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Putování po Hamrštici
Cestu krajem sklářů, šífařů, dřevařů a
také dalekých výhledů do Pojizeří, Českého ráje, na Krkonoše a hřeben Černé
studnice zahájíme v Železném Brodě
na náměstí u původně zlacené sochy
P. Marie – Immaculaty (P. Marie Neposkvrněná), která od roku 1864 stojí upro-

střed kašny. Kašna byla postavena dříve,
v roce 1827. Vydáme se frekventovanou
ulicí směrem na Tanvald a Jablonec nad
Nisou, tedy cestou, po které také cestovali poutníci na slavné poutě do Hejnic,
po Hamrštici. Z různých důvodů dnes
již nemůžeme sledovat na všech místech

přesný průběh této staré dopravní tepny, vedoucí z Čech přes Brod na Jablonec, Liberec a Žitavu, cesty, po které
se dopravovalo zboží z jizerskohorských
skláren do světa, dřevěné uhlí do místních hamrů a také cesty, kterou využívala
leckterá armáda naší zemí procházející,
ať už armáda Rakouská, Pruská, Francouzská, Švédská, či Ruská. To však byli
jiní „poutníci“, ti přinášeli zdejšímu kraji
jen těžkosti a strádání.
Pár desítek metrů za náměstím, než
z hlavní silnice odbočí silnička do Těpeř,
stával ještě nedávno po pravé straně silnice u roubené chalupy vysoký dřevěný
kříž. Cestou vedle chalupy můžeme dojít k Bělišti, stavení na břehu Žernovníka, kde dnes sídlí národopisná expozice
Městského muzea (rozhodně stojí za
návštěvu). Vraťme se zpět na křižovatku, kde se vlevo v zeleni poněkud ztrácí
pomník obětem pochodu smrti, postavený zde v roce 1978. Sem byli 9. 5. 1945
dovlečeni polští vězni z koncentračního
tábora v Rýnovicích a zde se jich ujali
místní obyvatelé a zdejší Červený kříž.
Na Železnobrodsku totiž začalo Květnové povstání již 3. 5. 1945. Stoupáme dále
silnicí až do levotočivé zatáčky. Odtud
následuje strmá cesta vzhůru Těpeřskou
strání, která nás po několika minutách
dovede na stejnou silnici, kterou jsme
dole v zatáčce opustili, ale až nad městem. Tady, proti poslednímu domu
stojí nad silnicí zastavení, u kterého se
poutníci směřující z Pojizeří do Hejnic
modlili. Jsme v lese Kněžsko a místu se
říká „U matičky“. Dnes tu stojí kamenný sloup (Boží muka) zasvěcená Panně
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Marii, dříve se těmto památkám říkalo
kapličky (1). Opodál vidíme ještě nízký
sokl – snad dříve nesl kříž.
Poutníci dále stoupali lesem po dnes již
málo patrné cestě vzhůru. Vydáme-li se
tudy, dojdeme zanedlouho na silničku,
kterou překročíme a stoupáme lesní a po
té polní cestou dále na kopec do Chlístova, dříve zvaného také Hlístov, kde se
na křižovatce zastavíme u pískovcového kříže, který byl postaven „z nákladu
sausedu Chlistowskych 1822“, jak hlásá
nápis na soklu zdobeném reliéfy P. Marie,
sv. Anny a sv. Floriána (2).
Cesta vedoucí vzhůru do Veselí a dále
do Bzí nás brzy za vsí dovede k Božím
mukám (žulový sloup), která byla v roce
2007 vzorně opravena (3). Odtud se otevírá pohled na další část cesty přes Těpeře
na Dupandu a dále.
Od Božích muk se vrátíme do Chlístova
a sestoupíme do nedaleké vsi Těpeře, jejíž
jméno připomíná staročeské „těpeřit“,
tedy táhnout, ztěžka vléci klády. Někdejší dřevaře a drobné zemědělce ve druhé
polovině 19. století vystřídali šífaři a skláři. Pokrývačská břidlice byla dle lidového
podání objevena vlastně náhodou, kdy se
při svážení dřeva sklouzl vůl na břidlicové
skále. Tam na Těpeřsku, na návrší mezi
Těpeřemi a Alšovicemi vznikl první lom,
dle majitele pozemku zvaný Stráňovský.
A další následují: Halamů, Paldusů, Lišků, Palexiňák.
Jako první významnější sklářský podnik
byla ve vsi zřízena Háskova brusírna,
