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Výprava u příležitosti 104. výročí 
tragického vyvraždění rodiny Amlerových

Pořádá liberecká vlastivěda v neděli 14. ledna 2007. Odjezd vlakem z Liberce 
v 9.59 hodin, z Jablonce nad Nisou v 10.22 hodin, z Tanvaldu v 10.22 hodin, 
přestup na Smržovce (do té doby proběhne změna jízdních řádů, odjezdy nutno 
zkorigovat podle nich)!!! 

Trasa výpravy je asi 12 km a povede: Josefův Důl (10.56 hodin) – pomník 
Gustava Leutelta – bývalá tabulka ing. Tauchmanna – Jägerova  tabulka – tabulka 
Nouzové cesty – Brechschmiedova kaplička – pomník císaře Josefa – karlovský 
hřbitov – dům Amlerových – zázračná studánka – Hrabětice – Malý Semering 
– místo smrti Annelore Feixové – Janov nad Nisou (MHD do Jablonce nad Nisou 
15.42, 16.12, 16.42 hodin).

Výpravu povede Jiří Šourek.

Kudlich Hans – Bulovka
Již jednou byl pro H. Kudlicha postaven v Bulovce pomník. Ten ovšem prošel 

mnoha proměnami až byl za přispění rodáků německé národnosti opět věnován 
H. Kudlichovi. Pomník prošel celkovou rekonstrukcí, kámen byl vybroušen, 
takže je jako nový. K obnově došlo v letošním roce, na pomníku je tabulka 
s textem v češtině a němčině a obrázkem H. Kudlicha. Pomník je u hlavní silnice 
procházející obcí.

Pro Patron sepsal a nafotil: Oldřich Sladkovský 

Kima Josef – Arnoltice
Jen pár desítek metrů od Hubačova pomníčku se v Arnolticích objevil nový. 

Šlo opět o dopravní nehodu. Tisk o tom přinesl krátkou zprávu: Tragickou se 
stala sobotní jízda autem třem lidem, jejichž vozidla havarovala v Arnolticích 
na Frýdlantsku. V sobotu kolem 22:00 hodin se srazil VW Golf a Fiat Panda, 
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nehodu nepřežili podle operačního důstojníka libereckých hasičů Martina Rybáře 
tři lidé a to:
Kima Josef – nar. 13. 4. 1988
Duda Tomáš – nar.31. 7. 1987
Bílý Jan – nar. 2. 11. 1986

Řidič Fiatu odbočoval z hlavní 
silnice na cestu k domu. Motorista 
jedoucí ve Volkswagenu nestačil kvůli 
nepřiměřené rychlosti zabrzdit a narazil 
do boku Fiatu. V něm zahynuli řidič 
a dva spolujezdci na zadních sedadlech. 
Řidič Volkswagenu utrpěl lehké zranění. 
Lehce zraněna byla ještě sedmnáctiletá 
dívka z Fiatu.

Křížek byl zhotoven zatím pouze pro Josefa Kimu.
Pro Patron sepsal a nafotil: Oldřich Sladkovský

Rašovka – že by nová rozhledna?
Za starých časů bývalo zvykem, že 

u pořádné hospody na horách stála 
i rozhledna. Na vrcholu silnice, která 
vede přes Ještědský hřeben, byla v obci 
Rašovka vybudována nová restaurace 
a majitel navázal na tradici horských 
hospod tím, že u restaurace nechal po- 
stavit i rozhlednu. Obyvatelům Liberce 
je to jistě známo, ale pro vzdálenější 
členy spolku Patron to možná bude 
nová informace.

Pro Patron sepsal a nafotil: Oldřich Sladkovský

Waldert Adolf – Javorník
Dostal se ke mně vzkaz, že na 

Javorníku se ztratila pamětní deska 
A. Walderta. Tak jsem se 8. října 
vypravil na Javorník zjistit jaký je stav. 
Tabulku jsem našel pohozenou v roští, 
ale nepoškozenou. Nastal problém, 
který se mi zdál neřešitelný. Jak tabulku 
umístit co nejvýše, aby nebyla v dosahu 
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ze země. Žádné vhodné kusy dřeva 
jsem nenašel, tak jsem sebral v okolí 
všechny kameny, z těch jsem si postavil 
asi 50ti centimetrový stupeň a tabulku 
jsem upevnil na strom, kde dříve byla. 
Kameny jsem opět roznesl po lese. 
Na fotografii je vidět, že je tabulka 
nepoškozená a dobře čitelná, ještě pár 
let vydrží.

Pro Patron sepsal a nafotil: 
Oldřich Sladkovský

Jeřmanice – nový křížek
Vypravil jsem se na Javorník a to 

vlakem do Jeřmanic a dál potom pěšky 
až domů do Liberce přes Rašovku, 
U Šámalů, Hlubokou do Hanychova.

Před nádražím v Jeřmanicích, v mís- 
tě kde se napojuje cesta od nádraží na 
hlavní silnici, je umístěn nový křížek, 
vypadá to na dopravní nehodu. Křížek 
se mi jevil jako nový, byl ještě čistě 
bílý, bez prachu nebo jiných nečistot. 
I výzdoba křížku je ještě čerstvá.

Pro Patron sepsal a nafotil: Oldřich Sladkovský 

Golem v Jizerských horách
Příběh o Golemovi, jak ho známe, 

se odehrává v Praze. Mnozí ho zde 
později marně hledali. Bylo to marné 
pátrání, hned prozradím proč. V Praze 
na Golema nečekalo nic pěkného a tak 
tajně uprchl, kam jinam než do hor a to 
Jizerských. V lesích ale nezhodnotil 
správně svou hmotnost, v měkké půdě 
zapadl do půl těla a tak stojí až do 
dnešních dnů u cesty z Oldřichovského 
sedla do Hejnic.

Pro pobavení přátel ze spolku Patron
vyfotil a napsal: Oldřich Sladkovský
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Kaple sv. Jana Nepomuckého
v Liberci - Janově Dole

Úvod: Chci napsat o jedné zajímavé, ale bohužel opomíjené památce našeho 
města Liberce. Vznikla na počátku 18. století, tedy v době, kdy se Liberec počíná 
po dlouhých desetiletích hospodářského útlumu opět zařazovat mezi významná 
centra textilní výroby. Jeho dnešní čtvrť „Janův Důl“ byla založena v roce 1704-
1705. Potřebovala pro své obyvatele „svatostánek“ a tím se stala kaple sv. Jana 
Nepomuckého. Dobou svého vzniku (1716) se tak řadí k nejstarším dochovaným 
stavebním památkám našeho města.

