly od lidí to nejcennější-život. Nevedou k nim značené cesty a jejich
vyhledávání přináší i v dnešním realistickém světě zážitky plné romantiky
a dobrodružství. Jsou němými svědky dávných tragických střetů hajných a lesníků
s pytláky, smrtí dřevorubců a svážečů dřeva, zbloudilých turistů v zimních bouřích,
obětí vrahů i těch, kteří ukončili svůj život vlastní rukou.
Během druhé světové války nalezlo v Jizerských horách svou smrt i 15 letců
německého vojenského letectva. Jak píše Miloslav Nevrlý v Knize o Jizerských
horách, „nikdo jim nepostavil pomníčky a místa jejich smrti jen někde dočasně
označují zarůstající trosky letadel“. Tyto letce neposlaly na smrt střely jejich protivníků, ale podcenění záludnosti a nevyzpytatelnosti našich hor, počasí a možná i
nedostatečná zkušenost, neboť se jednalo výlučně o cvičné nebo transportní lety.
Zmapováním míst těchto leteckých havárií se podrobně zabýval již zemřelý
Emil Novák z Nového Města pod Smrkem a po něm bývalý bedřichovský
„pošťák“ Heinz Lutz, bohužel ani jeden z nich nebyl leteckým odborníkem. Lutz
všechna místa na počátku 70. let navštívil s buzolou a pásmovým metrem, změřil
rozměry průseků v lesích a určil jejich směr. Později jsme se stali přáteli a při
návštěvách jeho domku v Hraničné jsem z trosek, kterých nasbíral plnou půdu,
mohl určit, případně potvrdit typy havarovaných letadel.
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Léto 1939
V létě roku 1939 havaroval ve strmé stráni v oblasti dnešní přírodní rezervace
Tišina (asi 80 metrů východně od Věže Grálu) bombardovací letoun Heinkel
He-111. Při značně snížené dohlednosti letěl letoun severovýchodním kursem,
střet se zemí proběhl po svahu vzhůru do smíšeného bukového porostu. Průsek
vytvořený padajícím letadlem o rozpětí křídel 22,6 m byl dobře změřitelný:
směrem nahoru 37 m při šířce 32 m. Po nárazu začal stroj hořet, trosky byly
rozházeny v širokém okolí. Čtyři členové posádky při nárazu zemřeli, jejich těla
byla vymrštěna z roztříštěné kabiny mezi blízké stromy, padáky měli vytaženy
z vaků. Domněnka, že se letci pokusili vyskočit a padáky se pro malou výšku
neotevřely, je mylná. I při minimální rychlosti letounu by vzdálenost mezi těly
musely být větší, z paluby mohli vyskakovat pouze jeden po druhém.
Z podobných případů vím, že při havárii dochází k vytažení padáku
zachycením o zkroucené vnitřní součásti konstrukce kabiny a zbytky jejího
zasklení. Velké kusy trosek letadla byly dopraveny k cestě údolím Hájeného
potoka a odtud na nádraží do Bílého Potoka. Tam byla zřejmě dopravena i těla
mrtvých letců. (Místo havárie je označeno v mapce písmenem C).

Léto 1942
Na vrcholku hory Měděnce se zřítil v létě roku 1942 transportní třímotorový
letoun Junkers Ju-52. Letěl v husté ranní mlze přímým letem západním kursem.
Obyvatelé Nového Města pod Smrkem sice slyšeli velkou ránu, ale nebylo to nic
neobvyklého, a tak tomu nevěnovali větší pozornost. Havarované letadlo bylo
objeveno až po pěti dnech, kdy již byla mrtvá těla pěti letců při letním horku
v pokročilém rozkladu. Letoun se zřítil po zachycení o vrcholovou skálu přímo
dolů po dráze cca 100 m do smrkového lesa, k požáru ale nedošlo. Trosky
letounu i těla posádky odtransportovalo příslušné oddělení Luftwaffe. Heinz Lutz
již nemohl nic přesně naměřit, jelikož se okolí značně změnilo. V místě havárie
bylo, jak uvádí Emil Novák, roztroušeno množství skleněných střepů z vinných
lahví s francouzskými etiketami. Ty jsou tam viditelné ještě dnes. (Místo havárie
je označeno v mapce písmenem A)
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Prosinec 1942
Na svahu hory Milíř (dříve lesní odd. 11. fojteckého polesí) došlo v prosinci
1942 k pádu vojenského bombardovacího letounu Junkers JU-88. Letoun měl
severní kurs maličko odchýlený k východu, v rovném letu narazil za prudké
sněhové bouře do horského úbočí. Trosky nevzníceného stroje byly zabořeny
hluboko v zemi. Změřený průsek v porostu byl dlouhý 130 m a široký 13,5
m. Při této bouři napadalo tolik sněhu, že silnice z Rudolfova do Bedřichova
byla čtyři týdny neprůjezdná. Německá letadla pátrala po zmizelém letounu
marně. Jeho trosky s třemi mrtvými letci objevili dřevorubci teprve v březnu
příštího roku, když opadla sněhová vrstva. Pozoruhodné je tvrzení E. Nováka,
že pro uložené bomby v letounu bylo místo havárie zcela uzavřeno. S největší
pravděpodobností došlo k omylu.