později součást ŽBS. Ve vesnici najdeme
několik památek. První při cestě stojí na
3/010 (21. ročník)
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křižovatce, společný pomník sedmnácti
místním obětem 1. světové války a osmi
2. světové války. Další válečnou památku
najdeme nedaleko na budově sokolovny (4). Zde je umístěna pamětní deska
dvěma sokolíkům padlým ve 2. sv. válce
(jejich jména nese i pomník na křižovatce). Někde v místech dnešní sokolovny
stával v minulosti kříž. Další významné
zastavení poutníků při cestě do Hejnic
byla kaplička na horním okraji obce. To
se ještě uvnitř nacházely sochy sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána (5).
Od kaple stoupá Hamrštice na Dupandu. Část poutníků však svou pouť prodloužila do nedaleké osady Bzí, do staré
vsi (Nábzí, Nabzel) vysoko nad údolím
Jizery se starým kostelem Nejsvětější
Trojice (stavěn na místě staršího dřevěného v letech 1692 – 1697). Najdeme
zde několik drobných památek. U severní zdi kostela, na místě původního hřbitova stojí památník 38 obětem 1. sv.
války, nebo jak hlásá nápis na pomníku „Památce padlých za svobodu 1914
– 1918“. I ten zdejší pomník pořízený
občany „z Nábzí a Veselí“ je doplněn
o jména tří obětí 2. sv. války (6). Na
nedaleké návsi stojí opravený klasicistní
kříž z počátku 19. století (7). Nově byl
vysvěcen po opravě 28. února 2009. Další kříž se soklem z načervenalého pískovce
a obnoveným litinovým křížem najdeme
na vrcholu stoupání staré cesty do Huntířova (8).
Vraťme se nyní zpátky na Hamrštici. Již
jsme vystoupali na Dupandu (Dupačku),
jejíž jméno pochází od někdejšího hos-
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tince postaveného na křížení Hamrštice
s Kostelní cestou vedoucí od Bratříkova
do Bzí (9). Toto rozcestí bývalo označeno „sloupem“- rozcestníkem. Byl však
odstraněn při stavbě silnice v letech 1915
- 1919. Tady na Dupandě se konal také
jeden z táborů lidu (meeting), pořádaných v okolí po válečném roce 1866. Zde
to bylo 11. října 1868.
Od osady pokračujeme dále po Hamrštici (10). Tam, kde končí asfalt, vidíme
původní povrch cesty. Ta bývala údajně
bílá od křemence, kterým byla štětovaná.
Projdeme lesem (Poustka) a přicházíme
k dalším stavením, která jsou dnes součástí Alšovic, ale dříve se zdejší lesní osada
jmenovala Malý Huntířov. Dojdeme až
na rozcestí při okraji lesa. První cesta vle-
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vo dolů nás dovede do Huntířova. Nedaleko tamní návsi stojí kaple sv. Vojtěcha
z roku 1910. Byla postavena z veřejné
sbírky a na jejím vybudování se významně podíleli bratři Vilém a Václav Reinišovi. Při poslední opravě v roce 2007 byla
kaple osazena novými dveřmi.
Druhá cesta vlevo podle lesa vede do
Skuhrova. V parčíku vedle tamního hřbitova stojí pomník obětem obou světových
válek. Byl slavnostně odhalen 9. května
1961 (11).
Třetí cesta vpravo klesá do Alšovic. Na
prvním rozcestí stojí jednoduchý žulový
pomník obětem Květnového povstání
z roku 1945. Šestého května, na samém
konci války došlo u Alšovic k přestřelce. Toho dne, byla neděle, probíhalo
v Železném Brodě jednání s generálem
Stubenrauchem o kapitulaci německých
jednotek ve městě. Ovšem někteří němečtí vojáci se vzdát nechtěli a vydali se
přes Těpeře a Alšovice na Jablonec. Obyvatelé okolních obcí a zvláště mladíci je
chtěli odzbrojit. Právě u Alšovic došlo
odpoledne k přestřelce, při které padlo
po šesti mužích na každé straně. Vojáci
poté odtáhli na Jablonec. Pomník nechala v roce 1953 (odhalen byl 9.5.1953)
postavit Sdružená obec Baráčníků z Alšovic (12).

