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V roce 2009 u příležitosti 50. výročí tragic-
ké události v lese nad Dětřichovem, se vlevo 
u Maixnerovy cesty objevil nový pomníček. 
Na  tomto  místě  ho  po  dohodě  s  lesnic-
kým personálem postavil hajný ve výslužbě 
p.  Ladislav Trakal.  Třebaže  se  zde  nachází 
pomníček jeden, je vlastně věnován obětem 
dvou tragédií. Rudolfu Hubovi, nadlesnímu 
dětřichovského polesí a Františku Součkovi, 
kočímu z téhož polesí (foto 1, 8). A co, že se 
vlastně před více než půl stoletím nad Dětři-
chovem stalo? 

rudolf hub 64 roků
+9. 5. 1945 nadlesní polesí dětřichov

za neobjasněných okolností zavražděn
i s manželkou ve své hájovně, která 
byla o několik dní později zapálena

Na  sklonku  II.  světové  války  počátkem 
května roku 1945, se na okraji Dětřichova 
objevily oddíly sovětských vojsk s úkolem 
prohledat  okolní  lesy.  Nadlesní  Rudolf 
Hub,  bytem  v  hájovně  stojící  na  okraji 
obce, v této době přebýval i nocoval v obci, 
kde  bylo  relativně  bezpečněji.  Navzdory 
hrozícímu nebezpečí posledních dnů II. sv. 
války se vypravil do své hájovny (měla číslo 
popisné 196) nedbaje varování spoluobča-
nů.

Pomníček v lese nad dětřichovem
(zpracoval Hynek FARSKÝ z vyprávění hajného ve výslužbě pana Ladislava Trakala)
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Dne  9.  května  1945  zde  došlo  k  vraždě 
tří  lidí.  Nadlesního  Rudolfa  Huba,  jeho 
manželky Margarety  (narozené  2.  červen-
ce 1893) a jejich hospodyně Babette Helzl 
(foto  2,  3).  Prvním,  kdo  navštívili  místo 
tragédie,  se  naskytl  hrůzostrašný  pohled. 
Prostor  v  okolí  hájovny  byl  opuštěný, 
potřísněný  lidskou  krví  a  v  zahradě  byly 
ledabyle zahrabány lidské mrtvoly zabalené 
v kobercích. O několik dnů později Ruso-
vé  hájovnu  podpálili  a  poručili  několika 
mužům z obce, aby mrtvoly pod rouškou 
noci pochovali na hřbitově. (foto 4, 5)

Při pozdějším shromažďování faktů, důka-
zů a následném vyšetřování  tragédie vyšlo 
najevo,  že  nedlouho  před  prohledáváním 
lesů  oddíly  sovětských  vojsk,  navštívili 
hájovnu nadlesního Huba němečtí vojáci. 
Ti požadovali civilní oděv výměnou za své 
uniformy. Civilní šatstvo obdrželi – němec-
ké uniformy však zlikvidovány nebyly. To 
mohla být jedna z mnoha příčin, která zpe-

četila osud nadlesního Rudolfa Huba a kte-
rá ho  spolu  s ostatními obyvateli hájovny 
stála život.

františek souček
+14. 1. 1959 ve věku 66 let

kočí polesí dětřichov zemřel
tragicky při svážení dříví na této  
cestě nedaleko spálené hájovny

Příběh  druhého  lesníka  –  kočího  Fran-
tiška  Součka,  kterému  je  věnována  druhá 
deska  na  pomníčku  –  začíná  o  několik 
stovek metrů dál. (foto 6, 7) Z oblasti cca 
200m  jižně od křižovatky  cest Meixnerka 
- Prudká svážel na pokyn vedoucího pole-
sí  p.  Jaroslava  Janouška  bukové  dříví  na 
nádraží ČSD v Dětřichově. Osudného 14. 
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ledna 1959 s ním na voze seděl jeho syn, kterému tehdy bylo něco málo přes čtyřicet let. 
Koňské  spřežení  s vozem naloženým dřevem tedy  jelo po Meixnerce přes Pěticestí    až 
do míst, kde dnes stojí pomníček. Zde odbočovalo vpravo z kopce dolů do Dětřicho-
va kolem Spálené hájovny  (tedy kolem místa,  o kterém  se  zmiňuji  výše). Na namrzlé 
a zledovatělé cestě svažující se k Dětřichovu došlo ke kolizi, při které praskla oj spojující 
koňské spřežení s vozem. V tu chvíli se stal vůz neovladatelný a začaly se dít věci:

