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Pozvánka na jarní členskou schůzi
Členská schůze se koná v sobotu 22. 3. 2014 od 10:00 hodin v klubovně KČT TJ 
Tatran, v Jablonci nad Nisou, Jungmannově ul. 8. Očekáváme vaši hojnou účast, 
neboť na programu budou především doplňovací volby do výboru spolku a plán 
činnosti pro letošní rok.

Členské příspěvky pro následující období můžete uhradit v nezměněné výši, tj. min. 
300 Kč, na členské schůzi nebo na účet 2900124622 / 2010.

Spolkový výbor  

Olympijská vzpomínka na Rudolfa Burkerta
Bohumil Horáček, Mladá Boleslav

Před nedávnem zhasl olympijský oheň 
v Soči a společně s ním uhasly i mnohé 
televizní obrazovky a dočasné vlastenec-
tví sportovních příznivců. Těšili jsme se 
z úspěchů „našich“, byli jsme hrdi na po-
cit, že „my“ jsme zase v něčem dobří, 
ne-li nejlepší. V záplavě té radosti jsme 
si ani nestihli uvědomit, že se nejedná 
o kolektivní úspěch „nás“, ale o odměnu 
za individuální dřinu konkrétního spor-
tovce.

Úspěchy československých sportovců ale nepřijala veřejnost vždy za své. Přesvědčit 
se o tom můžeme na příběhu Rudolfa Burkerta, rodáka z Horního Polubného, prv-
ního olympijského medailisty ze zimních her, sportovce sice československého, jenže 
německé národnosti. Však to také dost často slýchal – hanlivou přezdívkou Germán 
jej častovali obzvláště v době po druhé světové válce. Nic mu nebyl platný ani titul 
mistra světa v severské kombinaci z roku 1927, ani bronzová olympijská medaile 
ve skoku na lyžích, kterou získal na II. zimních hrách ve Svatém Mořici o rok později. 
Jeho olympijské skoky měly hodnotu 57 a 59,5 metru.

Průběh tehdejšího skokanského závodu byl velmi dramatický. Favorit soutěže, Nor 
Jacob Tullin Thams, po nezdařeném prvním skoku ve druhém kole maximálně ris-
koval, skočil sice 73 m, avšak po těžkém pádu musel být převezen do nemocnice. 
Na stejné olympiádě závodil Burkert ještě v severské kombinaci. Vynikl především 
ve skokanské části – ve druhém kole skočil nejdelší skok soutěže 62 m – ovšem ztrátu 
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po nepříliš výrazném výkonu v běhu ne-
nahradil a skončil na 12. místě.

Rudolf Burkert se narodil 31. října 1904 
jako syn Josefa Burkerta a Anny Šimán-
kové z Horního Polubného. V roce 1921 
rodina bydlela v čísle popisném 395. 
Burkert závodil za SC Windsbraut Po-
laun, což byl jeden z lyžařských klubů, 
kterých tehdy bylo po jizerskohorských 
a krkonošských osadách celá řada. První 
sportovní úspěchy začal sklízet v polovině 
dvacátých let 20. století, vrcholem jeho 
kariéry byly oba již zmiňované sportovní 
podniky v letech 1927 a 1928. Burker-
tovu sportovní kariéru ukončilo zranění 
nohy v roce 1934, stejné zranění jej na-
opak uchránilo od povolání do německé 
armády za druhé světové války. Neúčast 
v ní byla nepochybně i rozhodujícím 
faktorem při jeho nezařazení do odsunu. 
Po válce žil v Jiřetíně pod Bukovou a pra-
coval jako vlekař. V roce 1968 emigroval 
do Spolkové republiky Německo, kde  
7. června 1985 zemřel.

Na jeho lyžařské úspěchy, včetně toho 
olympijského, se ve sportovních publika-
cích i v povědomí veřejnosti pozapomně-
lo. Částečně tomu napomohl i fakt, že 
několikrát bylo jeho příjmení ve startov-
ních listinách zkomoleno na Purket. Vět-
ší zásluhu na zapomnění má ale minulý 
režim, který jistě neměl zájem na tom 
připomínat, že o první československou 
zimní olympijskou medaili se zasloužil 
sudetský Němec.

