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Jezdím často tramvají z Liberce do Jablonce. 
Při té příležitosti jsem si povšimnul, že v Hor-
ní Proseči je vpravo od tratě na stráni možno 
zahlédnout drobnou stavbičku připomínající 
kapličku. Tak jsem se tam jednoho dne rozjel 
na průzkum. Skutečně tam stojí dřevěná kap-
lička je ve velmi dobrém stavu a je vidět, že 
byla asi nedávno opravena. Naproti přes ces-
tu stojí kříž na žulovém podstavci a za plotem 
vedle kříže je ve dvoře malý dobře udržovaný 
křížek. Protože jsem ale k těmto stavbičkám 
nic neznal, tak jsem to jen nafotil a uložil na 
pozdější dobu

Později jsem k tomu zjistil, že Anton 
Schwarzbach z čp. 7 měl vidění, že na jeho 
stodole visí zvonek. V osadě nic podobného 
nebylo a tak nechal přivézt z Prahy zvon. Stál 
100 zlatých a 15 krejcarů a nechal zvon pově-
sit ve své stodole. Tak tam zvonek vyzváněl 
až do jeho smrti.

Statek podědil jeho syn Josef, ten po čase 
zjistil, že rozhoupávání zvonu poškozuje krov 
jeho stodoly a tak zvon sundal. Po určité době 
ale Josef onemocněl, a když nemoc konečně 
ustoupila, rozhodl se, že jako poděkování 
za záchranu postaví kapličku a pověsí do ní 
zvon, ten pak vyzváněl až do 1. sv. války, kdy 
byl odvezen. Lidem se ale po vyzvánění stýs-
kalo a tak po válce, v roce 1925, byl po sbír-
ce zakoupen nový zvon. Stál 2118 Kč a vážil 
61 kg. Postihnul ho stejný osud. Lidstvo 
nezmoudřelo, vypukla 2. sv. válka a zvon byl 
zase odvezen. Kaple potom postupně chátrala 
až do roku 2007, kdy paní Tomášová zorga-
nizovala pomoc na záchranu stavbičky a tak 
byla kaple v roce 2008 obnovena.

Na druhé straně cesty, pár metrů od kaplič-
ky, stojí vysoký kříž. To v domě čp. 20 (dnes 

Horní Proseč n. Nisou - Nový Svět - kaple
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420) žil Tobiáš Fiebiger. Jeho syn Franz byl 
kameníkem v této oblasti asi jediným, Byl 
zřejmě schopný, protože díky svému řemes-
lu si pomohl ke značnému jmění. Franz se 
rozhodl, že jako poděkování Bohu za to, že 
se mu tak dobře daří, postaví kříž. V roce 
1831 vytesal vlastnoručně žulový podstavec 
(byl přece kameník) a u svého domu postavil 
křížek. Ten tam stojí až do dnešní doby.

Do třetice jen krátká zmínka o malém křížku. 
Ten stojí ve dvoře, jen pár kroků od velké-
ho kříže. Je velmi dobře udržován, ale zatím 
jsem nic bližšího nezjistil. Příležitostně se do 
Nového Světa vypravím, a pokud tam bude 
někdo z domácích, přeptám se.

Zdroj: Vratislavický zpravodaj.

Pro časopis Patron sepsal a nafotil:
Oldřich Sladkovský

Mgr. Viktor Goliáš PhDr, sympatický mladý 
člověk, odborný asistent Ústavu geochemie, 
mineralogie a nerostných zdrojů, na PF Uni-
verzity Karlovy v Praze, je přítelem studánek. 
Seznámili jsme se před léty v Jáchymově, kdy 
jsme „fárali“ do štoly Svornost, odkud teče 
minerální voda do lázní. Ale to je jiná kapi-
tola.

V červnu tohoto roku objevil s přáteli 
v oblasti Andělského vrchu u Nového Města 
p. Smrkem skupinu pramenů a dne 11. září 
2010 první z nich upravili a vodu vyvedli. 
Pojmenovali ho Rafael. Je to silný radioaktiv-
ní minerální pramen s vysokým průtokem při 
velice slušné aktivitě okolo 3200 Bq/l 222Rn. 
Nachází se přímo na trase nově vyznačené-
ho singltreku (horská kola), připravovaného 

RadioaktivNí  StudáNka
u NovéHo MěSta Pod SMRkeM
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směrem do Polska. Souřadnice WGS-84: 
50°55´48.80“N, 15°14´58.20“E, v nadmoř-
ské výšce 520 m.

Ihned jak jsem dostal od „Wikiho“ zprávu, 
vypravili jsme se na kolech pramen vyhle-
dat. Je to opravdu jednoduché, zbytečné 
jsou i souřadnice. Na konci aleje směrem do 
Dětřichovce, asi po 100 metrech, odbočuje už 
v lese nevýrazná lesní cesta doleva (po pravé 
straně je skládka dřeva) a ani ne po 100 met-
rech je pod cestou pramen. Nedá se minout.

Opláchli jsme se, ochutnali, nabrali vodu 
do džberu a už si v ní doma máčíme naše 
nemocné údy. Vřele doporučujeme návštěvu 
tohoto místa.

Okolí pramene ještě nemá definitivní podobu a na jeho úpravě budou přátelé studánek 
pokračovat na jaře.  Ten, kdo by se chtěl o jejich práci dozvědět více, může se podívat na  
www.estudanky.cz

Ještě chci podotknout, že veškeré informace, které jsem v tomto článku použil, jsem použil 
s dovolením Viktora Goliáše (na snímku ve žlutých holínkách, bez kapuce).

Ruda Makel

Stručný výtah ze semináře konaného ve 
dnech 23. a 24. září 2010 v Horní Vysoké 
u Levína (UL).