V této době nebylo letounů
JU-88 ještě mnoho. Jejich eskadry byly umístěny na základnách v Norsku, odkud startovaly
k náletům na Londýn (v tzv.
bitvě o Anglii), ale hlavně proti
konvojům plujícím v rámci akce
„Půjčka a pronájem“ s vojenským
materiálem do ruského přístavu
Murmansk a účastnily se též
bojů ve finské severní oblasti. Některé z těchto eskader byly na podzim 1942
přemístěny do středomořské oblasti k podpoře afrického tažení. Bojové osádky
vyzbrojených letounů byly předepsány čtyřčlenné a toto bylo přísně dodržováno.
Je zcela vyloučeno, aby bojově vyzbrojené letadlo z těchto vzdálených základen
i při totální a nepravděpodobné ztrátě orientace zaletělo až do Jizerských hor.
Neozbrojené však byly často používány ke cvičným navigačním letům málo
zkušených posádek. Při těchto letech byla pouze tříčlenná posádka: pilot,
navigátor a radista, palubní střelec nebyl nutný. Fakt, že místo havárie bylo
pečlivě střeženo (což nebylo příliš obvyklé), by však nasvědčoval něčemu jinému:
v té době byly ve stádiu letových zkoušek velmi utajované palubní radarové
přístroje určené pro noční stíhače, mezi něž patřily také letouny JU-88. Je velmi
pravděpodobné, že právě tento havarovaný letoun sloužil k tomuto ověřování.
Po letech již nikdo neznal přesné místo tragedie, v roce 1970 H. Lutz
hledal celých 15 dnů. Jeho námaha byla odměněna nálezem firemního štítku
s výrobním číslem a datem převzetí vojenskou správou. Domnívali jsme se,
že alespoň u tohoto případu bude snadné zjistit jména mrtvých letců, což se
u ostatních případů, i přes veškerou snahu desítek příslušných institucí v Německu
a s podporou německého velvyslanectví, nepodařilo. Bohužel, naše badatelská
naděje se ukázala marnou, neboť archív továrny Junkers se stal válečnou kořistí
sovětské armády a byl odvezen do SSSR, čímž se stal nedostupným.
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Úbočí Milíře je dnes odlesněno, místo havárie je dobře viditelné cestou
od hráze přehrady na Černé Nise před klesáním k rudolfovské elektrárně,
z pravoúhlého ohybu vysoko nahoře mezi bludištěm balvanů. (Místo havárie je
mimo výřez mapky)

Listopad 1944
O Svatodušních svátcích v odpoledních hodinách roku 1944 narazilo za
jasného počasí do vrcholku hory Smrk transportní letadlo Junkers JU-52. Let
probíhal severozápadním kursem, k nárazu došlo pouze několik desítek metrů od
vrcholové chaty (letoun vytvořil průsek v délce 150 m a šířce 16 m), po nárazu
začal okamžitě hořet. Přestože bylo na Smrku přítomno mnoho návštěvníků,
pro velký žár nemohli tříčlennou posádku zachránit. Letci, pokud nezemřeli
nárazem, zahynuli v plamenech. Proč k havárii za příznivého, krásného počasí
došlo, se můžeme jenom domýšlet. Pilot neměl patřičnou výšku nad překážkou,
snad se domníval, že vrcholek přeletí, anebo se chtěl podívat na chatu i rozhlednu
s velkým počtem návštěvníků, svoji roli mohla sehrát také závětrná turbulence
za hřebenem. Trosky letounu byly převezeny na nádraží do Bílého Potoka,
mrtvé letce odvezli příslušníci Luftwaffe. (Místo havárie je v mapce označeno
písmenem B)
Emil Novák uvádí typ JU-52 s otazníkem, ani H. Lutz nenašel žádné trosky,
z nichž by se dal letoun přesně identifikovat. Před dvěma roky mi však Dr.
Miloslav Nevrlý předal víčko, které v místě havárie našel náhodný turista. Na
víčku je ještě po tolika letech zřetelný nápis o složení paliva, takže jsem mohl
bezpečně určit, že se jedná o víčko z nádrže spouštěcího paliva právě pro motory
letounu JU-52.
Čtenářům se může zdát podivné, že tři ze čtyř leteckých katastrof se odehrály
prakticky na svazích nejvyšší hory Jizerských hor Smrku. Tehdy se však létaly
přelety s využitím tzv. srovnávací navigace, kdy pilot porovnával terén pod
letounem s mapou, na které měl vyznačeny výrazné orientační body a k nim
zakreslenu trať letu. Dominanta Smrku byla zřejmě právě jedním z těchto bodů.
Tím byl vyřešen i problém otazníku, ale jedno z tajemství Jizerských hor ještě
zbývá.

Léto 1945
Dle výpovědi svědků havaroval počátkem léta posledního roku války někde
v oblasti Velké Jizerské louky sovětský pozorovací dvouplošník dřevěné
konstrukce s plátěným potahem, letounek PO-2, lidově zvaný Kukuruznik.
Údajně jej marně hledala další letadla a bez úspěchu se také vrátila po týdnu
marného hledání i četa sovětských vojáků (je velmi pravděpodobné, že v té
divočině asi nehledali příliš pečlivě). Někde v močálech a nepropustných lesích
možná leží ještě dnes zbytky tohoto letounku a čekají, až je náhodný turista
objeví, pokud v drsném prostředí vůbec něco zbylo. Jizerské hory svá tajemství
velmi pečlivě střeží.