Historie: Stavba kaple byla zahá- 
jena v roce 1716 a ještě téhož roku 
byla kaple vysvěcena frýdlantským 
děkanem Gottfriedem Franzem 
Griegerem, k poctě Jana Nepomuc- 
kého. Vysvěcená kaple se přiřadila 
k liberecké římsko-katolické far- 
nosti. Během let došlo v kapli 
k několika drobným opravám i vý- 
znamnějším renovacím. Roku 1854 
se uskutečnila oprava hlavního 
oltáře. Částka 168 zlatých a 51 krejcarů byla uhrazena z výtěžků divadelních 
představení a dobrovolných sbírek. V roce 1879 byla kaple důkladně opravena 
stavitelem Ing. Františkem Thyllem. Práce vyšly na 1584 zlatých, 61 krejcarů. 
V létě 1893 proběhla v interiéru kaple rozsáhlá renovace. Strop byl vymalován, 
stěny byly vyzdobeny kanelovanými pilastry 
s iónskými a toskánskými hlavicemi na vysokých 
zděných podstavcích, podlaha vydlážděna kera- 
mickými dlaždicemi, oltářní obraz dostal nový 
rám a okna byla zasklena barevným sklem. 
Náklady činily 3000 zlatých, jež věnovali dárci. 
Další důkladná renovace proběhla v roce 1924. 
Střecha byla nově zastřešena trámoví ve věži 
opraveno. Elektrikář Ferdinand Hiebel z Rochlic 
zavedl do kaple elektrické osvětlení. Zednické 
práce provedl stavební mistr Rudolf Pohl. 
Rekonstrukce vyšla na 5000 Kč. 16. května 
se každoročně konaly u kaple svatojánské 
slavnosti. Svátek byl však zrušen v roce 1925, 
ale slavnosti pro svou oblibu se pořádaly dále 
až do roku 1939, kdy je násilně přerušila 
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2. svět. válka. Poslední mše se prý sloužila v šedesátých letech. Knězem byl 
páter Karel Volejníček. Pár let stála kaple opuštěna. Kdosi neznámý vypáčil 
zámek, umělecké předměty se začaly ztrácet. Varhany byly pomalu rozkrádány. 
Docházelo k dalším škodám a krádežím. V sedmdesátých letech byla zpustošená 
kaple pronajmuta jako skladový prostor!

Autorka: Pavla Mohauptová – (1999) „Kaple sv. Jana Nepomuckého 
v Janově Dole“

Pro Patron připravil a zaslal: Miloš Hájek

Skála s lebkou, které chybí jedno oko
V Kořenově, nad křižovatkou u mostu se zastávkou autobusu „na odbočce“, 

nad zarůstající pasekou, je ze svahu vystupující 8m vysoká skála. 
V neudržovaném lese jsou znatelné pěšinky, zřejmě z dob fungujících lázní, 

pro vycházky hostů, jako součást léčby.
O staré rytině stylizované umrlčí lebky, se vypráví, že se zde měl po II. sv. 

válce , odehrát souboj dvou mladíků. Jeden měl být zasažen do oka.
Kdysi krásné okolí skály, bylo jako vyhlídka často navštěvované. Upravené 

cestičky, mezi vysokými buky a v mechu rostly hřiby, na zlomu roviny od 
Lesní chaty, ke strmému spádu do údolí Jizery. Tehdy tam probíhala jen cesta 
z Martinského údolí po pravém břehu. Nejbližší most byl až pod Cutisinkou se 
strážnicí u cesty na Strickerhäuser, nebo hoffnungstalský,proti proudu Jizery.      

Cesta od Tesařova (Schenkenhanu) klesala strměji od Údolní Boudy ke 
Cutisince. Pod svahem stávala Schmiedova vila, která byla při stavbě nové silnice 
zbourána.

Když se mě čtenáři Patrona dotazovali, 
často mobilem přímo z lesa, kde ta lebka 
vlastně je, musel jsem se tam jít podívat. Vyrazil 
jsem tam se svoji ženou, která z Kořenova 
pochází. Cestou jsme potkávali pochopitelně 
mnoho známých- a kam, že jdeme ?

S překvapením jsem se dozvěděl, že této 
skále říkají „Arnoštovka“, podle Arnošta 
Šíra, který zde prý spáchal sebevraždu někdy 
před „znárodněním“. Jako děti si tam chodili 
často hrát, hlavně na vojáky. Sestra toho 
Arnošta, paní Hradecká, prý bydlí nad školou 
v Martinském údolí a hodně pamatuje. Tehdy 
jsem to odložil na později, nyní mě zajímal stav 
skalní rytiny. Vše se tu změnilo. Hustý bukový 
nálet pokryl většinu svahu a serpentiny cestičky 
jsem nacházel jen občas, ale jít se po ní nedalo 



PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor                     4/2006 (17. ročník)6 4/2006 (17. ročník)                  PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor 7

stejně. Stál jsem před jihovýchodní 
stěnou skály na šikmé široké galerii 
zarostlé malými boučky,asi tři metry 
nad svahem a trvalo dlouho než jsem 
rozeznal mělké vrypy do hrubé žuly. 
Abych ji vyfotil, musel jsem rozhrnout 
bukové křoví a fotka stejně nevyšla. 
Zvýraznil jsem ji až při druhé návštěvě, 
když jsem tam vedl dalšího hledače 
pomníčku. A teď konečně co jsem se 
dozvěděl od paní Hradecké:

Arnošt Šír kamarádil se spolužákem Karlem Patočkou, synem správce 
„drexlovny“ a sodovkárny. Po válce bydleli ve Schmiedově vile nad Cutisinkou. 