Za spolek Patron se zúčastnili Zdeněk Buriá-
nek a Michal Vrbata�. Mezi účastníky tohoto 
pracovního setkání byli pracovníci Národního 
památkového ústavu z různých krajů, vybra-
ní studenti Filozofické fakulty Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

� Původní pozvánka na seminář byla zaslána 
na prezentaci webových stránek „Drobné 
památky v Libereckém kraji“.

dRoBNé NeMovité PaMátkY v kRaJiNě
a vÝZNaM JeJiCH

dokuMeNtaCe
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a zástupci občanských sdružení zabývajících 
se problematikou drobných památek.

Samotný seminář započala svoji přednáškou 
„Typologie drobných památek“ Mgr. Natalie 
Belisová. Zde popsala na řadě případů pro-
blematiku dělení drobných památek jak dle 
tvaru, důvodu zřízení / funkce, nebo dle fun-
dátora. Každá ze zmiňovaných možností skrý-
vá řadu otázek, například vymezení pojmu 
Boží muka / kaple / skalní výklenek / skalní 
rytiny … V případě dělení drobných pamá-
tek dle funkce používáme tyto kategorie: SA 
– sakrální (památka byla vysvěcena, např. 
zastavení při poutních cestách), PI – pietní 
(připomíná úmrtí osoby, tj. vražda, utonutí, 
smrtelný úraz, ale také sem řadíme pomníky 
válečné), MP – památky majetkoprávní (sem 
řadíme např. hraniční, mezní kameny), SP 
- památky soudně právní (šibenice, smírčí 
kříže, smírčí kameny – pozor na novodobé 
památky tvářící se jako smírčí kříže, skutečné 
smírčí kříže vznikaly na základě středověkého 
soudního práva), OS – památky oslavné (při-
pomínající osobnosti, události, budovatele 
staveb – i jejich díla). Osobně navrhuji ještě 
kategorii OR – orientační (milníky, rozcest-
níky a jiná stará dopravní značení).

Následovala přednáška PhDr. Petra Hrubé-
ho Ph. D. na téma „ Identifikace a lokalizace 
drobných památek v krajině, staré informač-
ní zdroje, metodický postup přípravy před 
vlastní dokumentací“. Ve zkratce se zmíním 
o několika pramenech, ve kterých lze čerpat 
informace o drobných památkách. Jsou to 
např. „soupisy sakrálních památek“ jednot-
livých farností z 1. pol. 19. století, obecní 
kroniky, šlechtické archivy (možno vyhledat 
v SOkA). Z literatury dále „Česká akade-
mie císaře Františka Josefa I.“, čtyřsvazková 
publikace „Umělecké památky Čech“, nebo 
regionální literatura. Významné je také stu-
dium starých map např. „Císařské povinné 
otisky“ z let 1824 – 1843 na portálu České-

ho ústavu zeměměřičského a katastrálního  
http://archivnimapy.cuzk.cz/, mapy I., II. 
a III. vojenského mapování na stránkách 
„oldmaps – staré mapy“, které provozuje 
Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního 
prostředí Univerzity J. E. Purkyně. Program 
prvního dne semináře završila exkurze na 
nedaleký kopec Sedlo.

Druhý den zahájil PhDr. Kamil Podroužek 
Ph. D. přednáškou „Dokumentace drobných 
památek – nároky, standarty, možnosti“. 
Zde popsal problematiku sběru informací, 
jak památky popisovat (verbálně, kresebně, 
graficky, fotograficky, jak dané objekty měřit 
a zaměřit). Následovala přednáška PhDr. 
Víta Honyse „Problematika rekonstrukč-
ních doplňků, obnovy a údržby, nároků na 
obnovu a údržbu“ (týkala se víceméně opravy 
pískovcových a opukových soch). Ing. Vla-
dimír Brůna a Ing. Hana Veselá uvedli téma 
„Možnosti moderních informačních techno-
logií pro dokumentaci Drobných památek 
a možnosti prezentace“ (zmíním zaměření 
objektů turistickou GPS navigací – pozor na 
odchylku 5 – 15 m! od skutečnosti). Jan Leibl 
uvedl přednášku na téma „Drobné památky 
v písemných pramenech“ a Michal Trněný 
přednesl „Zprávu z průzkumu a dokumenta-
ci drobných památek v česko – saském pří-
hraničí“.

 Vzhledem k rozsahu témat zde nastíněných, 
se mohou zájemci o podrobnější informace 
obrátit k výše jmenovaným členům spolku 
Patron na pravidelné čtvrteční, nebo na člen-
ské schůzi spolku.

Na snímku vidíme účastníky exkurze na 
jenom ze skalních vrcholků na Sedle. Něko-
lik dalších fotografií z této exkurze najdete 
zde: http://drpalik.mypage.cz/menu/aktu-
alne/zpravodajstvi/aktivity-seminar

Michal Vrbata
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Nedávná povodeň odhalila i skryté 
hraniční znamení u soutoku Jizerky 
s Jizerou. To známé číslo 311 a písmena 
S a F z roku 1845 na hraničním kameni, 
který se nachází na pravém břehu Jizerky 
(foto č. 1), snad nemusím připomínat, 
ale že je číslo 311 i na hraničním patníku 
u soutoku Jizerky s Jizerou, obráceném 
vzhůru nohama (foto č. 2), ví málokdo. 
Nyní, po povodni, se objevilo třetí číslo 
311 na břehu řeky Jizery (foto č. 3). Tohle 
určitě sto let nikdo neviděl. Znamení 
bylo překryté kořenem starého smrku, 
z něhož tam je dnes už jen ztrouchnivělý 
pařez. Ten strom jistě nevyrostl na 
holém kameni. Čím nás ty Jizerky ještě 
překvapí?!