A jaký byl osud první československé 
a zároveň jizerskohorské medaile? Dlou-
há léta se myslelo, že je uložena v archívu 
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Českého olympijského výboru nebo v Národním muzeu. Tam skutečně medaili ze 
Svatého Mořice ve svých sbírkách objevili. Ta však byla zlatá a nikoliv bronzová, tak-
že Burkertovi stoprocentně nepatřila. A dodnes se neví, komu vlastně patřila.

Ta pravá medaile se teprve před nedávnem dostala do vlastnictví jabloneckého se-
nátora Jaroslava Zemana, kterému se ji společně s dalšími Burkertovými medailemi 
a archiváliemi podařilo získat z pozůstalosti po Burkertových potomcích. Podle in-
formací z médií má v plánu všechny památky na Rudolfa Burkerta, včetně bronzové 
olympijské medaile, vystavit v Jiřetíně pod Bukovou. Tato expozice tak bude pomy-
slným pomníčkem, připomínající úspěšného lyžaře z Jizerských hor.

Pokud se chcete o osudu Rudolfa Burkerta dozvědět více, doporučuji skvělý článek 
Aleše Suka, který vyšel v roce 2011 ve 4. čísle časopisu Krkonoše – Jizerské hory. 
Další článek, tentokrát od Františka Koláře a Pavla D. Vinkláta, vyšel před několika 
dny ve 3. čísle stejného časopisu.

Popisky k fotografiím:
Obr. 1 – Horní Polubný ve dvacátých letech 20. století
Obr. 2 – Rudolf Burkert na olympiádě ve Svatém Mořici
Obr. 3 – Burkertův skok pro olympijský bronz

Před 100 lety vznikla elektrárna v Andělské Hoře
Oldřich Sladkovský, Liberec 

V roce 1953 jsem jel poprvé vlakem 
z Liberce do Hrádku nad Nisou. Ten-
krát upoutala moji pozornost lanov-
ka, která se pohybovala v údolí vedle 
železniční tratě. Tehdy jsem nevěděl 
o co jde, ale dodatečně jsem zjistil, že 
je tam v provozu elektrárna a lanovka 
vyváží na obrovskou haldu škváru. 

Vypátral jsem, že elektrárna byla uve-
dena do provozu 15. října 1914, čili 
letos tomu bude 100 let. V těch do-

bách se stavělo rychle, stavba trvala od zahájení až do uvedení do provozu jen rok 
a čtvrt. To bylo také velké štěstí, protože v roce 1914 vypukla 1. světová válka a poz-
ději by se stavba dokončovala asi dost obtížně. 

Jako elektrárna pracovala až do 1. ledna 1967, potom byla přebudována na teplárnu 
a provoz byl definitivně ukončen 1. ledna 1971. Z vlaku jsem často pozoroval bagry, 
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které nakládaly škváru z obrovských hald. Teď už skoro nejsou vidět. Prý se škvára 
používala na výrobu tvárnic. Zbytky škváry nyní pokrývá náletový porost, a kdo to 
místo nezná z minulosti, ani nepozná, že ty kopečky jsou vlastně umělé zbytky škváry.

Až pojedete okolo vlakem a uvidíte pozůstatky elektrárny, vzpomeňte si, že před 100 
lety byla prvním zdrojem elektřiny pro Liberec.

Památky obce Bílá
Zdeněk Buriánek, Český Dub

Obec Bílá leží východně od Českého Dubu. Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 
1537 a uvádí se jako zemědělská osada. V roce 1778 obec navštívil císař Josef II., 
který hledal vhodné místo pro stavbu pevnosti. Tenkrát přijel od Hodkovic přes Vr-
chovinu a Vesec a pokračoval až na Bílou. Zde poobědval v hostinci U Hořáků a pak 
pokračoval dál do Českého Dubu.