1/2006 (17. ročník)
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Další letecké nehody
Aby náš výčet leteckých havárií a nehod v našich horách byl úplný, nelze
opomenout ještě dvě nehody z válečného období, které si však nevyžádaly
oběti na životech. V říjnu 1938 nouzově přistálo letadlo Junkers JU-86 na
Hejnickém hřebenu mezi Holubníkem a Černou horou. Raněný pilot došel pro
záchranu na Novou Louku, další dva těžce ranění letci byli však objeveni až díky
vystřelovaným raketám.
Za bílého dne roku 1942 se zřítil na levý břeh Černého potoka (nad skálou
Hlídač koutu) Messerschmitt 109, z něhož jen zázrakem vyvázl pilot s pouhou
zlomeninou ruky. Trosky jsou v místě patrné dodnes.
Dlouhá mírová léta se přelétávalo nad koberci jizerskohorských lesů bez leteckých
tragédií.
Zcela bez zranění vyvázla 24. 8. 1982 dvoučlenná posádka práškovací
„anduly“ při nouzovém přistání na jižním svahu Smědavské hory. Poškozené
jednomotorové letadlo AN 2, jemuž pravděpodobně došlo palivo, odstranila
helikoptéra.
Severní svahy téže hory si však vyžádaly 23. 4. 1992 při letecké havárii letounů
Cessna a Piper, pouhých 150 metrů od sebe, hned čtyři oběti (dva piloti a dva
novináři). Francouzská letadla letící z Německa do Běloruska s humanitární
pomocí (léky pro děti) narazila pozdě odpoledne v husté mlze do svahu.
Zřejmě dosud poslední leteckou nehodou byl 28. 8. 1994 pád dvoumístného
„stavebnicového“ letadélka u kapličky v Hraběticích. Posádka – otec se synem
– vyvázla s otřesem mozku a zlomeninami.
Na místech budou pomníčky
Na závěr bych chtěl ještě uvést, že na uvedených lokalitách již žádné zajímavé
trosky letadel nejsou. Pokud byly, tak je Heinz Lutz pečlivě sesbíral. Místa
nehod jsou převážně velmi snadno přístupná, prostor v blízkosti Věže Grálu je
navíc v přísně chráněné rezervaci. Díky porozumění vedoucího Správy CHKO
Jizerské hory Ing. Jiřího Huška a Lesní správě Frýdlant připravuje Patron, spolek
přátel pomníčků Jizerských hor, umístění pamětních desek na místech havárií. A
tak i tito mrtví letci budou mít symbolické kříže nad svými „hroby“ v Jizerských
horách.
Text: Jaroslav Prchal

Dopis od pana Prchala adresovaný Herbertu Endlerovi,
který doplňuje předcházející článek
Pane kolego,

20. 12. 2005

srdečně Vás zdravím a zároveň přeji do nového roku hodně zdraví,
spokojenosti a pohody. Sledoval jsem Vaše povídání v televizi a uvědomil
jsem si, že by Vás jistě zajímalo k jakým výsledkům jsem dospěl v objasňování
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leteckých katastrof Luftwaffe na nichž jsem, jak víte, začínal ještě s Heinzem.
Podařilo se mi, zatím ve dvou případech, úplně objasnit vše, aby to mohlo být
uvedeno v kronice, kterou vedete a tím poopravit některé údaje, které původně
uvádí E. Novák. V druhém případě, pokud mé zjištění potvrdí archiv Luftwaffe ve
Freiburgu, se bude jednat o skutečně unikátní záležitost, protože se mi podařilo
objasnit nejen všechny souvislosti s katastrofou na Měděnci, ale také zjistit jména
všech zahynulých letců, kteří jsou dosud v archivu vedeni jako nezvěstní. Co to
bude znamenat i pro jejich rodiny si jistě umíte představit.
Protože je to ale dlouhé povídání, tak Vám dnes napíši o té, dosud záhadné,
ale již rozluštěné katastrofě na Milíři.
Já jsem všechny ty katastrofy popsal před dvěma roky v časopise Krkonoše,
vzbudilo to značnou pozornost, právě dnes mi volal nějaký člověk z Prahy a chtěl
vědět podrobnosti, říkal, že mluvil i s Vámi a ještě s někým z vašeho spolku. Celý
výtisk jsem poslal Heinzovi a jak mi napsal, má z toho velkou radost a doufám,
že bude mít ještě větší, až mu napíši všechno co jsem zjistil.
Protože nevím, jestli jste ten můj článek četl, tak Vám posílám kopii, abyste
byl, jak se říká, „v obraze“.
Heinz tehdy na Milíři nalezl za dost podivných okolností výrobní štítek
letounu, ale protože archiv firmy Junkers odvezli Rusové, bylo další pátrání
marné. Teprve nedávno se mi však podařilo přímo v archivu Luftwaffe zjistit
úplná data o letounu, posádce a naprosto se potvrdilo mé tvrzení, že se jednalo o
mimořádně tajnou záležitost a všechno povídání o tom, že v letadle byly bomby,
byla záměrná dezinformace k oklamání veřejnosti, což bohužel Emil Novák, jako
neodborník, nemohl vědět.
A tak tedy:
Letoun Junkers JU-88 Werk Nummer 0886401 byl převzat od firmy Junkers
Bernburg 3. 9. 1940 a dostal trupové označení CB + CA a byl modifikován
jako, průzkumný, varianta A-5/F, tzn., že neměl vůbec žádné
bombové závěsníky, ani trupovou pumovnici a tedy nemohl nést
žádné bomby!!! Takže tím je mé tvrzení stoprocentní.