Pro časopis Patron zaslal: Josef Kuna

Hraniční kámen číslo 311

oprava textu!
V mém článku „Nové kříže 
v Jablonci nad Nisou“, v časopise 
Patron 3 / 2010, jsem se dopustil 
nepřesnosti ve jménu faráře, který 
kříž na vyhlídce Dobrá voda vysvětil. 
Kříž vysvětil ThDr. Karel Koláček, 
starokatolický farář z Jablonce nad 
Nisou (nesprávně bylo uvedeno 
jméno farář p. Poláček). Za chybu 
se velice omlouvám především 
faráři ThDr. Karlu Koláčkovi, ale 
i čtenářům časopisu Patron.

Zdeněk Bláha
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Na Javorníku se staví nový Obří sud a jeho 
budoucí tvary se už dají vytušit ze stavby 
z betonu a cihel (viz. foto 1 a 2), ale asi už 
nebude tak pěkný jako ten původní (viz. 
pohlednice).

Další památka byla postavena „U Šámalů“. 
Je to kamenný stolec (viz. foto 3 a 4), který 
byl postaven jako připomínka na rozbořené 
monumentální sousoší sv. Josefa se čtyřmi 
patrony České země, z roku 1860, zřízené 
na památku záchrany rychtáře, jemuž se 
splašili koně. Autorem sousoší byl Josef 
Zeman z Tatobit. Sousoší bylo barbarsky 
zničeno v roce 1958 při stavbě kravína 
v Proseči pod Ještědem (tolik Marek Řeháček 
ve svém turistickém průvodci Ještědem 
a Podještědím).

Pro časopis Patron zaslal a nafotil: Josef Kuna

obří sud na Javorníku
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Na Ještědu, v prostoru skokanského areálu, 
byla nedávno instalována pamětní deska 
Miloslava Bělonožníka, který zemřel letos 
v lednu ve věku 91 let. Narodil se 11. července 
1918 ve Zlaté Olešnici a zemřel 12. ledna 
2010 v Liberci. Celý život zasvětil sportu. 
V roce 1948 se stal mistrem ČSR ve skoku na 
lyžích a v témže roce se zúčastnil Olympiády 
ve Svatém Mořici, kde obsadil 16. místo. 
V roce 1955, na závodech v Oberstdorfu, 
vytvořil světový rekord ve skoku na lyžích 
výkonem 107 m. Od roku 1953 byl členem 
skokanské komise FIS. Po ukončení aktivní 
činnosti se věnoval práci v této komisi, kde 
měl tu výhodu, že ovládal šest světových 
jazyků. Od roku 1969 byl předsedou komise 
pro stavbu skokanských můstků. Podílel se na 
stavbě Ještědského areálu, kdy v letech 1966 
– 1967 bylo přemístěno 50 000 m3 zeminy. 
Postavil i skokanský můstek ve švédském 
Falunu a zasadil se o stavbu obřího můstku 
v Harrachově.

Pro časopis Patron sepsal a nafotil:
Oldřich Sladkovský

PaMětNí deSka
MiloSlava BěloNožNíka Na Ještědu

Pozvánka na zajímavou akci
Obec Dlouhý Most a Komitét pro udržování památek z války roku 1866 si vás dovolují 
pozvat v sobotu 11. prosince 2010 na kulturní akci na téma „Prusko-rakouská válka roku 
1866 v obci Dlouhý Most“. Program: v 14:15 hodin – Pietní akt u pomníku na hřbitově, 
u kostela sv. Vavřince, v 14:45 hodin – Křest publikace „Srážka u Dlouhého Mostu 24. 
června 1866“ a přednáška k roku 1866 v restauraci „U Hastrmánka“.

Téhož dne dopoledne v 10:30 hodin bude vysvěcen pomník četaře Emericha Berty ve Stráži 
nad Nisou, ve školní zahradě a bude odhalena naučná tabule u kostela sv. Kateřiny.

Pro časopis Patron zaslal: Michal Vrbata
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V obci pod Černou Studnicí najdeme řadu drobných památek, mnohé z nich členové spolku 
Patron evidují, znají. Pojďme se však podívat na ty další. 

K nejstarším patří kříž postavený manželi Pochmanovými z č.p.70. V roce 1810 jej nechali 
umístit na křížení dnešní silničky spojující Novou Ves a Lučany nad Nisou a tzv. Michaelovy 
cesty (Michaelweg) vedoucí po hřebeni kolem dnešní rozhledny Nisanky na Smržovku. Na 
nízkém dvoudílném žulovém podstavci s letopočtem 1810 a iniciály APM (Anton a Marie 
Pochmanovi) je umístěn vysoký železný kříž s plechovou postavou Krista a anděla zachycu-
jícího krev z rány, níže je také z plechu P. Marie, nahoře stuha s nápisem „INRI“ a ozdobná 
půlkruhová plechová stříška. Kříž je v dobrém stavu.

O něco málo mladší je tzv. Knoblochův kříž�, 
který najdeme u místní cesty jižně pod koste-
lem P. Marie. Původně stával od roku 1814 na 
nedaleké křižovatce při silnici na Dolní Černou 
Studnici. Když však bylo v roce 1870 na tom 
místě postaveno nevelké stavení – krčma zvaná 
„Květinový domek“ ve kterém byly nabízeny 
„nemravné služby pánům“, rozhodl se smržov-
ský vikář Ignác Knobloch přemístit kříž nedale-
ko, před jeho rodovou chalupu (vyhořela v roce 
1949). Po druhé světové válce kříž poškodili 
vandalové. Teprve v roce 2008 se opravy ujal 
Novoveský okrašlovací spolek (dále jen NOS), 
památka byla slavnostně vysvěcena v roce 2010. 
Na nízkém třídílném žulovém podstavci� s vyte-
saným letopočtem 1814 je umístěn železný kříž 
s postavou Krista zhotovenou z plechu. I další 
postavy jsou z plechu, anděl zachycující krev 
z rány Kristovy, P. Marie a sv. Jan Evangelista. 
Kříž je ozdoben okrasnou půlkruhovou plechovou stříškou, stuhou s nápisem „INRI“ a držá-
kem na svíčku. Dole je na plechu nápis: „Kde víra, tam láska. / Kde láska, tam mír.“ Památka 
je v dobrém stavu.