V poválečné době se všude válelo mnoho zbraní a munice. Kluci tehdy našli 
v příkopu silnice, která se tehdy klikatila nad „Údolní boudou“ zrezivělou pistoli. 
Prý jim ji prohlížel pan Schwedler a protože vypadala nefunkčně, ani zásobník 
neměla, tak ji jim nechal na hraní.

Klukům bylo čtrnáct let. No, znáte to. Na skále, kde si vždy hráli, pistoli čistil 
a tak se stalo, že vyšla rána. V komoře byl jeden náboj. Patočka ve zmatku utekl 
a nikomu nic neřekl.

Ten červencový večer roku 1948, nepřišel Arnošt ani Karel domů. Hledali 
je, ale nikdo nic nevěděl. Patočka se několik dní ukrýval po lesích a přespával 
v opuštěném domě nad otcovou „drexlovnou“,pozdější „tofou“

Arnošta Šíra našel náhodně pan Doubek, který šel na své místo na houby. Byl 
střelen zblízka do srdce. V místě vstřelu měl šedý svetr ohořelý. Konstatovala se 
sebevražda, ač se doktor podivoval způsobu provedení. Nic víc se nevyšetřovalo. 
Byla divná doba. Mluvilo se všelicos. Nad skálou se objevil prý i křížek, a na 
místě tragedie neuměle vytesaná lebka. Rodiče, ani příbuzní tam žádné znamení 
nedělali. Možná někomu chyběl kamarád.

S pomocí pamětníků sepsal Kuna Josef, 1.10.2006

Úvaha
Při toulkách jizerskými horami se najdou 

náhodně nejrůznější památky z materiálů, jaký 
má autor k disposici. Plechové, kovové, plastové 
nebo dřevěné tabulky, nápisy vytesané do skal, 
kříže nejrůznějších tvarů a velikostí mnohdy 
bezvýznamným událostem. 

Chybí nám tu v horách „Emilio“, který likvi- 
doval vše co dle jeho názoru do jizerek nepatřilo.

U cest vznikají pomníčky cyklistům. Některé 
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opravdu tragické, jako Láďa Pomahač pod Houbou, 
Petr Melichar pod Smědavou z roku 2001, Láďa 
Černohorský nad Bedřichovskou úpravnou (2003), 
ale někdy jen proto, že se tu někdo odřel. Další 
skupinou jsou pomníky lidem, kteří umřeli na chorobu 
s horami nesouvisejícími, ale měl to tam rád, tak se 
mu tam vztyčí kámen. Jdete-li po silnici z Bedřichova 
na Novou Louku, stojí tam pískovcový blok Jardy 
Plemeníka a o pár metrů dál další kamenný křížek. Za 
rozcestím na Hřebínku, pokračujete-li pod Ptačí kupy, 
jděte se podívat na skalku „Vajíčko“, které je vidět 
pod silničkou. Zakopnete o náhrobní kámen, jakési 
Ivy z 2. 6. 2004. Je to hřbitov! Jsem proti násilnému 
likvidování, vždyť všechny ty památky jsou postaveny 
někým, kdo má pro to důvod. Však teprve čas ukáže, které přetrvají.

Utajené tábořiště na Harcovském potoce
Při jednom výletu ke skále Bručoun a Židovský dům, nás čas tlačil k návratu. 

Z Klášterního vrchu jsme to tedy vzali podle mapy nejkratším směrem na MHD 
do Rýnovic. Seběhli jsme směrem jihovýchodním do údolí Harcovského potoka 
a na levém břehu našli kouzelný plácek s ohništěm, přístřeškem, tyčemi na 
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tee-pee, umývárnou i kuchyní. Na kameni ve svahu je zdobná pochodeň, kterou 
drží kovová ruka. U ní je tabulka, podobná tiskařskému štočku s portrétem 
trampa a textem:

Léta páně 2002 ve dnech vánočních, odešel 
„na věčný vandr“ náš kamarád MIDŽI.
…Já odešel a kompas, který jsem u sebe měl, byl zbytečný.
Já odešel, ten kompas starý stejně neměl směr zpáteční.

Další vodácký pomníček na Kamenici
Na 7,6 říč. kilometru se v tichosti 

objevila na pravém břehu řeky, deska 
na skále: 
„Na památku Ing. Radka Línka, který 
zde tragicky zahynul 20.4.2002“

Našel jsem ji na konci vodácké 
sezóny a vodáci, které jsem tam potkal 
nic nevěděli.

Snad budeme mít víc štěstí příští 
rok a dozvíme se další podrobnosti od 
vodáků-pamětníků.

Pokuste se o to i vy. U 9,2 kilometrovníku ČD, odbočte z tratě ke Kamenici 
a přímo nad vodou, desku se skautskou lilií najdete.

Kuna Joe (čti Joe)

Listopadový den s přáteli…
Vlastně za vše může přítel Pavelka, který v Patronu 3/2006 zveřejnil několik 

novinek ve svém článku „Drobné památky na Frýdlantsku“. Mám na mysli 
„Křížek Marka Štolfy“, „Tabulku Mirka Křivského u Albrechtic“ a „Pomníček 
u Černous“. 

K tomu si přičtěte skutečnost, že jsem již nějakých 8 let nebyl u pomníčků 
Köhlera, Maka, Hrona a hlavně u tzv. Vojenských kamenů (Soldatensteine). 
Inu slovo dalo slovo, a tak že tedy v neděli 12. 11. 2006 ve složení Haufer, 
Stoklasa a Endler vyrazíme! Jenomže člověk míní a příroda mění – ze soboty 
na neděli prší celou noc – a tak ráno v 7:30 padá rozhodnutí: „Nemá to cenu 
– odložíme vše na státní svátek - pátek 17. 11. 2006. Shodou okolností se 
o „Soldatensteine“ zajímá i přítel Waldheger – tak mu navrhujeme náš záměr, 
který s nadšením přijímá.

Pátek 17. listopadu je ráno sice trochu pod mrakem – ale jede se! (Přes den 
si potom několikrát gratulujeme, že jsme neváhali) – počasí je na tuto roční dobu 
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vynikající! Sraz máme tedy v Mníšku u benzínky a odtud společně navštěvujeme 
pomníčky v následujícím pořadí:

1) Albrechtice u Frýdlantu – pod milníkem č.20 - tabulka na kraji lesa – na 
místě umrznutí Mirka Křivského. Nedalo nám moc námahy tuto vyhledat, 
dokumentujeme a jede se dál.