22. 12. 1940 při přistání v Jersey (Francie) havaroval a utrpěl 15%
poškození.
23. 12. 1941 v Morlaix opět při přistání havaroval, poškození však bylo
značné, 76%. Patřil tehdy k průzkumné eskadře FIGr 166.
23. 12. 1942 po opravě jako JU-88 D 2, trupové označení F2 + AH,
kdy patřil do druhé letky doplňovací eskadry (2/ Erg. FA Geschw.) zničen při
havárii na Pilzbergu, při níž zahynul pilot Lt. (poručík) Siegfried Walenckowski
s osádkou.
Víme, že spolu s ním zahynuli ještě další dvě osoby, ale v archivu nejsou
udána jejich jména. V době katastrofy se však tehdy uváděla jména všech členů
posádky, teprve na jaře v roce 1945 se někdy uváděl jménem pouze pilot.
1/2006 (17. ročník)
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Takže mé vysvětlení je jednoznačné:
V letounu bylo zkoušeno tehdy velice tajné zařízení, palubní radar pro
noční stíhače, který později od jara 1944 znamenal pro spojence naprostou
katastrofu. Noční stíhači Luftwaffe totiž díky jemu sestřelili během tříčtvrtě roku
téměř 900 (ano, devět set) čtyřmotorových bombardérů, které prováděly nálety
na německá města. Že v tomto letounu tento radar byl skutečně zabudován
a tedy zkoušen, mi potvrdil i Heinz, který se upamatoval, že v troskách nalezl
rozbité kryty přístrojů, na nichž byly ještě štítky FuG číslo bylo již nezřetelné,
(Funkgerät-označení leteckých radiových přístrojů) a na druhém štítku byl nápis
Lichtenstein SN, což byl krycí název právě pro vlastní radar.
Heinz mi tehdy o tom nic neřekl, protože si myslel, že zkratky FuG
je něco z japonštiny a Lichtenstein znamená, že přístroj byl vyroben
v Lichtenštejnsku.
Aby se toto tajemství nedostalo na veřejnost, byla proto vydána ta dezinformace o bombách a také to vysvětluje zcela neobvyklé několikadenní
pátrání čtyř dvoumotorových letadel, která jak uvádí Heinz pátrala pouze
v prostoru Rýnovice, Proseč, Černá Studnice. Protože výzkumné a zkušební
ústavy neměly vlastní letouny, vypůjčovaly si je od Luftwaffe a protože letoun
JU-88 byl typován jako „Einmann Flugzeug“, tj. letoun jednoho muže-pilot
nepotřeboval žádného dalšího člena posádky, dodala Luftwaffe pouze letoun
s pilotem, a ti další dva mrtví byli zřejmě civilní zkušební inženýři z toho
výzkumného ústavu a proto je v archivu uveden pouze pilot, jelikož jenom ten
byl vojákem, příslušníkem Luftwaffe. Jména oněch dvou civilistů se zřejmě již
nepodaří zjistit.
Takže toto je zcela objektivní popis oné tajemné katastrofy, ale myslím si,
že i když již známe všechny podrobnosti, stále to zůstává velice zajímavé a Milíř
se nezapomenutelným způsobem zapsal do historie druhé světové války. Jistě
si lze dobře představit tu nejistotu a obavy ve vedení Luftwaffe, když celé tři
měsíce nebylo nic o osudu tohoto letounu známo.
Snad by bylo vhodné na místě té katastrofy postavit z několika kamenů
takovou malou mohylu a na ní dát tabulku se jménem pilota a krátkým
popisem, kdy a co se tam přihodilo. Ovšem nevím, kde na to vzít peníze, i
když to není nijak moc velká částka, ale v naší odbočce pro to asi nenajdu
pochopení. Neujali byste se toho vy v Patronu?
Takže jsem Vám toho napsal dost a až se mi ozvou z Freiburgu, tak Vám
napíši o tom, co se skutečně událo na Měděnci.
Já již pracuji na té katastrofě u Věže Grálu, o tom Vám ještě napíši a také
mám velice slibující stopu o té havárii JU-86 v sedle Holubníku.
S přátelským pozdravem
Podepsán Jaroslav Prchal
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Do podhůří Jizerek za zemskou hranici
Tip na výlet - II
Naše dnešní putování za poznáváním krás u našich severních sousedů
začneme tam, kde jsme minule skončili. Použijeme opět hraniční přechod Srbská-Miłoszow. Po průjezdu
městem Leśna se vydáme stoupáním, po silnici ve směru na Złotniki
Lubańskie. Asi po dvou kilometrech
odbočíme vlevo, kde spatříme třpyt
hladiny Leśniańské přehrady. Nachází
se u ní také kemp pro případné
ubytování. Přehrada je vybudována
na říčce jménem Kwisa, pramenící na severních svazích Vysokého jizerského
hřebene. U města Gryfów Śłaski se její tok obrací v pravém úhlu směrem
k západu a teče odtud až k městu Leśna úzkým skalnatým kaňonem zvaným
Przełom Kwisy. Nad Leśnem v něm byla postavena roku 1905 mohutná, 5 km
dlouhá přehrada o hrázi vysoké 44 m, která pojme až 15 milionů kubíků vody.