V roce 1813 byla v obci postavena škola. Prvním známým učitelem byl Václav Bar-
toš, který v roce 1829 nechal vedle školy postavit kříž (obr. 1). Na jeho přední straně 
je nápis: „Wystaweno ke cti a chwále Božj z nákladu Wáclava bartossowskych Manželů 
z Bjliho / Učitele mladssjho w roku 1829 / též na památku od něho wloženého prwnjho 
základnjho kamena w dolenjin nárožj při začátku stawěné této Ssqoly w ro. 1813.“ 

V roce 1874 školu navštěvovalo 206 (!) 
dětí. Posledním učitelem byl Václav Jir-
sák z Hodkovic, který pocházel z Hradce 
Králové. Svému učitelskému poslání zů-
stal věrný po celý život. Učil na různých 
štacích v Sytové u Jilemnice, v Rynolti-
cích, v Hodkovicích, na Záskalí, v Petra-
šovicích a naposled na Bílé. Po uzavření 
školy v 80. letech sloužila budova pro po-
třeby MNV a JZD. Škola stávala upro-
střed obce a naproti stál hostinec U Ho-
řáků, později U Mužáků. V loňském roce 
by škola slavila 200 let, byla ale bohužel 
v roce 1985 zbourána.

V roce 1893 byl v obci založen hřbitov. 
Zemřelí z Bílé se původně pohřbívali 
v Letařovicích, ale v zimě byla špatná do-
stupnost, proto se zřídil hřbitov na Bílé.  
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Hřbitov se nachází za obcí na mírném 
návrší. V centrální části hřbitova stojí 
pískovcový kříž, pocházející z novopacké 
dílny sochaře a řezbáře Antonína Suchar-
dy. Kříž byl postaven na obecní náklady. 
Na přední straně se nachází signatura: 
„Ant. Sucharda v N. Pace.“ Na jižní straně 
soklu je umístěn tesaný nápis: „Přichází 
hodina, v kteroužto všichni, kteří v hrobích 
jsou, uslyší hlas Syna Božího a živi budou.“ 
Na severní straně nalezneme nápis s da-
tací: „Zřízeno z nákladu obce Bílé při za-
kládání hřbitova tohoto leta Páně 1893.“ 
Na sokl navazuje dřík s výklenky. Ve vý-
klenku na východní straně je umístěna 
Panna Marie Immaculata. Na jižní straně 
vidíme sv. Annu vyučující Pannu Marii 
a na severní straně je sv. Václav. Na dřík 
navazuje jehlancový nástavec s deskami 

vsazenými do lomených oblouků. Na jižní straně nalezneme nápis: „Zde jsme o Pane, 
hlasu Tvého čekajíce!“ Na západní straně je nápis: „Kdo věří ve mne, byl také umřel, 
živ bude.“ Na východní straně je text: „Já jsem vzkříšení a život.“ A na severní straně je 
situován nápis: „Každý, kdo jest živ a věří ve mne, neumře na věky.“ Nejvyšší část kříže 

tvoří kamenný krucifix s korpusem Kris-
ta a s nápisem INRI. Tento kříž je velmi 
zajímavý, zejména provedení výklenků se 
soškami svatých.

Když vyjdeme ze hřbitova, uvidí-
me přes pole další kříž, který stojí asi 
400 m za obcí při silničce vedoucí z Bílé 
do Chvalčovic. Jde o památku z roku 
1874, kterou zhotovil kameník Josef Ze-
man z Tatobit (obr. 2). Památka vznikla 
z nákladu manželů Novákových z čp. 2 
v Bílé. Kříž má na soklu tento nápis: 
„V kříži spasení naše. Hříchem synu země 
zýskals sobě smrt, ej syn Boží smrtí dobyl 
tobě život, za nímž chvátej cestou Kříže.“ 
Široký dřík je v rozích zdobený volutami 
a po stranách reliéfy. Na západní straně se 
nachází  sv. Anna vyučující Pannu Marii.  
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Na severní straně je sv. Josef a na jižní je sv. Linhart. Na východní straně je tesaný 
nápis, částečně poškozený: „Z nákladu manželů Jozefa a Anny Novákových z Bílého 
č. d. 2 r. 1874. Zhotovil Jozef Zeman z Tatobyt.“ Samotný kříž nese zlacený korpus 
ukřižovaného Krista a nápis INRI.