2) Dětřichov – Heřmanice – býv.železniční trať Heřmanička – poměrně snadno 
nacházíme pomníček Marka Štolfy. Jenom nemůžeme přijít na to, co 
znamená zkratka SPVZT? Nevíte někdo? 

3) Hronův pomníček – pěkně upravený – fotografujeme a jedeme ještě 
kousek, abychom zaparkovali a navštívili další pomníčky v této oblasti

4) Köhlerův pomníček: Vzpomínám, jak jsme sem někdy v roce 1983 
s přáteli umisťovali první desku, dnes je tu nová z roku 2002 od spolku Patron. 
V prosklené nice je spadlý květináč a jsou tam pavučiny – rozhodujeme se to 
napravit. Trochu nářadí mám po ruce – a tak je za chvilku vše v pořádku.

umrznutí Mirka Křivského

pomíček Marka Štolfy Hronův pomníček Köhlerův pomníček

pomíček Marka Štolfy
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5) Navštěvujeme pomníček Stanislava Maka z roku 1995. Tady není co 
opravovat – fotíme a jdeme zpět – tentokrát již za naším cílem: Vyhledat 
a zdokumentovat všech šest známých Vojenských kamenů! 

6) Cestou míjíme sice zrestaurovanou sochu sv. Máří Magdaleny (stále ovšem 
bez uražené hlavy). Kde asi skončila?

7) Polní domky - Vojenské kameny (Soldatensteine). 
 Tak poprvé jsem se s nimi (tedy s jedním tehdy známým) seznámil 

prostřednictvím pana Emila Nováka v roce 1981! (Podrobněji jsem vše již 
popsal v Patronu 4/2000). Mám mapku a nějaké podklady, navíc kolega 
Waldheger tady byl nedávno. Proto se nám celkem daří všechny „Kameny“ 
najít a poctivě zdokumentovat. Nicméně – spolehlivě vysvětlit jejich původ se 
nám od roku 1981 dodnes nepodařilo! (Nebo snad někdo ví něco nového)? 
Totéž se týká kamenného domku na kopci nedaleko „Kamenů“ – co to jen 
mohlo být?

Vojenské kameny nad Nichtovými domky

pomníček St. Maka sv. Máří Magdalena Vojenské kameny



PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor                     4/2006 (17. ročník)12 4/2006 (17. ročník)                  PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor 13

Vida, v pohodě se podařilo vše co jsme měli v úmyslu – a co dál? Domů se 
ještě nechce a tak přátelé Haufer a Stoklasa navrhují, že by nám ukázali několik 
dalších zajímavostí Frýdlantska. Řečeno – uděláno!

8) Jedeme do Černous – Polních Domků a díky již zmíněným přátelům, kteří 
tady nedávno byli – brzy stojíme u stromu (vysoké borovice) s památkou na 
smrt brigádníka při česání šišek (dle informací Jirky Pavelky). Protože se 
už dost setmělo přichází na řadu stativ – a dokumentace je na skvělé úrovni. 
(Neví někdo bližší údaje u brigádníkovi, který zde zahynul)? 

9) Odtud zamíříme do Višňové, kde si fotíme obnovený pomníček na místě 
smrti Josefa Jindráka v roce 1971. 

10) Z Višňové zamíříme do Poustky ke kamenné mohyle na břehu Smědé 
s tabulkou „KAREL *1956 +1995“. Přiznám se, že o tom také moc nevím 
– poradí někdo co se zde odehrálo?

Je čas se pro dnešek rozloučit. Podáme si ruce, shodujeme se, že to byl bezva 
strávený den – a zamíříme ke svým domovům…

Myslím si, že atmosféru tohoto společně stráveného dne nejlépe vystihl pan 
Josef Stoklasa na svých stránkách: http://stovi.info/pomnicky/soubory/
akt181106.htm

Cituji: „Je to radost v takovéto sestavě lidí naladěných na stejnou notu. Dou- 
fejme, že příští akce na sebe nedá dlouho čekat“, konec citátu - není co dodat.

Text a foto: Herbert Endler

pomníček J. Jindráka pomníček v Poustce

Dráha Frýdlant v Čechách – Černousy
Dne 23. 9. 2006 jsem se zúčastnil 31. ročníku Václavských pochodů 

z Frýdlantu. Trasa vedla částečně i okolo výše uvedené železniční tratě. U tratě 
jsem našel několik patníků s čísly a písmeny SNDVB. Některé byly dobře 

pomníček brigádníka
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viditelné, některé zčásti zakrýval letitý humus z okolních stromů. Doma jsem 
zapátral v poznámkách a zjistil jsem že: vlak zde začal jezdit v roce 1875 z Liberce 
až za hranice. Jezdila zde pochopitelně „pára“ a proto se okolí tratě muselo 
udržovat bez porostu, aby nevznikl lesní požár. Patníky označovaly kam až sahá 
pozemek dráhy. Nápis SNDVB je zkratkou: Südnorddeutsche Verbindungsbahn 
– přeloženo: jihoseverní německá spojovací dráha. Čísla udávala vzdálenost 
z Pardubic, jakožto výchozí stanice na této trati (pardubicko – liberecká dráha).

Pro Patron zpracoval: Oldřich Sladkovský

Socha sv. Máří Magdalény
Začátkem měsíce září se po několika letech vrátila zpět socha sv. Máři 

Magdalény na podstavec při okraji cesty za Polními domky směrem na Větrov. 
Socha byla zrestaurována za finanční pomoci Nadace VIA a města Frýdlant. 
Krásného úkolu se ujala a řádně zhostila restaurátorka Vanessa Trostová z Bílého 
Potoka p. S.