Po shlédnutí tohoto nádherného díla stvořeného lidskou dovedností se
vydáme zpět ke hlavní silnici, kde se vydáme stejným směrem až k hradu
Czocha vypínajícím se vysoko nad hladinou zátoky této přehrady. Nyní něco
z historie tohoto hradu: Ve 2.pololetí 13.století vznikla z iniciativy českého krále
Václava II. tvrz, mající chránit severní hranice Čech. V roce 1315 se Piastovec,
kníže Jindřich Javorský oženil s Anežkou, Václavovou dcerou a Czochu spolu
s okolními pozemky obdržel jako věno. 1. července 1345 bezdětný Jindřich
Javorský podepsal se svým synovcem Bolkem
II. Svidnickým dohodu, na základě které další
rok Bolko II. přejal Javorské knížectví spolu
s Czochou. Javorské knížectví bylo vojenskou
a hospodářskou mocností, která byla schopna
se postavit síle českých králů, především Janu
Lucemburskému. Ke konci života se Bolko II.
s českým dvorem sblížil, což bylo potvrzeno
sňatkem jeho neteře Anny s českým králem
Karlem IV. a dohodou o dědictví podepsanou
v roce 1350. Po smrti bezdětného Bolka II.
(+1368) a jeho ženy Anežky (+1392) bylo
knížectví spolu s hradem připojeno k českému
království. Hrad tehdy ztratil strategický
význam, protože se celé Slezsko nacházelo
1/2006 (17. ročník)
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v českých rukou a stal se sídlem rytířských
rodů. Od roku 1420 se majitelem hradu
stal magnát, císařský rada Hartung von
Kluks. Během jeho delší nepřítomnosti
se hrad dostal do rukou husitů vedených
Čirinem. Na jaře následujícího roku se
Hartung vrátil z Basileje, shromáždil
vojska a hrad získal zpět. V roce 1453
se hrad dostal do rukou Kaspera von
Nostitze, jehož rod mu pak vládl dalších
250 let. V 16.století, především během
války Abrahama Nostitze, byl hrad
přestavěn v renesančním slohu, vybaven
uměleckými díly a přizpůsoben tehdy
užívané střelné zbrani, byly vybudovány
bastiony. Další přestavba byla provedena
kolem roku 1611. Po 30tileté válce hrad
získal vzhled velké rezidence. Nad hlubokým příkopem byl postaven most a samotný příkop byl přebudován na zvěřinec. V roce 1703 koupil za 152 tisíce
tolarů Kwisskou oblast Johann Hartug von Uechtritz, jeden z nejvlivnějších lidí
na dvoře krále Augusta II. V noci ze 17. na 18. srpna 1793 obrovský požár hrad
úplně zničil. Shořela také bohatá umělecká sbírka. Rekonstrukce započala o rok
později a další rekonstrukce proběhla v letech 1909-1914, kdy se majitelem
Czochy stal drážďanský továrník Ernst
Gutschow, ředitel „Jasmatzi Werke“.
Rekonstrukční práce řídil profesor Bodo
Eberhardt z Berlína. Rekonstrukcí byly
zmodernizovány interiéry a hrad znovu
získal atmosféru. V současnosti je hrad
veřejně přístupným hotelovým objektem.
Tolik k historii hradu.
Za dalším zajímavým cílem se vypravíme ve stejném směru, kde se nám na
vyvýšeném místě silnice, vlevo otevře
pohled na zříceninu bašty s kamennými
hradbami, jež je na mapě označena jako
„ruiny szubienicy“. Objekt je udržovaný
s překrásnou zahradní restaurací. O pár
metrů níže projedeme po vyasfaltované
silničce dalším kempem a dvěma tunely
procházejícími skalou, až se dostaneme
k dalšímu vodnímu dílu na již zmiňované
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říčce Kwise. Tentokrát jsme
ale u Złotnické přehrady. Přehrada byla postavena podle
návrhu stavebního rady Curta
Bachmanna z Jelení Hory. Je
umístěna na 103. kilometru
od ústí Kwisy, u Złotnik Lubańskich, nad Leśniańským
jezerem, rovněž na úzkém
úseku řeky, což snížilo investiční výdaje. Úvodní stavební
práce byly zahájeny v dubnu
roku 1919. Stavbu komplikovala těžká poválečná situace, časté stávky a obrovská inflace. Chyběli italští
specialisté, kteří byli zaměstnáni při stavbě přehrady na Leśniańském jezeře,
a tak museli být zaměstnáni místní dělníci (dohromady bylo zaměstnáno 325
lidí). Kámen na stavbu nemusel být dovážen, poskytovaly jej lomy nacházející
se poblíž, cement však musel být dovážen až z Opołe. Celá stavba, jež byla
dokončena na podzim roku 1924, stála 2,1 milionů marek ve zlatě. Přehrada je
36 metrů vysoká (27,5 metrů nad terénem), 168 metrů dlouhá, 5 metrů široká
nahoře a 27 metrů dole. Złotnické jezero je o trochu menší než Leśniańské,
jeho kapacita je 10,5 milionů kubíků (povodňová rezerva 1,6 milionů kubíků)
a povrch 125 ha. V letech 1922-1924 byla postavena elektrárna vybavená
třemi Francisovými turbínami z roku 1921
od firmy J. M. Vojth, o celkovém výkonu
4,42 MW. U této přehrady obklopené
lesy a skalami zakončíme putování
na jízdním kole. Je tu ale ještě jedna
perlička, vydáme se po modře značené
cestě po pravém břehu říčky Kwisy,
je to procházka pohádkově působícím
údolím, obklopeným skalami mezi oběma
vodními plochami, ke zřícenině hradu
Rajsko, z výšky romanticky shlížející na
hladinu říčky Kwisy a Leśniańského jezera
(na kole se dá k hrádku zajet od hráze
po neznačené cestě přes obec Zapusta
a Zamezysko). Hrad byl pravděpodobně
postaven ve 13.století jako jedna
z obranných staveb na Slezsko - Lužickém
pohraničí. Zničen byl husity roku 1431.