Další kříž najdeme na rozcestí značené cesty od rozhledny Nisanky na Kynast a cesty vedoucí 
z Jabloneckých Pasek na Novou ves nad Nisou. Místní zde říkají „U křížku“. V roce 1829 
jej nechali postavit bratři Elias a Josef Faixovi na památku jejich zesnulého otce. Původní 

� Památka je místně nazývána „Boží muka u Anastázového Tondy“ dle přezdívky někdejšího 
majitele nedalekého stavení. Označení Boží muka je zde používáno u všech křížů a je chybné. 
V katastru Nové Vsi nad Nisou ve skutečnosti nenajdeme jediná Boží muka.

� Zdejší kříže pocházejí zřejmě z jedné kamenické dílny.

Nová veS Nad NiSou
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kříž měl podobu blízkou např. Knoblochovu 
kříži, v roce 1928 však byl nahrazen součas-
ným, který nechal postavit Bruno Faix po té, 
co ten starý zničili opilci. Na původním kříži 
byla umístěna tabulka s textem�: “Steh still 
mein lieber Wandersmann / denk, was Jesus 
hat für dich getan. / Betrachte seinen bluti-
gen Schweiss, / dann setze fort deine Reis! / 
Gestiftet für ihren Vater / welcher 1824 sanft 
entschlafen ist, / von den Söhnen Elias und 
Josef Feix“. V překladu: „Stůj tiše, můj milý 
pocestný, / vzpomeň, co Ježíš pro tebe uči-
nil. / Povšimni si jeho krvavého potu, potom 
pokračuj dále na své pouti. / Věnováno otci, 
/ který tiše r. 1824 zesnul, / od jeho synů Eli-
ase a Josefa Faixe“. Na dvoudílném žulovém 
soklu (asi původním s letopočtem 1829) stojí 
také dvoudílný žulový podstavec, do horního 
dílu je zpředu vytesán křížek. Do podstavce je 
zasazen kovaný zdobený kříž s korpusem Kris-
ta a zdobenou plechovou půlkulatou stříškou. 
Pozůstatky původního Faixova kříže najdeme 
v těsném sousedství památky.

Další památkou, o které se zmíním, je Císař-
ský kámen (Kaiserstein). Dnes prázdný výkle-
nek za novoveským koupalištěm od roku 1908 
zdobil malovaný nápis pořízený u příležitosti 
60. výročí panování císaře Františka Josefa 
I. místním spolkem válečných veteránů. V té 
době se zde ještě vedle honosného Königo-
va hotelu rozkládal „Velký loďkový rybník“, 
v okolí Císařského kamene se nacházela terasa 
a dřevěný zámeček. Po druhé světové válce vše 
zaniklo. Původní malovaný nápis zanedlouho 
nahradila pamětní deska, která však musela být 
po vzniku Československé republiky odstraně-
na. Členové NOSu se nyní snaží toto místo 
oživit, do prázdného výklenku chtějí umístit 

novou pamětní desku, tentokrát však věnovanou významnému rodáku Konrádu Königovi, 
který se mimo jiné zasloužil o stavbu kostela P. Marie – pomocnice křesťanů�, nebo o označení 
pramene Nisy.

�  Původní text i překlad převzat z publikace „Novoveské putování časem a přírodou“. 
�  Nad někdejším Císařským kamenem stojí ještě Evangelický kostel Gustava Adolpha z roku 1935.
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Pramen Nisy je asi nejznámější novoveskou drobnou památkou�. První pomník s nápisem 
„Neissequelle / 1930“ byl slavnostně odhalen při lidové slavnosti 29. června 1930. V roce 
1980 byla na žulový kámen nad pramenem umístěna nová deska s nápisem „PRAMEN 
NISY / 1980“. Ukradenou pamětní desku nahradila v roce 2010 nová s nápisem „PRA-
MEN NISY / NEISSEQUELLE / ŹRÓDLO NYSY / 2010“. Po stranách jsou umístěny 
letopočty 1930 a 1980. Autorem návrhu desky je ak. sochař Jiří Dostál, zhotovili ji kame-
nosochař Rostislav Dvořák st. a zámečníci Pavel Lubas s Jaroslavem Lubasem starším. Při 
slavnostním odhalení 12. června 2010 byla do kamene umístěna raznice se stylizovaným 
znakem obce.

Zcela novou památkou je památník na Teprberku, 
jak se nazývá návrší s kostelem P. Marie pomocni-
ce křesťanů, o který se členové NOSu také starají. 
V roce 2009 upravili okolí kostela, zřídili zde dět-
ské hřiště, vysadili spolkovou lípu a odhalili nový 
pamětní kámen s nápisem: „Nová ves nad Nisou 
– areál TEPRBERG / ÚPRAVA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ / / TENTO PROJEKT BYL 
SPOLUFINANCOVÁN / EVROPSKOU UNIÍ 
Z EVROPSKÉHO FONDU / PRO REGIO-
NÁLNÍ ROZVOJ“. Dole jsou pak ještě dva znaky 
s nezbytnými hvězdičkami a nápisy: „Regionální / 
operační program / NUTS II Severovýchod“, vedle 
pak: „Investice do Vaší budoucnosti / Spolufinan-
cováno Evropskou unií / z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj“.

Na nedalekém hřbitově byla při této příležitosti 
postavena nová dřevěná zvonice. 