Socha světice byla povalena roku 2002 padajícím stromem, a od tohoto 
okamžiku se snažilo pár nadšenců o navrácení sochy zpět. Jak už to bývá, čas je 
pokaždé mnohem rychlejší než naše skutky. Nějakou dobu trvalo, než se sehnaly 
potřebné finanční prostředky na její restaurování a proto samotné práce mohly 
započít až v letošním roce. Nadace VIA, která již spolufinancovala několik projektů 
ve frýdlantském výběžku, začátkem tohoto roku uvolnila pro město Frýdlant 
finanční prostředky a celá akce tak mohla začít. Socha byla nejprve převezena 
do prostorů továrny v Oldřichově v Hájích, kde začal po malých krůčcích její 
návrat k původní kráse. Socha musela nejdříve projít procesem zpevňování 
poškozené kamenné hmoty, mimořádně poškozené partie musely tímto 
procesem projít několikrát. Účinný Biocit pomohl s likvidací mikrobiologických 
organismů, které sochu pokryly z větší části. Proces restaurování byl průběžně 
konzultován s pracovníky státní památkové péče a NPÚ, pracoviště Liberec. 
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Doplňky z umělého kamene byly použity v místech kde došlo k důlkovému 
poškození kamene, a všude tam kde bylo zapotřebí, aby srážková voda stékala 
po soše, nikde se nezachycovala a opětovně sochu nepoškozovala. Po sbroušení 
umělého kamene došlo na závěrečné retuše, čímž umělý kámen lehce splynul 
s kamennou  hmotou originálu.

Podstavec byl restaurován na místě, obdobným procesem jako samotná socha. 
Po restaurátorském zásahu, jakoby reliéf znázorňující „umývání nohou“ vystoupil 
z kamene, zdál se poté poněkud plastičtější. Jedinou vadou na kráse sochy 
zůstává její neosazení hlavy a rukou, které se nepodařilo najít. Pátrání v starých 
dokumentech o původní podobě ztvárnění, či letmý nákres sochy kolemjdoucího 
poutníka se taktéž zatím nepodařilo najít. Případné doplňování chybějících 
částí, by se stalo v tomto případě pouhou hypotézou. Vzhledem k její vysoké 
umělecko historické hodnotě a neobyčejné kráse ztvárnění, nelze přistoupit 
k vytváření něčeho domnělého, vykonstruovaného. Z literatury, z knih, i z jiných 
médií se dají sehnat fotografie, či náčrty soch sv. Máří Magdalén, které vznikly 
v podobném časovém úseku, v duchu klasicistního kontrapunktu, ale přesto úcta 
k originálu velí posečkat, a pátrat dále ve starých materiálech. Uvidíme, zda se 
časem neobjeví nějaký ten pravý dokument, který bude hledaným kamínkem do 
dosud nevyřešené skládanky.  

Doufáme, že si najdete čas na příjemnou procházku, či projížďku na kole 
a pozastavíte se u sochy kající se světice, která na podstavci s výjevem „ umývání 
nohou před poslední večeří páně, či natírání nohou vonnou mastí “, tu stojí pod 
lípou a dává tomuto místu zvláštní atmosféru, atmosféru genia loci. 

Věra Sobotová – referent památkové péče MěÚ Frýdlant

Mohyla s křížem
Při turisticky neznačené cestě ve- 

doucí z Předělu kolem Zeleného ka- 
mene, ve směru na Malou Krásnou 
louku až do míst kde se vypíná krásný 
skalní útvar zvaný Houba. Pod touto 
skálou Houba, je jen pár desítek metrů 
od cesty malá mohylka s křížem. Jestli 
se mi podařilo správně rozluštit jméno na kříži tak je to Láďa Pomahač, ale nic 
jiného o této mohyle nevím. Proč, kým a kdy?! Pravděpodobně jde o recesi.

Křížek-Lysé skály
Vytesaný křížek v horní části skalního útvaru, je jen nedaleko lesní cesty (50 m), 
která vede od Lysých skal (v místě kde je Mackova mohyla) směrem dolů 
k loupežnické jeskyni a to v místě, kde se s touto cestou protíná linie vojenského 
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opevnění (řada řopíků). Křížek je 
vytesán do poměrně veliké skály, 
v těsné blízkosti jednoho z řopíků. 
Křížek má rozměry cca 10 cm na šířku 
a 20 cm na výšku.

Pamětní kámen 
u Staré poutní cesty
V místech, kde se říká na Dubině a to 
v úseku, kde se protíná Stará poutní cesta 
s potokem Štolpich, je umístěn při okraji 
cesty kámen s pamětní deskou. Jedná 
se o památku na malíře Karla Deckera, 
který zde maloval své obrazky.
KARL
DECKER
Malíř/Maler
Frýdlant/Friedland
24. 3. 2003
Stöfs/Lütjenburg
Zde maloval své milované Jizerské hory.
Er malte hier sein geliebtes Isergebirge.

Heimatkreisverband Friedland e. V.
Městská galerie MY Jablonec nad Nis.
Město Raspenava 2006.
Pro Patron sepsal a nafotil: Leoš Mach

Sv. Jan Nepomucký ve Frýdlantě
Dne 3. 11. 2006 od 16:00 hod. proběhla na mostě přes řeku Smědou 

akce, která se podobného formátu dlouho ve Frýdlantě neuskutečnila, a to akce 
vysvěcení sochy, sochy sv. Jana Nepomuckého. Tento den se na jednom místě 
společně spojil svět světský a svět duchovní. 

Na začátek malá exkurze do ikonografie světce:
Sv. Jan Nepomucký, je uctíván jako mučedník zpovědního tajemství, 

je patronem Čech, patronem při přírodních pohromách a povodních (dle 
způsobu jeho smrti). Kult sv. Jana Nepomuckého je nerozlučně spojen s českým 
barokem. Svatojánské sochy patří k typickým atributům tradiční české krajiny. 
Najdeme je zejména na mostech (patron vod), ale i dalších místech. Socha sv. 
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Jana Nepomuckého bývá často stejně zpodobněna - kněz v rochetě, s biretem na 
hlavě a pěti hvězdami kolem ní, v ruce držící kříž, případně též palmovou ratolest. 
Palma je symbolem vítězství, hvězdy zastupují legendu, podle níž vltavští rybáři 
nalezli po smrti Janovo tělo, případně pět ran Kristových či písmena latinského 
tacui (mlčel jsem). Nevyzrazení zpovědního tajemství je symbolizováno prstem 
na ústech. Hvězdy kolem hlavy jsou atribut mezi světci velmi zvláštní, neboť s 
hvězdami kolem hlavy je zobrazována pouze Panna Maria.