Do 19.století byl hrad pustý. Částečně
1/2006 (17. ročník)
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přebudován byl hrabětem Minutolim z Biedrzychovic jako ubytovna pro mládež.
Po II. světové válce hrad opět zpustl. Obdiv si zasluhuje středověká vjezdová
brána a věž.
Abychom se, nabyti novými poznatky, stihli vrátit domů, musíme pomalu
pomýšlet na návrat. Zpět můžeme použít stejnou cestu a stejný hraniční
přechod, nebo můžeme projet obcí Złotniki Lubańskie až na křižovatku do obce
Złóty Potok, kde stojí za to slézt z bicyklu a pokochat se krásným pohledem na
pohraniční pohoří, začínající kdesi za Sněžkou, pokračujíce severním svahem
Krkonoš a Jizerských hor, kde tento pohled zakončují naše již známé kopce nad
Novým Městem a Raspenavou. Prostě je nač koukat. Odtud můžeme pokračovat
přes obec Giebułtów a Pobiedna k hraničnímu přechodu Nové Město-Swieradow
Zdroj. S klidnou myslí, s dobrým pocitem na duši a s pomerančově zbarveným,
zapadajícím sluncem před námi se vracíme do svých domovů s tím, že zase
někdy…
Zdroj: Informační letáky a turistické informační tabule rozmístěné v terénu.
Pro Patron sepsal a nafotil:
Jiří Pavelka

Městský park v Hrádku nad Nisou a jeho památky
Hrádek nad Nisou – město v srdci trojmezí..
Historie městského parku: v prostoru dnešního městského parku bývala
původně tzv. Schießwiese (střelecká louka), kde své umění předváděli hrádečtí
střelci. Svůj spolkový dům měli opodál, v dnešní sokolovně. Již na počátku 20.
století však byla okrajová část louky, poblíž azylu, upravena na malý parčík
s jubilejním dubem císaře Františka Josefa I. a pamětním kamenem. Roku 1919
bylo rozhodnuto, že střelecká louka bude přeměněna na park s hřištěm pro malé
děti. Již v roce 1921 chrastavský zahradník Robert Meistner přeměnu dokončil
a většina původní výsadby pochází právě z této doby. Roku 1927 postavila na
okraji parku hrádecká sekce německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské
hory kulatou budku s řadou meteorologických přístrojů. Meteobudka zatraktivnila
toto odpočinkové místo a stala se nedílnou součástí městského parku. Postupem
času však došlo k její devastaci a po mnoho let zde bylo pouze torzo této krásné
památky. V roce 2005 byla meteobudka v souvislosti s obnovou městského parku
opravena a znovu osazena měřícími přístroji. Původ tzv. Kamenného pramene
je datován do července 1935-původně byla v dnes prázdném výklenku umístěna
destička s nápisem: BURGBŐRNEL – Hradní studánka s pramenitou, léčivou
vodou. V roce 1908 byl v parku, tehdy ještě na střelecké louce, odhalen mohutný
pískovcový pomník císaře Františka Josefa I., a to na počest šedesátého výročí
jeho panování. Do pískovce byla původně zasazena deska s nápisem:
„PAMĚTNÍ KÁMEN-CÍSAŘSKÝ JUBILEJNÍ DUB-1848-1908“
Po roce 1918 byla deska odstraněna a pomník byl přejmenován, na pomník
otce turnerů, Friedricha Ludwiga Jahna. V roce 1946 byl kámen využit pro
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umístění pamětní desky učitele Jireše. Deska nesla sokolský znak a nápis:
„Památce svého náčelníka, br. Josefa Jireše,
řídícího učitele, národního a sokolského
pracovníka, umučeného v Osvětimi.
Tělovýchovná jednota Sokol Hrádek n.N.“
Později byla deska odstraněna a dnes je výklenek prázdný. V letech 2004-2005
došlo pod záštitou města, ve spolupráci s firmami, neziskovými organizacemi
a hrádeckými občany k rozsáhlé obnově a úpravě parku. Byly ošetřeny původní
stromy a vysazeny nové. Při této obnově bylo vysazeno celkem 61 nových stromů,
dále byla vystavěna nová středová cesta a park osvětlují nové lampy se znovu
obnovenou středovou, kamennou lampou, svůj původní účel může opět plnit
meteobudka. Celý park byl osazen novými lavičkami a ozdobnými koši. Ve spodní
části parku vzniklo nové dětské hřiště, které se stalo královstvím dětí.
Výše uvedený text je ocitován z informačního panelu v městském parku
v Hrádku nad Nisou. Součástí panelu je také panoramatický výsadbový plán parku,
jmenný seznam dřevin původních i nově vysazených, poděkování sponzorům
včetně jejich seznamu a stručná historie města.
Pro Patron sepsal: Hynek Farský

Pamětní deska televize - Tanvald
Ve čtvrtek 27.10.2005 byla
v Tanvaldě odhalená pamětní deska k prvnímu veřejnému vysílání
televizního obrazu. V budově bývalého Vojenského technického ústavu v Tanvaldě byl v roce 1947
vyvinut a poprvé veřejně předveden
televizní obraz v tehdejší ČSR.