�  Již na mapě z roku 1713 je na tomto místě označen „Neisborn“.
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V Nové Vsi nad Nisou najdeme také jeden 
kamenný, pískovcový kříž. Jedná se vlastně 
o „reklamní poutač“ zdejšího kamenosochaře�.

A nakonec ještě krátce o dvou křížích, které 
jistě všichni znáte. Kříž Richarda Hofmana 
nad železniční zastávkou Nová Ves nad Ni-
sou je v dobrém stavu, snad jen nový nátěr by 
neškodil. Zimmermannův kříž stojící u hlav-
ní silnice v horní části obce na přelomu let 
2009 a 2010 zmizel. V průběhu roku 2010 se 
však na staré místo opět vrátil.

Připravil Michal Vrbata.

Zdroje informací:

- Novoveské putování časem a přírodou – Ire-
na Pluhařová, Ing. Jaroslav Pluhař 2010

- Novoveský okrašlovací spolek – www.novo-
veskyokraslovacispolek.cz

- Denní tisk.

�  Nám známý kamenosochař Rostislav Dvořák, který mimo jiné opravil náhrobní kámen Anto-
na Riedla na Kristiánově a také opravil kamenný podstavec kříže nad Lučanským tunelem.
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Tabulka Jiřího Mikoláška pod Zeleným 
vrchem. (obrázky: Mikolášek 1-3).

O této památce jsem se dozvěděl od hajné-
ho ve smyslu, „že tam někde viděl takovou 
tabulku“. Nicméně podrobnosti neznal a tak 
jsem se příležitostně vypravil, abych se poku-
sil ji nalézt. Podařilo se hned napoprvé, když 
jsme šli se ženou naslouchat jelení říji. Byl 
nádherný podzimní podvečer, poseděli jsme 
na skalách Zeleného vrchu a z několika stran 
slyšeli troubení jelenů. 

Pokud má někdo podrobnosti o významu 
této tabulky, prosím o jejich poskytnutí.

Stále je co nacházet,
stačí jen se dívat kolem sebe…
(Text a foto: Herbert ENDLER)
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Weberův kříž v Malém Štolpichu. (viz článek dále a obrázky: Weber 1-4). 
O tomto kříži i události se k němu vážící jsem již psal v časopisu PATRON 1992/4. Tehdy 
jsme ještě nevěděli, zda se v průběhu dalších let podaří najít důkaz, o jeho někdejší existenci.

Místo, kde tento kříž měl být umístěn, jsem hledal několik let (kdykoliv jsem procházel 
Malým Štolpichem). Prohlížel jsem kameny, které se mi zdály vhodné k použití úkrytu před 
pytláky – tak jak to tehdy učinil lesník Franz Weber z Ferdinandova. Leč, nedařilo se. Kdo 
zná toto místo, asi mi dá za pravdu, že vhodných kamenů je tu nepřeberné množství. Ale který 
je ten pravý?

Nakonec mi pomohl Jirka Pavelka, který měl více štěstí než já a poradil mi, na kterém místě 
hledat. A skutečně! Přísahal bych, že i tento balvan jsem kdysi prohlížel – inu provozní slepota 
tehdy zřejmě zapracovala.  Nenápadný zbytek ulomeného kříže v balvanu blízko u cesty potvr-
dil, že zde skutečně stával Weberův kříž! Nyní se již jen zeptám: „Obnovíme tuto památku 
s uvedením jejího příběhu na tomto místě?“ 

Hirschmannův kříž na Rauscheckově cestě. (viz článek dále a obrázky: Hirschmann 1-3).
Rovněž o tomto kříži i události k němu se vážící jsem již psal v časopisu PATRON 1992/4. 
Tehdy jsme také ještě nevěděli, zda se v průběhu dalších let podaří najít důkaz, o jeho někdejší 
existenci.
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Tento příběh, tak jako Weberův kříž, mi také po 
léta nedával spát. Pokaždé, procházeje Rauschec-
kovou cestou, jsem pátral po vhodném úkrytu 
před bouřkou, který kdysi použil  lesník, Adolf 
Hirschmann z Hejnic. Podobně jako v Malém 
Štolpichu i okolí Rauscheckovy cesty skýtá přem-
noho balvanů tvořících podobné úkryty. Léta bez-
výsledného pátrání mne přesvědčovala o nesmysl-
nosti tohoto počínání. Vždyť nebylo vůbec jisté, 
zda tu kříž někdy byl. A jestli tu kříž skutečně 
stával tak jakým způsobem byl odstraněn – zda 
vůbec zanechal stopy v podobě ulomeného zbyt-
ku, nebo byl zničen beze stopy…

…až přišel ten den! Pohyboval jsem se zase jednou v Malém Štolpichu po Slepé cestě (hledaje 
něco jiného) a tak mne napadlo, že bych se mohl vyškrábat svahem na Rauscheckovu cestu a 
po ní se vrátit do Hejnic. Párkrát jsem opět cvičně prohlédl několik balvanů a pak mne zaujala 
jedna zvláštní skalní kupa. Větší skály tvoří jakýsi úkryt a před nimi menší balvan – prask-
lý. Napadlo mne: „Že by po zásahu bleskem?“ Jako vždy cvičně nadzvedávám drny a mech 
– není možná!!! Podařilo se mi najít prohlubeň, kterou vyhlubuji a tu „Haleluja“! V prohlubni 
nacházím zbytek kovu, nechce se mi ani uvěřit, že bych skutečně jako první nalezl místo, kde 
nechal lesník Hirschmann kdysi umístit kříž!?  Už je to asi tak! Nu, užil jsem si zbytek dne, 
to mi můžete věřit!