  Souček ml. byl z neovladatelného vozu vymrštěn, čímž si v podstatě zachránil život
  vůz se posléze převrátil v prostoru nad Spálenou hájovnou, kde se opřel o mohutné 
duby stojící u cesty a padající polena zasáhla kočího Součka tak nešťastně, že na místě 
zemřel

Toto jsou tedy informace k událostem o tragédiích na jejichž památku a v upomínku na 
zemřelé v této lokalitě vyl v roce 2009 postaven pomníček. Ten je snadno dostupný po 
Meixnerce, která do lesa odbočuje z hlavní silnice Frýdlant – Liberec. Nachází se v mís-
tech, kde vlevo z kopce dolů odbočuje lesní cesta kolem Spálené hájovny do Dětřicho-
va. Na kamenném podstavci s dřevěnou stříškou jsou na protilehlých stranách umístěny 
tabulky s textovou částí a fotografie svážeče dřeva a lovce. Na zbylých stranách pomníčku 
jsou umístěny pískovcové reliéfy. Okolí pomníčku vkusně doplňuje odpočívadlo k pose-
zení.

Ale kdyby před lety hajný Trakal dostal svolení k instalaci památníku patronu lovců sv. 
Huberta  na  pozemku u  hájenky  ve Větrově-Zátiší,  tak  bychom dnes  neměli možnost 
vidět pomníček u Meixnerky. A když tak na jiném kamenném podstavci.
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Z dalších informací od hajného Trakala o pomníčku a lokalitě, ve které se nachází už jen 
heslovitě:
  cestou od hlavní silnice k pomníčku se vlevo u Meixnerky nacházejí dvě díry naplněné 
vodou. Ty měly vzniknout po dopadu svržených bomb na sklonku II. sv. války nebo po 
likvidaci zbraní a munice sesbíraných po okolí

  hrob nadlesního Huba se nacházel na nynějším dětřichovském hřbitově v prostoru vlevo 
od hřbitovní kaple - dnes toto místo připomíná jedna z původních dvou vzrostlých boro-
vic

  na zrušeném dětřichovském hřbitově v blízkosti kostela se nachází hrob dalšího lesníka, 
klasika jizerskohorské pomníčkářské latiny – Franze Malika (+20. 11. 1870) i on sloužil 
v hájovně, která byla v roce 1945 vypálena

  kočí František Souček bydlel v domě č.p. 131 stojícím na rozcestí cest Větrov-Nichtovy 
domky – dnes dům patří Ústavu sociální péče Praha

  Souček ml., třebaže událost ze 14. ledna 1959 přežil, až do konce života napadal na nohu
Poznámka Herbert Endler:
Pro zajímavost bych si dovolil ještě uvést informaci o smrti Františka Součka tak, jak je uve-
dena v  kartotéce Emila Nováka (včetně nepřesností).

„Na jaře 1953 se dostal koňský povoz 67.letého Františka Součka (bytem v Dětřichově) naložený 
metrovými poleny na zledovatělé cestě nad bývalou Hubovou hájovnou do smyku a narazil do 
stromu. Přitom se uvolnilo poleno, které zasáhlo Součka do temene hlavy. Byl otřesen a vrávoral, 
jeho syn Josef na něho volal, že krvácí! Starší Souček řekl ještě: „to není nic hrozného, musím si jen 
chvilku sednout.“  Sedl si ke smrku a ztichl. Když se k němu jeho syn obrátil, byl již mrtev!