zvonice. V roce 1888 při přestavbě domu
umístili novou na střechu. Zrušena byla
v roce 1935. A kříž stával u č.p. 61, dle
popisu dvojdílný sokl s železným křížem
připomínaný již v Josefském katastru z let
1785 – 1789, byl zrušen po první světové válce. Pěkný pomník 36 obětem 1. sv.
války stojí u hlavní silnice ve směru do
Pěnčína. Další válečný pomník stojí na

Dnes v této podhorské vsi, jejíž jméno se
v průběhu času měnilo od Halssowic, přes
Halschowitz, Allssowitz, Auschuwitz,
Halzowycz, nebo Halschowice po dnešní
Alšovice, najdeme pouze válečné památky. Nebývalo tomu tak vždy. U dnes již
nestojícího stavení č.p. 12 stávala dřevěná
3/010 (21. ročník)
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zdejším hřbitově. U zadní hřbitovní zdi
vidíme velký památník / hrob čtyřem padlým za Květnového povstání 6. 5. 1945
(viz výše) (13). Nápis na pravé straně zní:
“Prov. pod záštitou míst. / Rev. Nár. výb.
Sochař / J. Vít z Konecchlumí.“
Od hřbitova sestupujeme dále kamenitou cestou vysypanou skleněnými střepy
- šmelcem z okolních driketů do údolí
Štebrovského potoka. Při silnici postavené v roce 1862 stojí několik stavení
osady Štebrov (bývalo zde i mýto), která
se rozkládá v místech již dříve zaniklé vsi
Dobrohostov. Ze silnice odbočíme vlevo mezi stavení a vystoupáme nad obec
Bratříkov. Vlevo v lukách vidíme vesnický hřbitov s jednoduchým centrálním
křížem z roku 1809 a několika náhrobky místně významného rodu Dubských.
V blízkosti vsi najdeme řadu starých
lomů na pokrývačskou břidlici. Největší
je u tzv. Červeného domu v údolí Žernovníku. Místním práce v lomu přinesla
sice větší výdělky než dosavadní práce na
poli či v lese, ale přinesla také více kořalky. A tak místo větších zisků měli šífaři – kořalečníci větší dluhy. A když pak