A jak to bylo s naší krásnou frýdlantskou sochou?
Samotná socha světce byla převezena 

počátkem měsíce května do restaurátorské 
dílny v Oldřichově v Hájích. Ze sochy se po 
převozu uvolnily poškozené části kamenné 
hmoty z oblasti levého ramene a hlavy. 
V těchto částech socha vykazovala vlasové 
i hluboké trhliny, způsobené dlouhodobým 
zatékáním do kamenné hmoty, dále stří- 
dáním cyklů vymrzání dešťových srážek. 
Hlava světce byla při posledním doloženém 
restaurátorském zásahu (rok 1968) doplněna 
v oblasti vrchní části hlavy a biretu umělým 
kamenem, který se po určité době odtrhl od 
zbytku fragmentu hlavy a do vzniklých trhlin 
zatékalo. Tyto staré „ vysprávky“ z betonové 
hmoty umělého kamene byly odstraněny 
a poté nahrazeny novými, z umělého 
pískovce. Tyto nové materiály se mnohem 
lépe svými vlastnostmi přizpůsobují původní 
kamenné hmotě, jejich pevnost musí být 
však menší než původní materiál, tzn. 
že musí degradovat rychleji než původní 
materiál (otázka postupného stárnutí roz- 
dílných kamenných hmot). Vrchní část kříže 
byla taktéž nahrazena umělým kamenem. 
Další doplňování kamenné hmoty na soše 
bylo minimalizováno, neboť nemělo dojít 
k poškození, či potlačení původní mode- 
lace této dynamicky rozehrané sochy. 
Byly pouze provedeny takové zásahy, 
které umožnily dešťové vodě volné stéká- 
ní po soše, tak aby nedocházelo k jejímu 
hromadění a zbytečnému zavlhání sochař- 
ského díla v určitých partiích. Socha byla 
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po převozu ošetřena vhodným 
biocidem, který zbavil sochu mi- 
krobiologického napadení. Poté 
socha prošla procesem zpevňo- 
vání konsolidačním prostřed- 
kem. Odpadlá část ramene 
byla spojena k tělu nerezovými 
čepy, drobné části kamene byly 
přilepeny epoxidovými pryskyři- 
cemi. Podstavec byl restaurován 
na místě, obdobným procesem 
jako socha. Po převozu zpět byla 
socha ještě hydrofobizována, tj. 
natřena ochranným nátěrem, který chrání sochu proti povětrnostním vlivům 
a zároveň je paropropustný. 

Možná se po přečtení těchto řádků naskýtá otázka, otázka týkající se absence 
v úvodu zmíněných atributů? Po důkladném ohledání sochy jsme nalezli na hlavě 
stopy po osazení železného prutu, na kterém bylo upevněno pět světcových 
hvězdiček. Pod levou rukou držící kříž ve spodních partiích, byla nalezena 
štěrbina, ve které s největší pravděpodobností byla umístěna palmová ratolest. 
K tomuto závěru nás vedlo i objevení místa uchycení spodní části ratolesti, 
v místě rochety, kde byl nalezen zbytek železného čepu zalitého do olova. Po 
dlouhé debatě a  po zkušenostech z jiných měst, kde jsou známy případy, kdy po 
osazení pozlacených atributů, byly tyto „doplňky“ během několika dní ukradeny 
či poničeny, se rozhodlo, že ještě není příhodná doba na osazování atributů na 
sochu v takto odlehlém místě.

Přesto si myslíme, že je socha i v této „ochuzené“ podobě krásná, že opět 
důstojně vévodí tomuto místu. Hrdě se vztyčuje nad hladinou občas hrozící 
řeky a jen tak letmo se po očku dívá na nás kolemjdoucí, či kolemprojíždějící 
smrtelníky. Snad nás „svatý Jan“ odmění za vynaloženou péči svoji ochranou, 
a nedovolí vodním živlům pustošit  naše krásné město. 

A ještě maličkost na závěr:
Při restaurátorském průzkumu, který proběhl na začátku celé akce, byly 

nalezeny na  méně přístupných částech sochy (záhyby rochety a pláště) zbytky 
původní polychromie. Proto můžeme směle prohlásit, že i „ náš Jan “ byl v době 
svého vzniku, tj, v druhé čtvrtině 18.století barevný, „ barvičkami rozehraný“, tak 
jak kázalo a jak chtělo všudypřítomné barevné baroko. 

Aktu svěcení za účasti asi 30 přihlížejících se ujal farář Římskokatolické 
farnosti ve Frýdlantu p. Vít Audy. 

Zapsala: ing. Věra Sobotová 
referent MěÚ Frýdlant
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Nové stavby na Knajpě a jejím okolí
Přítel spolku Patron pan Jaroslav Haufer zaslal několik snímků ze svých 

toulek po Jizerkách. 

Stavba nové boudy na Knajpě. 

Snímky ze stavby hájenky.

R

R
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Po stopách bitky u Hradce
a památkách Podkrkonoší

Nemohu začít jinak, než že jsem moc rád, že loňská akce do Slavkovského 
lesa, kterou jsem připravil pro členy Patrona, nebyla poslední a že jsem možná 
byl u zrodu nové tradice.

Už v Mariánských Lázních se mi Jirka Pavelka svěřil, že „má plán“. A ten plán 
pro druhý ročník cykloakce zněl. Bitka u Hradce a další památky Podkrkonoší.

Než začnu psát o samotné akci, nemohu jinak, než napsat pár slov o panu 
Pavelkovi – tento člověk si to prostě zaslouží. Dáte mi jistě za pravdu, že náš 
časopis by byl jistě hodně chudý bez jeho příspěvků ! Je to on, který „prolézá“ 
české i polské Jizerky, studuje archivy, zpovídá pamětníky, aby „nakrmil“ 
náš časopis, ale hlavně nás ostatní množstvím informaci. A dělá to opravdu 
nezištně. To, co pracně nastuduje a proleze, ochotně předává ostatním. Stoji 
ho to opravdu mnoho času, ale i peněz. Jenom v poslední době „vyrobil“ čtyři 
CD. A kolik pomníčků už vzniklo v jeho truhlárně! Mohla by o tom povídat jeho 
manželka Věrka, ale i já, protože Jirka se stál před rokem, po p. Farském, mým 
nejbližším „sousedem“. 