Další zajímavou památkou jsou pískovcová boží muka stojící u domu čp. 46 v severní 
části obce (obr. 3). Pocházejí z roku 1844 a byla postavena Václavem Bláhou z čp. 30. 
Na jižní straně pod římsou se nachází nápis: „SV. JENE NEP. ORODUJ ZA NÁS!“ 
Pod ním je oválná kartuše s tesaným nápisem: „Tuto sochu postawil ke cti a chwále Božj 
Wáclaw Bláha Rolnjk z Bjlého roku 1844.“ U patky soklu nalezneme poškozený ná-
pis: „OBNOVENO Z NÁKLADU FRANTISKA HOLASE ROLNÍKA Z B--- 1889.“ 
Horní část je zakončena kapličkou, kterou kryje sedlová stříška s latinským křížem 
a nápisem IHS. Ve výklenku se nachází soška sv. Jana Nepomuckého.

Toto je stručný popis památek obce a příště se vydáme do okolí, kde se nachází spousta 
dalších zajímavostí.

Přemyslova mohyla na Panteonu u Malé Skály
Michal Vrbata a David Junek, Rychnov u Jablonce nad Nisou

Maloskalský Panteon významných osob-
ností, vybudovaný Franzem Zachariasem 
Römischem v romantickém duchu v letech 
1803–1832, je nejrozsáhlejším souborem 
pamětních nápisů v České republice. 

Na Vranovsko-frýdštejnském hřebenu je 
hned několik pamětních mohyl. U jedné 
jsme v červenci 2013 nalezli převrácenou 
pískovcovou desku s runovým nápisem 
PRSYMESL, doprovázeným nápisem v la-
tince PREMISL – což lze snadno identifi-
kovat jako Přemysl a považovat za protějšek vzdálenější jeskyně s runovým nápisem 
LIBUSSA, tedy Libuše. Dřívější literatura připisovala mohylu mylně knížeti Břeti-
slavovi. 

Mohylu lze bezpečně datovat po roce 1828. Charakterem písma, použitím „starobylých“ 
run i uvedenou osobou památník plně zapadá do myšlenkového okruhu Panteonu. 

V říjnu 2013 byla deska správcem hradu Vranov – společností Outdoor Discovery 
– osazena do mohyly na předpokládaném původním místě. Současný zevrubný prů-
zkum areálu maloskalského Panteonu by měl vyústit do obsáhlejší publikace zachy-
cující toto pozoruhodné téma.
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Památky v okolí Rynoltic
Oldřich Sladkovský, Liberec 

Když se tak toulám, všímám si i starých, 
většinou zanikajících cest. Jednu takovou 
jsem objevil, když jsem šel ze Lvové smě-
rem na Polesí. Po několika desítkách me-
trů, po odbočení z hlavní cesty na zelené 
značení, stojí pomníček asi 40 cm vyso-
ký. Je na něm křížek a nečitelný letopočet 
(obr. 1). Podle stavu odhaduji, že pama-
tuje pár století. Podle toho, že se v Jab-
lonném nachází pomník připomínající 
válku z roku 1757 a tam padlé vojáky, 
mohl by být spojen s touto událostí.

Pokračuji dál směrem do Polesí a u cesty nacházím hraniční kámen (obr. 2) a Madonu 
(obr. 3), která stojí právě na křižovatce. Vím, že dál směrem do Polesí není nic zajíma-
vého, tak odbočím na cestu doprava a to se vyplatilo. V lese vidím pískovcové skály, 
staletími značně deformované, ale protože mám takové útvary rád, tak tam vyšplhám. 

Jak tak obhlížím různé skalní útvary, na jednom z nich jsem uviděl 200 let starý nápis 
„Wilhelm Hergesel, geboren 14 fb 1820“. Pod tím je i vytesaná šavle (obr. 4, 5). 
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Opodál bylo časem vytvarováno krásné skal-
ní okno (obr. 6). Pokračuji po pěšině lesem 
dál směrem do Rynoltic a vlevo, hned u ces-
ty, jsem objevil v pískovcové skále vysekanou 
místnost (obr. 7). Že by za starých časů oby-
dlí nějakého chudáka? Vpravo od této míst-
nosti, kousek nahoru ve svahu, se nachází 
skalka a na ní 3 křížky. 