zdejší lomy v dubnu 1858 koupil velkopodnikatel Liebieg a začal se strojním
lámáním břidly, byl se slušnými výdělky
konec nadobro.
Přímo v Bratříkově přijdeme nejprve k zajímavému pomníku s 26 jmény
padlých v 1. sv. válce a s bystou presidenta Masaryka. Jak čteme výše, jedná
se o „Památník založení Československého státu, věnovaný památce padlých
vojínů“. Je to jeden z prvních pomníků
padlých postavený po vzniku republiky. Zhotovil jej kameník Josef Kouřil ze
Zásady. Odhalen byl již 14. září 1919
(foto na zadní straně obálky).
Vystoupáme-li po hlavní silnici o pár
desítek metrů výše, dojdeme k cennému
sousoší sv. Petra, sv. Pavla a Dobrého pastýře (Bonus Pastor, v křesťanské mytologii se jedná o znázornění Ježíše Krista
– dobrého pastýře) (15). Památka sem
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byla přenesena z nedalekého Bzí, když
ji v roce 1812 odkoupil a na toto místo
nechal přenést František Dubský, vnuk
kováře, formana a obchodníka s potaší
Jana Dubského, který bydlel v sousedním
stavení, zvaném „U zámečníků“. Ten byl
Kittelovým současníkem. Dle lidového
podání právě zde prvně a společně vyrobili zázračnou zámečnickou mast.
Po silnici postavené v roce 1914 dále
stoupáme k hornímu okraji obce. Před
vrcholem stoupání vidíme vlevo nad
silnicí, v místech kudy vedla stará cesta, pískovcový kříž, jehož vrchní díl byl
nahrazen žulou (16). Na soklu vidíme
reliéfy Panny Marie Bolestné, sv. Anny
a sv. Jana Křtitele.
Další cesta nás vede do místní části Nový
Bratříkov a do Pěnčína. Poněkud nešťastné pojmenování staré vsi, od středověku
připomínané jako Pienczow, Pěnčov,
nebo také Planá Hora, německy pak
Pintschei, je teprve poválečné. Vesnice
bývala rozdělena mezi tři panství, za války tudy vedla protektorátní hranice. Od
doby, kdy byla pro zchátralost odstraněna zdejší kaple, se ve vesnici, dnes střediskové, pod níž spadají okolní vsi Alšovice,
Bratříkov, Huť, Jistebsko, Krásná a Dolní Černá Studnice nenacházela žádná
drobná památka. V posledních letech
se situace poněkud změnila. Nejprve
byl pod místní základní školou vysazen
strom a v jeho sousedství odhalen pamětní kámen s nápisem: „Strom milénia
20.10.2000“ (17). Po výstavbě nových
autobusových zastávek nad školou byla
na obou stranách silnice odhalena dvojice památníků „Revitalizace centrální čás3/010 (21. ročník)
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spojováno s Lučanskou pozdvižkou, při
které byl zastřelen místní František Paldus a také s prvním doloženým obyvatelem Janova n. N. (Honsberku) jistým
Johannem Reyczyglem původem právě
z Jistebska.
Na budově Sokolovny/Dělnického domu
je dodnes umístěna pamětní deska odhalená 23. září 1973: „Místo revolučních
bojů českých a německých sklářů, proletářské mládeže a tělovýchovy v letech
1923 – 1938“. Další drobnou památkou
je pomníček nad odbočkou do Skuhrova. Připomíná dopravní nehodu, při
které zahynuli R. Páralová, M. Slavíková
a F. Loziňák.
ti obce Pěnčín“. Jak se dočteme dále, byl
projekt spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(18). Podobných pomníků u nás rychle
přibývá. Tady by možná stačil jeden.
Od zastávky stoupáme po silnici do
Jistebska, dříve ptáčnické vsi Gistey,
později sklářské vesnice s rozptýlenou
zástavbou, prostoupenou jako v okolních vsích driketami. Jistebsko je také

Odbočíme pod pomníčkem směrem ke
Skuhrovu a dojdeme na rozcestí ke kříži.
Silnici zde přetíná nám známá Hamrštice, kterou jsme opustili nedaleko odtud,
nad Alšovicemi. Sakrální památka na rozcestí je z roku 1826 a kovaný kříž zhotovil Dominik Dubský, kovář ze slavného
rodu bratříkovských Dubských. Skuhrovští již před několika roky plánovali
na tomto místě vybudovat vyhlídkové
místo s posezením, ale prozatím k tomu
nedošlo. I tak je odtud opravdu krásný
výhled (19).
Po Hamrštici stoupáme dále do osady
Čížkovice (Schischkowitz), stojící v místech starší vsi Lýskov (Lískov, Liskow),
jejíž jméno je dnes přenesené na návrší
nad Skuhrovem, zvané Lísek. Vpravo pod
Hamršticí a pod hlavní silnicí, již v katastru Jistebska, stojí barokní kaplička Božího hrobu z poloviny 19. století – někdejší
zastavení při poutích do Hejnic (20).
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Tam, kde Hamrštice v Čížkovicích přechází hlavní silnici, stojí někdejší hostinec
s tanečním sálem. Sem chodívali obyvatelé okolních vsí na taneční zábavy. Na další křižovatce odbočíme doprava ke Krásné. Ještě než dojdeme ke kostelu, vidíme
vlevo u silničky v areálu sklářské firmy
žulový pomník bez desek. Za chviličku
stojíme na slavném a dnes opět poutním místě, u kostela sv. Josefa v Krásné,
neboli Šumburku (Schumburg), který
býval nazýván Ssubrtowicze, Schomberg,
Schneeberg, nebo Schumbrich. Osobnost
Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela jistě není potřeba připomínat. Právě zdejší
„zázračný doktor“ se zasloužil o existenci
hodnotného a zajímavého areálu, jehož
sláva po létech zapomnění opět povstává a jemuž vévodí kostel sv. Josefa, který nechal postavit v letech 1756 - 1760
a v jehož útrobách se nachází památka
přesahující svým významem hranice
regionu, totiž Svaté schody z roku 1761
(Svaté schody - jedna z nejvýznamnějších
památek na umučení Ježíše Krista. Schody představují 28 mramorových schodů
v Pilátově paláci, po nichž Ježíš celkem
třikrát kráčel nahoru a dolů v den svého
umučení. Posvátné schody převezla v roce
326 sv. Helena, císařovna a matka Konstantina Velikého, z Jeruzaléma do Říma,
kde pro ně byla vystavěna kaple nazvaná
„Scala Sancta – Svaté schody“. Na svatých
schodech jsou tři místa, která jsou zvláště
posvěcena Spasitelovou krví. Jde o druhý,
jedenáctý a osmadvacátý stupeň; tato místa jsou označena křížkem). Doktor Kittel
je nechal vybudovat se schválením arcibiskupského konzistorátu v Praze. Každý
jejich stupeň obsahuje ostatky osmi sva3/010 (21. ročník)