A jsou to krásné chvíle, které spolu trávíme u něj v truhlárně, při ohýnku, nebo 
v mém domečku při internetu. A ještě jednu osobní poznámku musím vyslovit: 
Je to právě Jirka, který se ke mně zachoval jako opravdový kamarád v době, kdy 
mi nebylo zrovna dobře a kdy se ode mě odvrátili mnozí „kamarádi“

A teď už jenom o tom výletu, i když ne tak docela. Než jsme vyrazili, stala 
se dost nemilá událost, kdy jsem se opět měl možnost přesvědčit o tom, „co je 
Jirka zač“. Čekání na to, až si mně Pavelkovi vyzvednou jsem si chtěl zkrátit 
tím, že si dojedu ještě něco nakoupit. Samozřejmě bez helmy – a pršelo a stav 
mého kola je všeobecně znám… A tak jsem se už v první zatáčce „pomazlil“ se 
silnicí a chodníkem a pokoušel se přerazit hlavou zeď. No, vyvázl jsem z toho 
„jenom“ s otřesem mozku, nefunkčním okem, přeraženou hlavou a celkově 
našmirglovaným tělem. A Jirka mně nezavrhl, vzal mně i v tomto stavu sebou 
a on i všichni ostatní o mně celou dobu pečovali a byli tolik tolerantní k mému 
handicapu. 

No a pak se nestalo už nic špatného, až na jeden defekt Jirky Herčíka
Sešlo se nás deset: samozřejmě Věrka a Jirka Pavelkovi, samozřejmě Květa 

a Jirka Herčíkovi, samozřejmě já a pak „noví“: Zdeněk Bláha, Péťa Karban a na 
poslední chvíli i Pepík Kuna a dva mládenci z „jeho“ TOMíku Zálesák Tanvald.

Vím, že celý program a podrobný popis všech akci již Patronu dodal Jirka 
a tak mám jednoduchou úlohu – napsat jenom své dojmy. 

Denně jsme najeli 40-55 km, někteří si ale ještě přidávali i další kilometry 
a další zážitky. A těch zážitků bylo skutečně moc a byly krásné. Po večerech jsme 
sedávali u ohýnku, opékali, pili pivo a debatovali. A těch třešní, co jsme snědli!
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Pro mě osobně byly nejsilnějším zážitkem trasy po stopách bitky u Hradce – 
desítky pomníčků a hrobů mladých lidí, kteří museli zamřít v nesmyslné válce. Za 
několik hodin zde zahynuli desítky tisíc vojáků. Celou událost přibližuje naučná 
stezka, která je udělaná na velmi vysoké profesionální úrovni. Byl to pro nás 
velmi silný zážitek, když člověk šlape po půdě prosákle lidskou krví, kde v každé 
minutě umírali desítky lidí. Toto se nedá popsat! Doporučuji navštívit.

Pan Pavelka měl celou akci perfektně připravenou – ubytování, program, 
všechno. Nebloudili jsme, nehledali, o každém místě měl vyčerpávající informaci, 
kam se na něj hrabu se „svým Slavkovským lesem“! Na světě je už i CD, které 
obsahuje asi 500 fotografií i s popiskami – nádherné dílo. Patří mu za to náš 
veliký dík, odvedl perfektní práci! Ale to je „normální“, on to jinak ani neumí. 
Díky ti, Jirko!

A ještě slovo na závěr. Vždy jsem byl toho názoru, že náš spolek by se 
neměl zaměřovat jenom na památky Jizerských hor, ale jednou za čas si zpestřit 
program návštěvou jiných oblastí. Jsem rád, že jsem v tom našel podporu a věřím, 
že se k nám, už tradičním účastníkům přidají i další. I když podle dosavadních 
zkušeností se nám počet 8-10 cyklistů jeví jako optimální. Ale hlavní je, že po 
dvou úspěšných ročnících se už v hlavách „rodí“ ročník třetí. Já s Jirkou už asi 
víme, kam to bude. Leda, že by se ve spolku našel ještě někdo jiný a s lepším 
nápadem – budeme jenom rádi!

Říční kilometrovníky
V sychrovské oboře se nacházejí celkem tři říční kameny. První z nich č. 25 

nestojí, ale leží uprostřed koryta říčky Mohelky. Slouží jako podpěra kovové lávky 
a nachází se v blízkosti rekreačního objektu. Druhý nalezneme, když se vydáme 
dál oborou od Sedlejovic k Radostínu. Ještě než dojdeme k rozcestí, podíváme 
se vpravo přes louku a na břehu uvidíme kámen č. 24. Třetí kámen č. 23 se 
nachází v ohybu říčky Mohelky, přímo pod sychrovským zámkem, v blízkosti 
Bernardova kříže. 

Při jarním tání nebo větších deštích ukazuje Mohelka svou sílu a postupně 
v těchto místech podemílá jílovitý břeh. Proto se před časem zřítil mohutný 
strom a pravděpodobně strhnul část břehu i s kamenem č. 23. Ten zůstal ležet 
v říčním korytě asi dva metry od břehu. Ještě v loňském roce se mohl padlý 
strom využít místo lávky. 

V letošním roce je koryto vyčištěné od všech naplavených dřevin a padlého 
stromu. 

8. května letošního roku jsme spolu s Michalem Vrbatou kámen č. 23 
vyprostili z nánosu bahna a umístili na nové místo, asi metr od břehu. Věříme, že 
zde kámen zase pár let vydrží.



PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor                     4/2006 (17. ročník)20 4/2006 (17. ročník)                  PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor 21

Kříž na Vrchovině.
Připomíná neštěstí, které se zde stalo. Byl postaven na památku jediné dcery 

z usedlosti č. 15 (u Kocourků), která se utopila ve vodní nádrži. Kříž pochází 
z roku 1834 a stojí při cestě z Vrchoviny do Radostína. Pískovcový sloup je 
zachovalý a zdobí ho krásné reliéfy sv. Josefa, sv. Anny a sv. Jiří. Na podstavci je 
nápis: „Chcete-li kdo za mnou přijít, zapři sebe sama a vezmi kříž svůj a následuj 
mne Mat. XVI. 24. Nákladem Josefa SSulce z Wrchoviny léta 1834“. Horní část 
je kovová s plechovým korpusem. Kříž byl před časem opraven a je udržován 
v dobrém stavu. Zřejmě jde o dílo žernovského Zemana.