Kopie originálu z kartotéky.

vzPomínka na tragickou událost
v hájovně u dětřichova
(zpracoval Herbert ENDLER z podkladů uvedených na konci článku)

Koncem února 2010 mi přítel Mirek Bičiště poslal zprávu o objevení nového „dvojitého pomníč-
ku“ nedaleko Malikovy smrti v lese u Dětřichova. Slíbil jsem mu tehdy, že se podívám po příběhu 
nadlesního Rudolfa Huba, kterému je na novém pomníčku věnována vzpomínka. Tak tady je 
výsledek mého pátrání:
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V kartotéce nacházím informaci o události tak jak ji zaznamenal Emil Novák 
z vyprávění Alfreda Wildnera, pamětníka z Dětřichova: 

„Na  okraji  lesa  u  Dětřichova,  naproti  bývalému  vstupu  do  Clam-Gallasovské  obory 
zvaného „Jägertor“, stávala do roku 1945 hájovna. Naposledy v ní sídlil nadlesní z roz-
větveného rodu Hubů – Rudolf, se svojí ženou Margaretou a služebnou. V posledních 
dnech II. světové války se zde prý často objevovali příslušníci SS, kteří si tu vyměňovali 
nenáviděné uniformy  za  civilní  šatstvo. Při  této  činnosti  jim měl napomáhat nadlesní 
Hub. Nicméně převlečení esesáci zmizeli, ale nadlesní zřejmě špatně ukryl nebo zlikvi-
doval jejich uniformy a to se jemu, manželce i služebné stalo později osudným. Neví se 
již, zda na základě udání nebo snad náhodou (o čemž silně pochybuji) do hájovny přišli 
9. 5. 1945 vojáci Rudé armády. Každopádně tyto zbytky uniforem objevili a na místě 
zastřelili  nadlesního Rudolfa Huba,  jeho manželku Margaretu  i  služebnou.  1)Hájovnu 
následně do základů vypálili.“ 

Tak mne napadá, co by se asi stalo jemu i rodině, kdyby odmítl spolupracovat s vojáky 
SS?! Domnívám se, že kdyby pan nadlesní odmítl pomoc německým vojákům při útěku 
po prohrané válce – neměli by následně zase vojáci Rudé armády koho popravit…

Musím se přiznat, že mne tato událost zaujala a to hned z několika důvodů. Jsem v kontaktu 
s dosud žijícími příbuznými rodu Hubů, od nichž jsem dostal kopii rodinné kroniky (Fami-
lien Chronik des Forstmeisters Anton Clemens Hub), ve které jsou zachyceny i takové události 
jako např. smrt pytláka Hennricha či jak přišel revírník Hub o svoji ruku. Dále jsem zrovna 
trochu pátral po záhadné smrti dětřichovického kněze v roce 1941 nu a v neposlední řadě 
– každá památka, která se objeví, mne zajímá svým příběhem, svojí historií…

Ve věci smrti Rudolfa Huba, jeho ženy Margarety a jejich služky Babety se mi poda-
řilo zjistit:

1.  v matrice úmrtí v Dětřichově  je v kolonce datum a místo pohřbení  zaznamenáno: 
Rudolf Hub  15.5.1945 Dětřichov a údaj, že tento byl narozen na Jizerce a to dne 
1. 1. 1881 (to je mi divné, jiný zdroj udával Dětřichov)  

1.1.  protože v Dětřichově je vedena matrika narození od roku 1904 a matrika naroze-
ní pro Dětřichov z roku 1881 je uložena ve Státním oblastním archivu Litoměři-
ce, nezbylo mi než oslovit tento institut (děkuji tímto za ochotu při spolupráci)

1.2.  dostává  se mi potvrzení,  že Rudolf Hub se  skutečně narodil na  Jizerce  (tehdy 
nazývané Wilhelmshöhe) dne 1. 1. 1881 a to v č.p. 26 rodičům Bernardu Hubo-
vi, Clam-Gallasovskému  revírníkovi  a Marii Elisabetě,  dceři  Josefa Korbeláře, 
lékaře z Příchovic

2.  2)Rudolf Hub a Margarethe Hub byli oddáni 11. 2. 1911 Adolfem Kühnelem c.k. 
profesorem v Teplicích 

1) Zbytky obvodového zdiva hájovny jsem vyhledal a zdokumentoval 10. dubna 2010.
2) Kompletní údaje mám k dispozici, nechtěl jsem je detailně uvádět v časopise.
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2.1. Rudolf Hub, kterému tehdy bylo 30 ½ let, byl Clam-Gallasovským revírníkem 
v Bílém Potoku 

2.2. Margaretha Hub (narozená 17. 7. 1893 - bylo jí tedy 17 ½ let), byla dcerou Ale-
xandera Huba, revírníka v Milau (Mílov?) a Marie roz.Theumer, dcery obchod-
níka v Duchově