Město Tanvald rozhodlo zhotovit
pamětní desku jako důstojné připomenutí této málo známé události,
spojené s vývojem významného
technického vynálezu minulého století. Pamětní deska byla odhalena na budově
MěÚ v Krkonošské ulici, kde sídlí například městská knihovna. Objekt, kde byl
první přenos uskutečněn, již neexistuje.
Jak vypadala původní kamera, obrazovka a další přístroje, můžete vidět
v Národním technickém muzeu v Praze. Podrobnou historii, včetně fotografií
technického zařízení, najdete na stránkách o historii české televize na
www.televize.wz.cz.
Text upraven podle Tanvaldského zpravodaje a foto: Láďa Řezáč
1/2006 (17. ročník)
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Kaple „Domov“ v Dolní Řasnici
Nemůže ji minout ten, kdo z vlaku, jedoucího z Frýdlantu v Čechách do
Jindřichovic p. Sm., vystoupí ve stanici Řasnice- zastávka a odtud se vydá po
žluté (ŽL 7013) na rozcestí se zelenou tur cestou (Z 3962)- rozcestí „U Spálenky“.
Cestou obcí na rozcestí u školy je možno zhlédnout místo pomníku I.světové války
(viz Patron 1/2005, str. 16-17) a opodál, nedaleko Stelzigovy kovárny, před
bývalou rychtou, stojí zrekonstruovaná kaple „Domov“. Vyrostla na základech
původní stavby, stržené v roce 1953 a opravilo ji občanské sdružení „Český svět“
spolu s Klubem přátel historie z Dolní Řasnice. Zdobí ji prostý obrázek „Útěk do
Egypta“ a nápisy „PANE CHRAŇ NAŠE KROKY“ v češtině, němčině, latině
a staroslovanštině. Jejího slavnostního vysvěcení 3. července 2004 se zůčastnilo
téměř 60 lidí včetně dolnořasnických rodáků, odsunutých po II. světové válce do
Německa.
V „Libereckém dnu“ ze 7. července 2004 listoval a přímo na místě
sondoval Hynek Farský

z došlé korespondence ...
Křížek u Jezdce
Asi před rokem a půl jsem měl pomníčkářské
štěstí, které jsem v tu chvíli ani nemohl docenit.
Při mapování pro orientační běh jsem objevil
křížek, o kterém jsem nevěděl. Po dlouhém
zjišťování, zda nejde jen a pouze o mou neznalost,
se ukázalo, že tento křížek není známý ani
podstatně větším znalcům než jsem já.
Křížek je nejlépe dostupný od kamenného
můstku na Jezdci (pod schody). Dáte se vlevo
na nos ve skalnatém bludišti . Odtud je na dalším
hřbítku vidět štíhlá, asi 3 metry vysoká věžička,
u které stojí vysoká bříza. V náhorní stěnce této
věžičky, ve výšce asi 180 cm, je hrubě vytesán
do hloubky asi 1 cm křížek s rameny dlouhými
22 cm. Vzdálenost této věžičky od můstku je
50 metrů.
Připojuji mapku a fotografii křížku, který jsem
pro focení vyplnil sněhem.
Libor Bednařík
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Za památkami v okolí Hodkovic nad Mohelkou
Boží muka na Převahách stojí vedle silnice z Hodkovic do Petrašovic,
u odbočky do Citeř. Místní zde říkají, u „morovýho sloupu“. Před válkou ho
Němci nazývali Sandkapelle (písková kaplička). Po požáru Hodkovic n. Moh.
v roce 1806 byl hned vedle otevřen pískovcový lom. Pískovec z tohoto lomu se
používal ke stavbě domů a proto Němci používali tento název. V současné době
je lom zavezen zeminou. Sloup má na svém podstavci několik letopočtů, z nichž
nejstarší je 1678. V tomto roce prý hodkovická obec nechala tato Boží muka
zhotovit a postavila je v místě, kde dnes stojí sousoší sv. Luitgardy. V roce 1761
byla Boží muka přemístěna na Převaha. Další data, která jsou na podstavci,
značí léta, kdy byl sloup renovován. Tato Boží muka mají nezvykle vysoký sloup,
který je umístěn na čtyřhranném podstavci. Vlastní sloup je jak nahoře tak i
dole zakončen okružím a zdoben šikmým žebrováním, s kterým se na jiných
Božích mukách nesetkáme. Sloup je ukončen hlavicí s šátky, mezi které jsou
umístěny hlavičky andílků. Nad hlavicí je umístěna vysoká čtyřboká lucerna
s výklenky. Na vrcholu je umístěn mohutný pískovcový krucifix a pod ním jsou
po stranách reliéfy Marie a Jana Evangelisty. Svým provedením jsou tato Boží
muka nejkrásnější v katastru Hodkovic nad Mohelkou.