A tak nastoluji stejnou otázku jako v případě Weberova kříže: „Obnovíme tuto památku 
s uvedením jejího příběhu na tomto místě?“

Letopočet �8�� na sloupu z obory – Malý Štolpich. (obrázky: Ohrada 1-2).
Za všechno může přítel Kuna Joe, který mi kdysi řekl o letopočtu vytesaném na jediném z cca 
11-ti tisíc žulových sloupů tvořících oboru o obvodu 42km. Protože oboru zřídili Clam-Gal-
lasové v letech 1848 – 1852, zaráží mne trochu letopočet 1862 na nalezeném sloupu. Jeho 
hledání bylo neméně dobrodružné jako v případech Webera a Hirschmanna. I tady mi nako-
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nec pomohl Jirka Pavelka. Když jsem mu popisoval kde že jsem již hledal a nenalezl, tvrdil mi, 
že to není možné, vždyť tam ten sloup má ležet!  Takto vyzbrojen novými informacemi jsem 
vyrazil znovu do neprostupné houštiny u vodopádu Malého Štolpichu – a vida: Skutečně jsem 
byl při minulém hledání nějakých necelých 10m od místa, kde sloup s letopočtem 1862 leží. 
Dokumentuji nález a s dobrým pocitem trávím zbytek dne v rokli Malého Štolpichu.

Čertova komora na Bukové hoře – Jiřetín p. B. (obrázky: Buková 1-7)
Již dlouho mne trápil neutěšený stav okolí Čertovy komory na Bukové hoře u Jiřetína pod 
Bukovou. Po dohodě s panem starostou (ing. Josefem Kucinem) jsem připravil návrh jak toto 
místo upravit, který jsme předložili Lesní správě Jablonec nad Nisou (lesnímu správci ing. 
Kortanovi). Po jeho souhlasu, a konzultaci s revírníkem (panem Skalem), již zbývalo pouze 
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realizovat myšlenku. Lesnické práce (vyčiš-
tění od suchých a vyvrácených stromů) pro-
vedl pan Dostrašil z Jiřetína pod Bukovou. 
Výrobu dřevěné informační tabule, sloupku 
a lavičky zajistil pan starosta a já vypracoval 
a dodal textovou a obrazovou část pro infor-
mační tabuli. 

Připravili jsme i slavnostní předání díla 
veřejnosti, nicméně vytrvalý celodenní déšť 
zavinil účast pouze skalních přívrženců. Na 
náladě to vůbec neubralo – jak je z obrázků 
vidět…

V tomto prostředí připravíme i další akce 
pro veřejnost s cílem postupného zatrak-
tivnění tohoto místa formou dalších zastá-
vek s informačními tabulemi a lavičkami. 
Buková hora skýtá mnohé zajímavosti 
a bude určitě ráda, když jí pomůžeme se 
jimi pochlubit. 
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Skalní brána – Malý Štolpich.
(obrázek: Skalní brána).
Nalezl jsem před léty na nějaké mapě, která 
vypadala docela slušně, název Skalní brána 
v místech mezi Rauscheckovou a Slepou ces-
tou. Tak jako i v jiných případech jsem tam 
příležitostně procházel a nenalezl nic kromě 
skály na obrázku, co by se mohlo tomu-
to názvu podobat. Prosím případné znalce 
o informaci, zda by se mohlo jednat o onu 
Skalní bránu.  

Štola – Malý Štolpich. (obrázky: Štola 1-2).
Jak jistě vyplývá z mých dalších příspěvků 
oblast Malého Štolpichu se stala v posledních 
letech tak trochu centrem mého zájmu.  Její 
romantika, přírodní krásy a zajímavosti, nedo-
tčenost masovými sporty, to vše způsobuje 
moji lásku k této části Jizerských hor. V hlou-
bi duše doufám, že to vše zde ještě dlou-
ho vydrží. Při jedné ze svých toulek křížem 
krážem Štolpichem jsem najednou stál před 
zejícím otvorem do podzemí! Před vchodem 
znatelná výsypka – no tohle?! Že bych našel 
nějakou zatím neznámou štolu? Vše jsem zdo-
kumentoval a poslal svým přátelům odborní-
kům na tuto tematiku. Byli potěšeni a slíbili, 
že se rádi na můj „nález“ (nevěřím, že by o tom 
ještě nikdo nevěděl) přijdou podívat. Takže se 
těším a jsem zvědav na jejich závěry. 

Znamení – Malý Štolpich.
(obrázek: Znamení).

Jako vždy – chodím po známých místech 
a dívám se kolem. Vida – tohle tu minule 
ještě nebylo. Tak to pro zajímavost vyfotím 
a jdu dál…
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V Jizerských horách a jejich nejbližším okolí je mnoho pomníčků, jež připomínají různé 
tragické události. Ale jsou i takové, které byly zhotoveny jako poděkování za to, že k neštěs-
tí nedošlo. Těch je ale podstatně méně.

Dne 9. října 2010 jsme společně se Zdeňkem Bláhou nainstalovali další pomníček a to 
kříž, který je připomínkou bohužel další tragické události. Na pomníčku se podíleli i Jiří 
Herčík, který kříž odlil a Miroslav Bičiště, 
který zajistil tabulku se jménem.