2.3.  pradědeček  Rudolfa  Huba,  popraveného  9.  5.  1945  s  manželkou  a  služkou 
v dětřichovické hájovně, byl nejmladším bratrem 2)Vinzenze Huba (fořta ze Zad-
ní Studánky), který zastřelil pytláka H… 

3.  dne 17. 4. 2010 jsem na místním hřbitově v Dětřichově hledal hrob tří obětí z hájov-
ny: nenalezen, ale mám tip kde byl

Text článku: „Vzpomínka na tragickou událost v hájovně u Dětřichova“, Herbert Endler

Fotografie vztahující se k těmto událostem: Herbert Endler

Dobová fotografie hájenky: sbírka p. Rostislava Jelínka

Zdroje:
 Familien Chronik des Forstmeisters Anton Clemens Hub

 kartotéka Emila Nováka (svědectví Alfreda Wildnera z Dětřichova)

 Státní oblastní archiv v Litoměřicích (výpisy z matričních knih: Kniha narození církve 
římsko-katolické Jizerka; Kniha manželství církve římsko-katolické Teplice)

 MěÚ Frýdlant - matrika úmrtí Dětřichov

3) Vinzenz Hub (*1752 †1831) měl se svou ženou Veronikou roz. Keilovou celkem 11 dětí.

Johan Bernard Benedikt Hub
* 1���  † 18�1
měl 3 starší bratry

měl 4 dcery a 4 syny, z nichž jeden byl:

Bernard Hub
* 180�  † 18��

měl 11 detí, z nichž jeden byl:

Bernard Hub
kolik měl dětí nevím, jedním však byl:

Rudolf hub
* 1. 1. 1881  † 9. �. 19��
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…je pravděpodobné, že křížů na Ještědu 
bylo v historii vztyčeno ještě více.  Potvrzené 
záznamy o jejich vztyčení,  jich ale uvádějí 
pouze oněch sedm.

Nejstarší  zpráva  pochází  z  Kroniky 
P. Johanna Carla Rohna, který na str. 352 
uvádí:  „1737.  V  tomto  roce  se  stal  pan 
Melchior  Lorenz  správcem  libereckého 
úřadu  Philippa  Josefa  hraběte  z  Gallasu. 
Nechal na „hoře Geschken“ vztyčit kamen-
ný kříž“.

Registr zajímavých (významných) událostí 
ve  zmíněné  Kronice  k  tomu  pod  heslem 
„Geschken-Berg“  dodává:  „Na  hoře  byl 
vztyčen kamenný kříž, kde předtím stával 
dřevěný“. O tomto dřevěném kříži se však 
nedochovaly žádné záznamy.

Uvedený  kamenný  kříž  stál  na  vrcho-
lu  Ještědu  celých  75  let.  Až  v  roce  1812 

byl  „cizíma  rukama  shozen“  a  roku 1828 
„neznámými  řemeslnickými  tovaryši  zce-
la  rozmlácen“. Zbytky  tohoto kříže nalezl 
pan Adolf Hoffmann  ještě  roku 1880 při 
jednom  ze  svých  četných  výstupů na  Ješ-
těd. Podařilo se mu nalézt zbytek kamene 
s  letopočtem 1737, který odnesl do chaty 
na Ještědu k uložení.

I.dřevěný: V září 1834 nechaly obce Horní- 
a Dolní Hanychov postavit na vrcholu Ješ-
tědu nový tentokrát dřevěný kříž. Bohužel 
v dubnu 1851 byl kříž rozštípnut po zásahu 
bleskem. Kovový korpus Krista byl nalezen 
opodál – údajně zcela seškvařený. 

II.dřevěný: Obec Hanychov zařídila vztyče-
ní nového dřevěného kříže roku 1853. Byl 
to kříž fortelný, zhotovený ze silného kme-
ne. Posvěcení kříže vykonal rochlický farář 
Hausher za přítomnosti mnoha dětí i s rodi-
či z Rochlic a Hanychova, kteří v tento den 
vystoupili na vrchol Ještědu. Tentokrát kříž 
vydržel celých deset let, než jej na jaře roku 
1863 poničila silná vichřice.