Kaplička ve Skalním údolí se nachází ve skále, na pravé straně od silnice
z Hodkovic na Záskalí. Pokud tudy procházíte jistě jste si povšimli zajímavého
tvaru skály, na které stojí stavba bývalého městského vodojemu. K tomuto
místu se váže zajímavá historka. Kdysi dávno zde z neznámých důvodů musel
přenocovat jeden tovaryš. Špatné počasí mu nedovolovalo spát pod širým
nebem, proto si vylezl na skálu. Na skále se nachází docela velká prohlubeň a
zde se uložil ke spánku. Spaní měl neklidné a tak se stalo, že se v noci překulil a
spadl ze skály. Co však bylo nejpřekvapivější, nic se mu nestalo. Když to potom
vyprávěl doma rodičům, rozhodli se zde postavit na památku kříž. Kříž ale nestál
dlouho. Opilý mladík z nedalekého domku kříž povalil a zničil. Stalo se však, že
zanedlouho onemocněl. Jeho rodiče si to vysvětlovali jako důsledek zneuctění
kříže. Proto se rozhodli vytvořit památník nový. Vytesali do skály otvor, zasadili
do něj svatý obraz a vše upravili jako kapličku. Zda se nezdárný syn uzdravil,
pověst nepraví.
Kovářský kámen se nachází před budovou kovárny vedle staré silnice na
Prahu. Prusko-rakouská válka v roce 1866 přivedla do Hodkovic korunované
hlavy. První z nich byl pruský následník trůnu Fridrich Vilém, jehož vznešené
pozadí spočinulo na tomto kameni. Druhý byl František Josef I. Ten se vydal
do postižených krajů na podzim, jel z Prahy do Liberce vlakem. Stavil se na
Sychrově u knížete Rohana a druhý den projížděl Hodkovicemi, a na chvíli
zastavil vlak. Pozdravil se s hodnostáři města, s ostrostřelci a potom se jim
podepsal do pamětní knihy.
Pro Patron sepsal: Zdeněk Buriánek
1/2006 (17. ročník)
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„Pomníčky - Oblast podél Staré poutní cesty“
Výlet se koná v neděli 14. května 2006 a trasa je Oldřichov v Hájích,
tabulka Pietro Pojera, Wanderův pomník, skalní útvary Pudl a Gorila, pomníček
zabitého mládence, Effenbergerův kříž, Patzeltův kříž, Klotyldin kámen, skála
Kukaň, Farská louka, kámen 1918, Emauzský obrázek, Hausmannova tabulka,
Svobodův kříž, kříž na Mlakách, Sašův pomník, hájovna v Eichelhau, tabulka
Marie Gier, Wildnerův kříž, pomník Wildnera a Leubnera, bývalé lesní divadlo,
Hejnice. Chůze asi 18 kilometrů, odjezd z Tanvaldu v 8:30 hod., z Jablonce nad
Nisou v 9:03 hod., z Liberce v 10:00 hodin. Tato akce se koná v součinnosti
s „Libereckou vlastivědou“.
Výpravu povede Jiří Šourek

„Za pomníčky
Oblast Josefův Důl
- Smědavská hora“
Výlet se koná v sobotu 24. června
2006 a trasa je Josefův Důl, přehrada,
tabulka Věry Splítkové, obrázek svatého Huberta, Jägerův pomník, smrt
Hanse Simona, Bílá smrt v sedle Holubníku, Hüterův kříž, Emilova věž,
dvojviklan, Richterův kříž, Preisslerův
kříž, Schmidt-Gustlův kříž, Augstenův
pomník, kříž Aničky Richterové, Bílý
Potok. Chůze asi 22 kilometrů, odjezd
z Liberce v 7:15 hod., z Jablonce n.
Nisou v 7:45 hod., z Tanvaldu v 7:45
hodin. Velmi náročné!!
Výpravu povede Jiří Šourek
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Pamětní kámen Heinricha Ignaze Bibera
ve Stráži pod Ralskem
Nachází se v parčíku před kostelem sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem.
O H. I. F. Biberovi nám Ottova všeobecná encyklopedie praví,že jde o rakouského houslistu a skladatele českého původu, narozeného ve Stráži pod
Ralskem. Do roku 1670 působil v biskupské kapele v Kroměříži a od roku 1679
jako kapelník arcibiskupské kapely v Salzburgu. Zkomponoval houslové sonáty,
chrámovou hudbu a 5 oper.
HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER
HUDEBNÍ SKLADATEL
* 12. 8. 1644 - † 3. 5. 1704
Stráž p. R.
Salzburg

Socha císaře Josefa II. ve Stráži pod Ralskem
Nachází se ve stejném parčíku jako pamětní kámen H. I. F. Bibera a připomíná
nám císařův pobyt ve Stráži pod Ralskem v roce 1778, kdy v důsledku hrozící
války mezi Rakouskem a Pruskem v okolí Stráže pod Ralskem řídil výstavbu
velkých obranných valů a prováděl kontrolu zhotovených okopů. Roku 1785
potvrdil císař Josef II. Stráži pod Ralskem tržní právo.
Výše uvedené řádky je možno na vlastní oči zhlédnout na jednom
z informačních panelů rozmístěných po městě, kdy se každý z nich vztahuje ke
konkrétní pamětihodnosti.
Pro Patron sepsal: Hynek Farský

Společenská rubrika
Životní jubilea
• v dubnu: 25 let – Kateřina Kuhnová
• v květnu: 65 let – Zdeněk Bláha, 55 let – Herbert Endler,
35 let – Josef Ježek, 65 let – Stanislav Zajíc
I dalším, kteří oslaví své narozeniny
• v březnu: Ing. Ivan Fojtík, Jiří Herčík,
Petr Koffer, Josef Kuna, Mojmír Kunc,
Adolf Odráška
• v dubnu: Jiří Bažant, PhDr. Jana Scheybalová,
Jan Valenta, Michal Vrbata
• v květnu: René Hauer, Leoš Mach,
Ing. Martin Purm
přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hodně sil do další práce.
1/2006 (17. ročník)
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