Co se tenkrát vlastně stalo? Podle vyprá-
vění pana Libora Dostála, který s rodinou 
bydlí v domě na okraji Jindřichova, v těsné 
blízkosti místa tragické události, se vracel 
tehdy z Křivoklátska. Odpoledne po příjez-
du domů si všiml, že kousek nad domem 
vichřice vyvrátila mohutný buk. Měl ale 
domluvený lov na jelena a proto s loveckým 
hostem hned odjeli do hor. Po návratu z lo-
vu po 22. hodině upoutala jeho pozornost 
otevřená garáž se zaparkovaným autem pana 

PoMNíček JoSefa PelCe
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Pelce a na autě byla položená jeho svačina. Pan Pelc ale nikde poblíž nebyl. To bylo zvlášt-
ní, protože v domě už sice nějaký čas nebydlel, ale každý den sem pouze dojížděl na svou 
zahrádku. Pan Dostál začal mít obavy, neboť v tuto pokročilou dobu už byl vždy pan Pelc 
doma v Jablonci. Volal kolem domu a na kraji lesa, který začíná hned za domem, ale bez 
odezvy. Prohledal dům i přilehlé kůlny, nakonec telefonoval jeho snaše, ta ale o něm také 
nevěděla. Když se ale kolem půlnoci telefonicky ozvala jeho manželka, že manžel ještě není 
doma, rozhodl se volat na policii. Společně s policií prohledávali pomocí baterek okolí 
domu a okraj lesa až došli k vyvrácenému buku. Tam v slabém světle baterky zahlédli 
vatovaný kabát pana Pelce pod změtí větví. Pomocí motorové pily jej vyřezali ze silných 
větví buku, ale přivolaný lékař už jen konstatoval smrt. Ten den byl silný vítr a ten vyvrátil 
mohutný buk, který rostl na okraji lesa. Jak se druhý den ukázalo, byl v širém okolí jediný. 
Vyrostl v mělké půdě na skalnatém podloží, takže buk neměl řádně rozvinutý kořenový 
systém. Pan Pelc šel to odpoledne na houby, ale silný vítr jej zřejmě přiměl jít zpět domů. 
V ten okamžik, když míjel mohutný buk, zadul vítr a padající strom ho zavalil. Jak později 
potvrdila lékařská zpráva, jeho smrt nastala prakticky okamžitě. K této tragické události 
došlo 24. září 2002 a bude ji nadále připomínat malý kovový křížek postavený pod skálou 
vedle vyvráceného pařezu. Vzhledem k tomu, že křížek je nedaleko domu pana Libora 
Dostála, přikládám též jednoduchou mapku, podle níž je možno tuto památku vyhledat, 
aniž by se narušilo soukromí u domu.

Podle vyprávění pana Libora Dostála volně zpracoval a taktéž nafotil: Oldřich Lakomý
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Bílá smrt – znovu opravený pomníček
Již po několikátém poškození sejmuli obrázek „Bílé smrti“ Milan Poláček a Olda Lakomý, 
celkovou rekonstrukci zajistil Miroslav Bičiště a znovu instalaci obrázku provedli za deštivého 
počasí, dne 5. listopadu 2010, Milan Poláček a Zdeněk Bláha.

Pro časopis Patron zaslal: Miroslav Bičiště
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důležité upozornění
Členské příspěvky na rok �0�0 mají možnost zaplatit do konce tohoto roku ti, kdo 
tak ještě neučinili. Je to poslední šance jak si zachovat členství ve spolku Patron.

Výbor spolku Patron

Na Horním Maxově letos postavil per-
sonál maxovského Domova, v dohledu 
ústavu soustředěné péče, pěkný pomní-
ček s kovaným křížem, své ředitelce. 
Petrovičová Jarča, jak ji všichni důvěrně 
oslovovali, byla velice oblíbená a výrazně 
pozvedla úroveň zdejšího ústavu. Zemře-
la v 51 letech, v roce 2008. Dodnes na ní 
všichni vzpomínají.

Pro časopis Patron sepsal a nafotil:
Josef Kuna

Nový pomníček na Horním Maxově
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SPolečeNSká  RuBRika
Životní jubileum oslaví
• v prosinci: 35 let – Antl Jiří
• v lednu: 50 let – Kubišta Miroslav,
 60 let – Slavík Libor
• v únoru: 80 let – Purm Otakar

I dalším, kteří oslaví své narozeniny
• v prosinci: Mgr. Bejček Michal,
 Firstová Vlasta, Švajda Eduard
• v lednu: RNDr. Bednařík Libor,
 Brejcha Ladislav, Kurtin Petr,
 Pavelka Jiří, Ing. Poláček Milan,
 Růžičková Jiřina
• v únoru: Miklasová Markéta,
 Pavlisová Eleonora

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

Wildnerův kříž
na Hraniční cestě
Sejmutí poškozeného kříže, vyrobení nového 
kříže a jeho opětovnou instalaci provedl Mar-
tin Purm.
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Tuto křížovou cestu, společně se Seibtovou 
studánkou, znám již od roku 1982. To jsme 
ještě hledali „Památky Jizerských hor“ jako 5. 
strážní obvod SOP. Jednalo se tehdy o zájem-
ce z oblasti Josefova Dolu, Jiřetína pod Buko-
vou, Smržovky, Tanvaldu a Desné. Tento 
strážní obvod byl také základem pro vznik 
spolku Patron v roce 1990. Vždy, když jsem 
navštívil Seibtovu studánku, jsem si povšiml 
dvou spadlých kamenných sloupů Křížo-
vé cesty. Napadlo mě, že by měly stát jako 
ostatní sloupy. Tehdy jsme pomníčky také 
opravovali, ale opravdový systém v opravách 
„Památek Jizerských hor“ začal až se vznikem 
spolku Patron.

Časem jsem získával nové poznatky a podrob-
nosti o Křížové cestě. Tato cesta začínala 
u silnice Horní Maxov – Janov, s kapličkou 
Bolestné Panny Marie, která byla postavena 
v roce 1827 místním občanem Antonem 
Seibtem. Později byla postavena Křížová 
cesta, se čtrnácti kamennými sloupy, která 
končila u Seibtovy studánky. Křížovou cestu 
a Seibtovu studánku vysvětil farář Petr Jun 
z Janova. Kaplička byla v 70. letech minu-
lého století nehorázně přestavěna v rekreační 
objekt.