tých, jen druhý, jedenáctý a osmadvacátý schod obsahují po třinácti ostatcích
svatých, které všechny pocházejí z Říma,
kde byly uznány za pravé. Tehdejší papež
Kliment XIII. je obdařil plnomocnými
odpustky.
Kostel obklopuje ze tří stran starý hřbitov. Zde bylo pochováno na 28 členů
rodu Kittelů, železné kříže označující
některé z nich jsou dnes uloženy v archivu. Naproti kostelu stojí fara z poloviny
18. století, po rekonstrukci slouží jako
přednáškové, či výstavní místo.
Mezi kostelem a farou, na někdejším
„školním náměstí“ – plácku, stojí morový sloup Nejsvětější Trojice z roku 1722
(21). Iniciátorem a zárověň donátorem této památky byl Kittelův pacient,
představený řádu Benediktinů, Christian Richter z Prahy. Na sloupu vidíme
v horní části sousoší Nejsvětější Trojice,
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níže pak ke kostelu obrácené sochy Panny Marie – Immaculaty a po stranách
sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého.
Čelem k faře je umístěna socha patrona Benediktinů sv. Vojtěcha, který má
po stranách sv. Rocha a sv. Šebestiána.
Morový sloup byl dokončen dle návrhu
pražského řezbáře a sochaře Jana Josefa
Lederera v roce 1772. Vzorem pro toto
dílo byl obdobný sloup na malostastranském Vlašském náměstí v Praze. Při této
práci spolupracoval se zdejším kameníkem Godefridem Lawaczem (Hlaváčem ze Sestroňovic). Jeden z nápisů na
podstavci sloupu v překladu zní:“Svaté
trojjedinosti a Neposkvrněné Panně
ke cti nechal jsem ji zřídit a zbudovat
v roce spásy, kdy mnozí hladem a bídou
zhynuli“. Na podstavci čteme zpředu:
„GLORIAE / saCraTIssIMAE TrIaDIs
/ ILLIbaTae / ET / VirgInIs HonorI / posVI.“ Níže je nápis: „Renovata
MDCCCXLVI“. Vlevo na podstavci
čteme: „ErECTA / Anno SALVTIS VbI
CopIosI / PENVRIA ET FAME / PErDITI / Sumptibus / Domini / CHRISTIAnI RICHTER / PRAGENSIS“.
A vpravo na podstavci čteme: „LabOrE / IOSEPHI LEDER / STATUArII
/ GODEFrIDI LAWACZ / LATOmi
/ IOSEPHI Kittel / Executoris“.Morový sloup byl v roce 1722 postaven za
475 zl., to je cena včetně práce malíře
N. Pfannera z Prahy. V roce 1773 byla
poškozena hlava sv. Jana – opravil ji Jan
Chládek. V roce 1846 proběhla další
oprava za 40 zl. a 39 kr. V roce 1936
provedl další opravu Jáchym Zídek,
malíř ze Železného Brodu (cena opravy
byla 2600 Kč).