III.dřevěný:  Nicméně  ještě  téhož  roku 
obdržel  vrchol  Ještědu  nový  dřevěný  kříž 
s obrazem Spasitele. Tentokrát se na vrcho-
lu  sešlo  mnoho  školních  dětí  z  Křížan, 
představitelé obcí a další honorace, dokon-
ce  hrála  i  kapela.  O  čtrnáct  dní  pozdě-
ji  byl  kříž  vysvěcen  rochlickým  farářem 
Moyselem  za  přítomnosti  školní  mládeže 
z Rochlic a Janova. Petardy prý bylo slyšet 
až v Hanychově. Bohužel již po pěti letech 
(r.1868)  zničil  i  tento  již  třetí  kříž  opět 
zásah blesku.

IV.dřevěný: Čtvrtý dřevěný kříž byl insta-
lován ještě v září téhož roku. Na vrchol Ješ-

sedm ještědských křížů…
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tědu opět stoupala procesí poutníků, škol-
ní  děti  s  učiteli,  představitelé  obcí,  faráři 
a turisté, aby se zúčastnili  slavnosti. Cesta 
to byla namáhavá, silnice sem ještě neved-
la.  Výstup  se  dal  uskutečnit  pouze  vyšla-
panými  pěšinami.  Tentokrát  se  alespoň 
účastníci již mohli zotavit v nově postavené 
boudě na vrcholu, kde hospodařili manželé 
Haslerovi.  Tento  v  pořadí  čtvrtý  dřevě-
ný kříž  s obrazem Ukřižovaného, na silně 
pozlaceném litinovém kříži odolával celých 
67  let  větru  a  bouřím.  Osudným  se  stal 
leden roku 1935 kdy se kříž zlomil. Teprve 
před  třemi  lety  obnovený  litinový  kříž  se 
při pádu roztříštil na tři kusy. 

V.dřevěný: Německý horský spolek se ih-
ned  rozhodl  postavit  na  vrcholu  Ještědu 
pátý dřevěný kříž. Dřevo k  tomuto účelu 
bylo dodáno z Chotyně, opracování se uja-
lo kolářství  Ferd. Möllera – člena výboru 
horského spolku. Roztříštěný litinový kříž 
byl opět sestaven a opraven a dočkal se opět 
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nového pozlacení. Za silného větru byl beze vší slávy nový kříž tentokrát vztyčen. O to 
větší slavnost byla ohlášena až na neděli 27.října 1935 v 11:00 hodin dopoledne. Farář 
Hatscher z Rochlic, kostelní sbor z Hanychova, sextet dechových nástrojů pod vedením 
kapelníka Wilhelma Hochmanna z Liberce připravilo vlekou slávu. Na začátku zazněla 
skladba od Ludwiga van Beethovena „Die Himmel rühmen…“ a na konci „Píseň o Ješ-
tědu“ od Adolfa Klingera. Vše bylo dobře zorganizováno jen počasí se nevydařilo. Velmi 
silný JZ vichr se sněhovými přeháňkami a zimou kolem -30oC působil účastníkům znač-
né problémy  již při  výstupu na  Ještěd. Počasí nakonec donutilo konat  slavnost uvnitř 
objektu. Pouze na krátkou chvíli se účastníci shromáždili kolem kříž při jeho posvěcení 
a vyslechnutí krátkého projevu p. Hanse Schmida, předsedy horského spolku. Tento kříž 
vyrobený z dřeva akácie přetrval dokonce i požár horské chaty na Ještědu v roce 1963 
(foto 1, 2, 3). 

VI.dřevěný: V březnu  roku 1981 bylo úředně nařízeno  jeho odstranění! V  roce 1990 
se odvážila Česká Beseda kritizovat tehdejší rozhodnutí prohlášením: „Komu mohl ško-
dit  kříž  na  Ještědu?“    To  ale 
již  vzniknuvší    „Klub  přátel 
Ještědu“  zařídil  znovupostave-
ní  nového  dřevěného  kříže  na 
vrcholu Ještědu! V pořadí tedy 
již sedmého kříže…

Pro časopis Patron volně přeložil 
Herbert Endler

Podklady:
•  Jeschken-Iser-Jahrbuch 1998, 

42. Jahrgang. Brunhilde 
Brucha „Die sieben Jeschken-
kreuze.“ 

Pro zajímavost: 