Kříž na Vrchovině (stojí na návsi).
Kříže na návsích bývaly zřizovány většinou z nákladů obcí nebo z příspěvků 

jejich obyvatel. Příkladem je tento kříž z roku 1852. Na zadní straně je 
nápis: „Socha jest postavena z nákladu P. sousedů Vrchovinských za času 
P. představeného Josefa Červi.“ Na přední straně je napsáno: „Pojďte ke mne 
všický, kteří pracujete a obtíženi ste a já občerstvým vás.“ Jde o litinový kříž 
na pískovcovém podstavci s mohutnou římsou, po stranách jsou reliéfy svatých 
vytesané v nikách. Dříve byl kříž chráněn kovovým okrasným plůtkem se čtyřmi 
kamennými sloupky. Bohužel dnes z té krásy nezbylo nic a ani litinový kříž…?

Památník obětem 1. sv. války.
Stojí vedle hasičské zbrojnice v Radostíně. Tento památník je svým 

provedením zcela výjimečný. Původně byl prý určen pro císaře Františka Josefa, 
který tuto oblast navštívil. Na přední straně soklu je čtrnáct jmen padlých v 1. sv. 
válce, kteří pocházeli ze sousedních obcí: Třtí, Vrchoviny, Sedlejovic a Radostína. 
Na levé straně je nápis: „Památce těch, kteří se nedožili osvobození obětovavše 
životy své ve světové válce v letech 1914 - 1918“. Na pravé straně: „Věnováno 
nákladem katastr. obce Radostína v roku 1924“.

Pro Patron sepsal Zdeněk Buriánek

Pomník padlým v I. Světové válce
– Vysoké nad Jizerou

Pomník má své místo za kostelem na tzv. Kozím plácku. Je to jedno z míst, 
kde v minulosti měl být umístěn Havlíčkův pomník.

Dne 6. září se konalo slavnostní odhalení tohoto pomníku padlým vojínům. 
V den slavnosti počasí příliš nepřálo, celý den pršelo. Přesto se zúčastněných 
a přihlížejících lidí sešlo velké množství. Hudba sestávala z 29 mužů a slavnostní 
řeč pronesl pan učitel Horáček. Pomník stojí na vhodném místě a za ním je 
vysazena lípa svobody. Do spodní části pomníku, tedy do podstavce, jsou 
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zvěčněna jména zahynulých a nezvěstných mužů v I. Světové válce. Je zde 
uvedeno padesát jmen velmi mladých lidí, kteří museli narukovat daleko od 
domova a tím opustit své nejbližší aniž by si stihli uvědomit, že se loučili naposledy. 
Nápis na pomníku zní: „Oběti světové války 1914 – 1918“. Jméno sochaře Jíny 
z Prahy VIII. je uvedeno na zadní části. Na podstavci je vztyčen jehlan, před nímž 
je postava smrtelně zraněného vojína klesajícího k zemi se vztyčenou pravicí a 
levicí na srdci. Pomník je ozdoben znaky Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. 
Postava tohoto vojína, snad francouzského legionáře, se však za okupace nelíbila 
nacistům.Dali ho tedy upravit k obrazu svému. Zřejmě je dráždil baret na hlavě 
vojína, tak ho nechali přesochat na vlnité vlasy, které známe z dnešní podoby. 
Sumky z opasku též zmizely. Na závěr k tomuto pomníkujiž jen malá poznámka: 
V kronice Josefa Zajíčka z roku 1936 se uvádí jméno sochaře Jíny z Prahy VIII., 
které je uvedeno i na podstavci. Avšak pozdější zápis, cituji: ...“a jinak si upravili 
dílo akademického sochaře F. V. Foita“. Tak se domnívám zda tam nemělo být: 
dílo upravil sochař F. V. Foit. To ale bohužel nevím.

Zdroj:  Archív vlastivědného muzea ve Vysokém nad Jizerou.

Pro Patron sepsal a nafotil: Jiří Pavelka
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Ptačí napajedlo nad Srnčím dolem
(dopis od J. Kuny)

Ahoj Rudo,

Na podzim jsem se byl prvně podívat na Jiřčino „Ptačí napajedlo“ nad Srnčím 
dolem u tunelu trati Proseč – Jablonec.

Tvá kresba v Patronu vypadá trochu jinak a snad jsem byl u správného 
kamene. Jiný jsem tam nenašel.

Na první pohled to není, tedy původně, zhotoveno pro tento účel. Dnes však 
to tak zřejmě slouží. Ještě jsem kámen trochu zniveloval, aby dešťová voda stála 
v té prohlubni.

Jistě jste si všimli vyrovnaných ploch nad tratí, kde stály provozní stavební 
boudy z let, kdy se zde stavěla železnice, viadukt a tunel. Ten kámen sloužil jako 
fundament pod kovadlinu v místní kovárně. Je potěšitelné, že jej nyní využívají 
alespoň ti ptáci. 

Pod blízkým viaduktem je pomníček, svíčky a obrázek. Jméno chybí. Obdobný 
pomníček je i u silnice nad sjezdovkou v Dobré Vodě, skoro pod lanem vleku.

J. Kuna

Společenská rubrika

Životní jubilea
• v prosinci:  60 let – Eduard Švajda, 75 let – Vlasta Firstová
• v lednu:  55 let – RNDr. Libor Bednařík, 60 let – Ladislav Brejcha,
  60 let – Petr Kurtin
• v únoru:  60 let – Eleonora Pavlisová

I dalším, kteří oslaví své narozeniny
• v prosinci:  Jiří Antl, Mgr. Michal Bejček
• v lednu:  Zdeněk Andrš, Ing. Alena
  Fojtíková, Miroslav Kubišta,
  Jiří Pavelka, Milan Poláček,
  Ing. Libor Slavík, Jiřina
  Růžičková
• v únoru:  Otakar Purm

Přejeme hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a hodně sil do
další práce.
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