Před dvěma roky jsem o Křížové cestě a její 
obnově mluvil s Otou Simmem. Dohod-
li jsme se, že nejdříve musí být postaveny 
kamenné sloupy a potom může začít další 
jednání. Proto jsem zařadil tuto akci do plá-
nu činnosti spolku Patron na rok 2010.

První brigáda byla uskutečněna 19. září 2010 
ve složení: Zdeněk Bláha, Zdeněk Buriánek, 
Josef Kuna a jeho kamarád Míla Bejvl. Zde-

něk Buriánek přijel autem s vlekem. V klu-
bovně, u Pepy Kuny v Tanvaldě, jsme naloži-
li potřebné nářadí (trubky na zvedání, pilu, 
sekáče, kladiva, lopaty, kramle, palice a seke-
ru). Nejdříve jsme vykopali dvě díry pro slou-
py do hloubky 75 cm. V jedné jsme narazili 
na velký kámen, který jsme museli pracně 
rozbít. Potom jsme zasadili povalené sloupy 
o rozměrech 35 x 40 x 250 cm, což byla velmi 
namáhavá práce. Sloupy jsme zvedali silnými 
trubkami (sloužily jako páky) a podkládali je 
velkými kameny. Sloupy jsme stále podpírali 
silnými nařezanými kulatinami. Po vyrovná-
ní jsme sloupy upevnili kameny a upěchovali 
hlínou.

Když jsme skončili a nakládali nářadí do vle-
ku auta, tak Pepa Kuna ukázal úplně zarostlý, 
další (třetí) povalený sloup, v příkopu asfalto-
vé silničky. Já jsem o něm nevěděl. Na příš-
tí brigádu máme úkol: postavit tento sloup 
a narovnání dalšího, který je téměř vyvrácen.

Druhá brigáda byla naplánována na 26. září 
2010, ale protože včera a také dnes celý den 
silně pršelo, celou akci jsme telefonicky odvo-
lali. Jelikož jsem měl za brigádu odpovědnost, 
a protože brigáda byla zveřejněna na Interne-
tu, požádal jsem Oldu Lakomého a autem 
jsme jeli na Slovanku pro případ, kdyby se 
někdo dostavil. A světe div se, jeden přítel 
Jizerek, z Lučan, přijel v tomto počasí autem 
pracovat.

Třetí brigáda byla naplánována na 10. října 
2010 a byla ve stejném složení jako minule, 
jen se jako pátý dostavil Michal Vrbata. Dnes 
jsme přivezli řetězový zvedák, cement a písek. 
Zdeněk Buriánek měl úplně vytížený vlek. 

oPRava křížové CeStY
Na SeiBtově vRCHu Pod SlovaNkou
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�. den - Zdeněk Bláha, Zdeněk Buriánek 
a Joe Kuna u dončeného díla

�. den - Joe Kuna a Míla Bejvl v plné práci

�. den - vyvrácený sloup�. den - Míla Bejvl, Zdeněk Buriánek  
a Joe Kuna při odpočinku

�.  den - Zdeněk Bláha při zvedání  
vyvráceného sloupu

�. den - jeden z postavených sloupů

Nejdříve jsme začali vyvráceným sloupem. Bez zvedáku bychom měli velké potíže s postave-
ním sloupu, neboť zde byl prudký svah. Navíc byl málo hluboko usazen. Museli jsme díru 
prokopat o 30 cm. Tento sloup nám dal nejvíce práce. Dále jsme stavěli poslední sloup, který 
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körtelův kříž 
V sobotu 30. října 2010 jsme opět upev-
nili ztracenou a znovu nalezenou horní 
část Körtelova kříže. Na jeho záchraně 
a obnově se podíleli pánové Nádeník 
Karel, Endler Herbert, Novák Ronald 
a Halbig Petr. Obrázek, který byl umís-
těn nad křížem, jsem sejmul a vzal do 
opravy. Po jeho přemalování bude zno-
vu umístěn ke kříži. Na snímku č. 1 je 
kříž před poškozením, na snímku č. 2 je 
poškozený kříž před opravou, na sním-
cích č. 3, 4, 5 jsou aktéři celé akce při 
opravě a po dokončení opravy Körtelova 
kříže.

Pro časopis Patron zaslal: Herbert Endler

�. den - Zdeněk Buriánek, Michal Vrbata 
a Joe Kuna při stavění čtvrtého sloupu

�. den - převalení sloupu přes silnici

jsme ale museli na kulatinách převalit přes asfaltovou silničku. Tím jsme zastavili provoz aut 
na chatu Slovanka. Poslední dnešní robota a ukončení celkové práce bylo upevnění sloupů 
suchým betonováním a zaházení hlínou. Každý den jsme tu pracovali 9 hodin.

Po skončení práce a naložení materiálu na vlek auta jsme šli společně navštívit rozhlednu 
Slovanka. Zde jsme při rozhledech po Jizerkách hodnotili náš dvoudenní výkon a byli velice 
spokojeni. Akci jsme zapili moravskou slivovicí.

Pro časopis Patron sepsal a nafotil: Zdeněk Bláha
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Informace přátel drobných památek
Jizerských hor č. 4/2010 (21. ročník)

V Orle je od léta „Dydaktyczny model ukladu 
slonecznego“, no prostě zmenšená sluneční 
soustava se Sluncem v Orle a Neptunem až 
u bývalé školy na Velké Jizeře. Při cestě z Orle 
na Velkou Jizeru jsou umístěna další znamení 
planet na různých kamenech. Kdo by měl 
zájem, může se podívat na webové stránky: 
www.astrohk.cz/planetární-stezka/.

Pro časopis Patron zaslal a nafotil:
Josef Kuna

Závěr dvoudenního výletu
– „Planetární stezka“