První rozhledna (dřevěná vyhlíd-
ková věž) byla na Ještědu posta-
vena  7.5.1876  (foto  4).  Byla 
vysoká 5m a se svolením majite-
le pozemku hraběte Clam-Gal-
lase  ji  zbudovala  skupina obča-
nů  Liberce  pod  vedením  pana 
Adolfa  Hoffmanna.  Vyhlídka 
odolávala  vlivům  počasí  až  do 
roku  1889,  kdy  musela  být 
z  důvodu  špatného  stavu  strže-
na.  Byla  nahrazena  jinou  –  již 
8m vysokou osmibokou …
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V Patronu č. 1/2002 se na straně 29 objevila 
zmínka  o  neznámém pomníčku pod Trniš-
těm spolu s náčrtkem přístupové cesty, opi-
sem textové části z desky a výzvou ke zveřej-
nění dalších zjištěných podrobností.

LIDI NEUMÍRAJ
MĚNÍ SE V KVĚTINY

MILAN
6. 6. 1976 – 5. 5. 1996

V průběhu  roku 2009  jsem byl  informován 
o existenci záznamníků tematického turistic-
kého odznaku  (TTO) klubu českých  turistů 
Ještědáci Liberec. Jedná se o šest záznamníků 
(sešitků)  s  pomníčky  zařazenými  do  těchto 
kategorií:  1)  tragická  úmrtí,  2)  sebevraždy, 
3) přírodní živly, 4) pytlácké příběhy a vraždy, 
5) památeční pomníčky, 6) dřevařské smrti.

U každého pomníčku je ve stručnosti uvede-
no co, se na místě neštěstí přihodilo a poměr-
ně  slušný  (ne vždy však přesný) popis  cesty. 
Princip TTO spočívá v tom, že na důkaz náv-
štěvy u pomníčku je v sešitku uvedeno kon-
krétní zadání (např. opis textové části textu na 

pomníčku, textu na turistickém rozcestí atd.). 
Po navštívení všech pomníčků ze  záznamní-
ků TTO se správně vyplněnými otázkami, se 
záznamníky  TTO  odevzdají  k  vyhodnocení 
správnosti údajů. V případě, že je vše v pořád-
ku, obdrží majitel sešitků odznak (1 sešitek = 
1 odznak). Pořizovací cena jednoho sešitku je 
asi 60.- Kč a doba nutná k návštěvě a obchůz-
ce pomníčků není časově omezená. 

A  jaká  je  souvislost  pomníčku  pod  Trništěm 
a záznamníků TTO? V sešitku s památečními 
pomníčky je o něm zmínka, je zde uvedeno, že 
na místě neštěstí se v roce 1996 zastřelil mla-
dý muž, který se nedokázal smířit s nástu-
pem absolvování základní vojenské služby.

Pro časopis Patron sepsal: Hynek Farský

milan Pod trništěm
a záznamníky tematického turistického odznaku

křížany a i. sv. válka
Když  se  tak  toulám  po  okolí,  všímám  si 
i pomníků padlých v obou sv. válkách. Hlav-
ně v té první, to je skoro v každé vesnici něko-
lik desítek padlých. Při pátrání po  fotografii 
hospody  na  Krkavčích  skalách  jsem  objevil 
snímek  pomníku  padlých  občanů  Křížan 
v I. sv. válce. Pomník to byl docela pěkný, stál 
u kostela, žel po II. sv. válce byl zlikvidován.

Pro časopis Patron připravil:
Oldřich Sladkovský
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Když  jsem  šel  v  sobotu  11.  května 
2010  náhodou  kolem  kristiánovského 
hřbitova,  tři ukrajinští dělníci  tam prá-
vě  dokončovali  opravu  oplocení  jeho 
konečným nátěrem. Kdo oplocení hřbi-
tova nechal  opravit  nevím. Hodnocení 
úrovně  opravy  nechám  na  vás  (viz.  3 
snímky).