1

Další drobnou památkou je studánka
sv. Josefa z roku 1737. Vodu ze studánky používal k lékařským účelům již sám
doktor Kittel. Často také byla zvána studánkou „zázračnou“. V roce 1788 nechal
původně otevřenou studánku zastřešit
dalešický občan Johann Christoph Juppe, další z Kittelových pacientů (viz nápis
nade dveřmi). Ve výklenku nad vchodem
dnes vidíme plastiku Madony, původně
zde však byla umístěna cenná soška Piety.
Studánka byla znovu vysvěcena 1. května
2003.
Za svatojosefskou studánkou stojí (stávala) původně kolorovaná socha sv. Josefa
z druhé poloviny 18. století (22) – snad
dílo turnovského sochaře Jana Chládka.
Světec stával do roku 2001, kdy byla socha
ukradena, na dvou dochovaných toskánských sloupech. Jinou sochu sv. Josefa
najdeme ve výklenku nad vchodem do

informace přátel drobných památek Jizerských hor

3/010 (21. ročník)

kostela. Mezi kostelem a farou dodnes
rostou tzv. Císařské kaštany, vysazené
v roce 1854 na počest svatby císaře Františka Josefa I. s Alžbětou (Sisi).
Snad nejznámější a nejsledovanější stavbou na Krásné je tzv. „burg“ (foto na
titulní straně, 24). Mohutná roubená
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stavba prochází po několik roků zásadní rekonstrukcí, o kterou se spolu s obcí
zasloužilo především občanské sdružení
„Matice děkanství Železnobrodského“.
Složitá a finančně náročná oprava již
téměř pobořeného stavení by mohla skončit někdy v letech 2013 – 2014. V areálu
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tzv. „Kittelovsko“ se od roku 2002, každoročně 1. května, konají poutě – i na podporu záchrany a obnovy zdejších památek.
Navíc 1. května 2010 bylo v budově nad
„burkem“ otevřeno Kittelovo muzeum.
Od kostela sestoupíme po silničce na rozcestí u hospody (na jaře roku 2010 byl

pod nedalekou autobusovou zastávkou
postaven nový nebo obnoven původní
pomník (25), toho času ještě bez nápisu
a bez desek) a pak ještě níže na další rozcestí. Tady stojí dosud zanedbaná výklenková kaplička (26). Nedaleko od tohoto
místa, vlevo při cestě do Huti, můžeme
navštívit již nepoužívanou sáňkařskou
dráhu. Nyní se vrátíme zpět ke kostelu
a po silnici k Maršovicím. Po levé straně silnice vidíme hřbitov, založený zde
v roce 1900. Najdeme zde pomník / hrob
obětem 2. sv. války (27). Další výklenková Mariánská kaplička stojí u staré cesty do Maršovic, téměř proti vchodu na
hřbitov (28).
Tady můžeme naše putování ukončit.
Zmíním se ale ještě o jedné památce,
o rozvalinách žulového kříže na okraji lesa pod vrcholem Maršovického
vrchu (29). Kamenné díly jsou povaleny
a původní kříž ztracen. Jako náhražka
byl na sousední strom pověšen nehezký
křížek. Místo, odkud je pěkný výhled
k Ještědu, na horní část údolí Mohelky,
Dalešický vrch, ale také Černou studnici,
by si obnovení křížku zasloužilo.
Odkazy na literaturu a internetové stránky věnující se danému regionu:
Šimon Jan – Paměti farní osady Bzí na
Maloskalsku – náklad vlastní – 1898
Pulec Miloš J. – Severočeský Faust – Severočeské
nakladatelství Ústí n.L. - 1988
Mikolášek Vladimír – Ďáblův doktor – RA
Turnov – 1996
Scheybalová Jana, Scheybal V. Josef – Krajem skla a bižuterie – Nakladatelství Jakoubě
1998

1
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Nejedlý Vratislav, Zahradník Pavel – Mariánské, Trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji – Nakladatelství Jalna
2003
Bzovský okrašlovací spolek:
http://www.bzos.cz/
Areál v Krásné – Šumburku:
http://www.kittelovsko.cz/
Obec Pěnčín: http://www.pencin.cz/phprs/
Obec Skuhrov:
http://www.skuhrov-huntirov.cz/
Pamětní kniha obce Alšovice: http://www.volny.cz/peters.al/kronika-alsovic/kronika.pdf
Historie těžby pokrývačské břidlice: http://www.
bratrikov.cz/bratrs/storage/bridlice.pdf
Pro časopis Patron připravil v roce 2010:
Michal Vrbata.
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