Pro časopis Patron nafotil a zaslal:
Miroslav Bičiště

oprava oplocení sklářského hřbitůvku na kristiánově

V Patronu č. 1  / 2010  jsem napsal krátký článek o Krkavčích  skalách u Křížan. 
Mimo jiné jsem zaslal i pohlednici chaty, která dříve v těchto místech stála, je na ní 

krkavčí skály – oPrava!



informace přátel drobných památek Jizerských hor�/�010 (21. ročník) 1�

nápis  v  němčině  „Der  Raben-
stein“,  česky  „Krkavčí  skály“. 
Byl  jsem  později  upozorněn, 
že  to  není  snímek  té  správné 
chaty.  Tak  jsem  se  pustil  do 
pátrání a zjistil  jsem, že se  jed-
ná o poměrně častý název skal-
ních útvarů, v naší oblasti  jsou 
hned  tři.  První  jsou  u  Křížan 
a  snímek  č.  1  představuje  tu 
správnou,  bývalou  hospodu 
na  Krkavčích  skalách  (pozn. 
redakce: ve druhém vydání Pat-
rona č. 1/2010, ve formátu A5, 
je už správný snímek). Když už 
jsem byl v tom pátrání, tak jsem 
si  vyšel  na  druhé  Krkavčí  ská-
ly, na Horním Sedle u Hrádku 
nad  Nisou.  Zde  sice  hospoda 
nestála, ale cestou jsem na stro-
mě  uviděl  zajímavé  zařízení, 
řekl  bych  „stromolez“  (snímek 
č.  2). No  a  třetí Krkavčí  skály 
jsou v Lužických horách, neda-
leko  kopce  Luž,  podle  kterého 
je toto horské pásmo pojmeno-
váno. Právě pohlednice z  těch-
to Krkavčích  skal byla otištěna 
v Patronu č. 1/2010 ve formátu 
A4. Ještě před I. sv. válkou bylo 
toto místo hojně navštěvováno 
a  chata  to  byla  docela  výstav-
ní. Po II. sv. válce byla opuště-
na  a  postupně  chátrala.  V  60. 
letech už to byla ruina (snímky 
č. 3, 4, 5, 6). Tímto uvádím vše 
na pravou míru.

Pro časopis Patron připravil:
Oldřich Sladkovský
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Vážení přátelé, členové spolku Patron, před-
kládám  vám  jednak  několik  „historických“ 
podob  pomníčků  a  jednak  rovněž  několik 
pomníčků, u kterých si nejsem zcela jistý. 

Chci  vás  tímto  požádat  o  spolupráci  při 
určení  totožnosti  čtyř  památek  označených 
otazníky  s  čísly.  Pokud  je  poznáte,  prosím 
o zaslání  informace  s  jejich  identifikací a  to 
buď na:

•  E-mail:  endler@volny.cz  

nebo poštovní adresu

•  Herbert Endler
  Jiřetín pod Bukovou 104
  468 43 Albrechtice v Jiz.horách

Za poskytnuté informace předem děkuji!

Pomníčky v proměnách času a záhady…
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1)Při zpracovávání příběhu pomníčku Rudolfa Huba a Františka Součka jsem zjistil další příběh, který 
se odehrál v Dětřichově v letech II. světové války. I tento příběh svědčí o tom, že nebylo tehdy radno 
vybočovat z řady, nebo být zásadový a čestný, a to ani, když se jednalo o samotného pana faráře!

vražda děkana augustina langa
V letech 1923-1926 sloužil v Dětřichově pan  farář Nowak. Po něm nastoupil pan děkan 
Augustin Lang. Byl statné postavy, zvyklý nazývat věci pravými jmény a to i v době, kdy bylo 
mnohé zakázáno. Říká se, že byl roku 1941 zákeřně zavražděn místními nacisty, ale nahlas to 
zaznít prý nemohlo. A tak se dodnes uvádí, že se jedná o neobjasněný případ násilné smrti. 

Pan děkan chodíval každý čtvrteční večer na partičku karet do blízké hospody. Když se jed-
noho  večera  opět  vracel  z  pravidelného  posezení  s  přáteli  v  hospůdce,  někdo  si  na  něho 
počíhal. 

Na druhý den ráno bylo tělo děkana Langa nalezeno v říčce Olešce - až u mlýna na konci 
vesnice. Vše mělo vypadat jako neš astná náhoda! Postupně bylo zjištěno, že byl s předem 
proraženou  lebkou odvlečen  z místa napadení  a následně  vhozen do  říčky  tekoucí kolem 
fary. Podrobnější ohledání těla vykázalo mnohá zranění, která si děkan Lang nemohl přivodit 
pouhým pádem do říčky. Zranění jednoznačně vykazovala, že zemřel po urputném zápase 
na život a na smrt. 
1)Dle vyprávění pamětníka, které bylo vydáno v Jeschken-Iser-Jahrbuch 1998.

sPolečenská rubrika
Své narozeniny oslaví

• v červnu:
Ing. Ivan Indráček, Dietmar Lauer, Otto Pospíšil,
PhDr. Petra Prokopová, Michael Ulbrich

• v červenci:
Hynek Farský, Helena Kuncová, Oldřich Lakomý,
Vladimír Lánský, Günter Menzel,
Stanislav Novotný, Ladislav Řezáč

• v srpnu:
František Golis, Daněk Kudrna,  
Ing. Lenka Švehlová

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a hodně sil do další práce.
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Vyhledal jsem hrob děkana Augustina Langa 
na dětřichovském hřbitově dne 17. 4. a nav-
štívil jej znovu pro dokumentaci 23. 5. 2010 
(foto 1, 2). Na soklu kříže lze číst:

sacerdos dechant
augustin lang

pfarrer in dittersbach
*29.8.1869 i. bad kreuznach rhld.

zum priester geweiht: 1.5.1897
+30.5.1941 vor der pfingstvigil

aus tiefer sorge um den glauben
seiner herde riß ihn der tod wie

ein dieb in der nacht –

den ewigen lichttag verleih ihm
zu schauen,  herr jesus!

Na Internetu jsem nalezl dva odkazy o zabití 
děkana Langa v německé literatuře:

lang, augustin, pfr.,  
diözese leitmeritz

* 29.08.1869 bad kreuznach,  
- bischöfl. notar

† 30.05.1941 dittersbach,  
totgeschlagen

Text a foto:  Herbert Endler
Zdroj:  Jeschken-Iser-Jahrbuch 1998.
  vlastní kartotéka
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Po  delší  době  jsem  se  vypravil  do 
Stráže,  podívat  se  v jakém  stavu  se 
nacházejí  tamní  památky.  Byl  jsem 
příjemně  překvapen,  skoro  všechny 
jsou  opraveny,  případně  obnoveny. 
Tak na rohu školní zahrady byla dříve 
jen  tabulka  s textem,  že  tam  padl 
Emerich  Berta.  Teď  tam  je  kromě 
této  tabulky  nová  kovová  tabulka  
v dobové  úpravě,  připevněná  na  ko-
vovém  sloupku,  na  jehož  vrcholu  je 
malý křížek (foto 1, 2).

Před vchodem na hřbitov  je pomník 
obětem I. sv. války. Nyní je obnoven, 
všechna  jména  padlých  jsou  velmi 
dobře  čitelná,  je  jich  celkem  96. Na 
druhé  straně,  naproti  tomuto  pom-
níku, je pomník na paměť  60. výročí 
panování císaře Franze Josefa I. Pom-
ník  byl  obnoven  v roce  2008  a je 
rovněž  na  vysoké  úrovni  (foto  3,4). 
Na  hřbitově  je  pomník  Ferdinanda 
Schwarze, ten byl za Rakouska vězněn, 
onemocněl a v roce 1906 zemřel. Byl 
to  dělnický  funkcionář.  Pomník  je 
rovněž ve velmi dobrém stavu (foto 5). 
V současné  době  se  opravuje  hrobka 
Zimmermannova  rodu  (foto 7).  Ve 
Stráži  koupil  v roce  1873  továrnu 
(Retex)  Josef  Zimmermann.  Když 
zemřel v roce 1891, pokračoval v jeho 
práci syn Karl (1863 – 1924). Byl tak 
úspěšný, že mu byl udělen šlechtický 
titul. V Liberci,  v ulici  pod  zámkem, 
si  nechal  v roce  1900  postavit  dům 
(kresba 6). V pořádku  je  i  Schillerův 
dub na horním konci Stráže (foto 8).

Pro časopis Patron připravil:
Oldřich Sladkovský

stráž nad nisou – památky
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sdružení a jeho členů! Příspěvky, články a fotografi e do dalšího vydání zašlete nejpozději 
do 6. 9. 2010 na adresu: Günter Menzel, Na Skřivanech 552, 460 15 Liberec 15 nebo 
e-mailem: gmenzel@volny.cz
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Informace přátel drobných památek
Jizerských hor č. �/�010 (�1. ročník)