Zatím jsem k tomu, co zde popisuji, nic 
nezjistil. Další badatelé mají možnost něco 
vypátrat. Když už jsem došel tak daleko, tak 
jsem si to namířil do Jablonného a cestou 
vyfotil i pomník vojáků padlých ve válce 
v r. 1757 (obr. 8), o kterém se zmiňuji výše.

Doporučuji mít oči otevřené, staré cesty mají 
své kouzlo a skrývají nejedno tajemství… 
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Stará cesta
Oldřich Sladkovský, Liberec
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Při pohledu na mapu jsem si povšiml, 
že nad Novou Vsí u Chrastavy je zakres-
lena pěšina a u ní celkem sedm křížků 
(obr. 1– 8). Nedalo mi to a přemýšlel 
jsem, proč na celkem bezvýznamné ces-
tě, kterou v současnosti používají snad 
jenom zemědělci, je tolik křížů. 

Dospěl jsem k názoru, že se jedná o sta-
rou, už pomalu ale jistě mizející cestu 
z Mníšku okolo současné obce Nová 
Ves. Cesta se nachází na stráni nad 
říčkou Jeřicí, která za starých časů jis-
tě nebyla regulovaná, a její tok tak při 
vyšším stavu vody ohrožoval pocest-
né. Tato cesta navíc končila u statku 
v Nové Vsi, který prý patřil Kateřině 
z Redernů, zámecké paní z Frýdlan-
tu, jež zde dožívala jako vdova. Ještě si 
pamatuji, že na zpola zříceném statku 
býval nad vchodem upevněn kamenný 
erb paní Kateřiny. 
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Když jsem šel letos 
v lednu při příležitosti 
chrastavského pochodu 
kolem, tak jsem už erb 
hledal marně. Všechno je 
pomíjející. Je jen škoda, 
že i takové drobné pa-
mátky, které nevyžadují 
celkem žádné náklady 
na údržbu, končí obyčej-
ně na nějaké skládce…

Popisky k obrázkům (autor všech obrázků: Oldřich Sladkovský)
1) Současný stav staré cesty
2) Kříž a stoleté lípy
3) Zachovalý kříž, celkový pohled
4) Tentýž kříž, detail
5) Další zachovalý kříž
6) Kříž povalený v roští
7) Zbytek kříže na kamenném podstavci
8) Silueta kříže s Ještědem v pozadí

Zamyšlení na Vlašském hřbetu
Bohumil Horáček, Mladá Boleslav

Jedním z nejnovějších pomníčků v Ji-
zerských horách je Památka jizerskohor-
ských lesníků. Najdeme ji na Vlašském 
hřbetu, nedaleko žlutě značené Jezdecké 
cesty (obr. 1). Památka je podle nápisu 
na desce věnována všem lesníkům, kteří 
navzdory nepřízni doby dokázali, že jsou 
zdejší lesy stále zelené. Psali jsme o ní 
v Patronu č. 3 / 2013.

Nedávno jsem kolem pomníčku pro-
jížděl na běžkách, a v této na sníh tak 
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skoupé zimě jsem si při fotografová-
ní památky vzpomněl na dobu, kdy 
byly Jizerské hory bezlesé. Není to 
tak dávno, a přesto už ten obraz mezi 
nově narostlými stromy pomalu mizí 
z paměti. Vzpomínám, jak jsme my, 
narození zároveň s Husákovou norma-
lizací, tehdy v polovině 80. let minu-
lého století, objevovali hory znásilněné 
nejprve kalamitami, pak motorovými 
pilami, traktory a další technikou. 
Hltali jsme Knihu o Jizerských horách 
a v duchu si představovali tu „starou 
tvář hor“, kterou jsme neměli možnost 
zažít. A přesto si naše generace Jizerské 
hory, navzdory jejich tehdejšímu zo-
hyzdění, oblíbila.

Právě u pomníčku jizerskohorských 
lesníků mě napadlo, že čas nám onu 
starou tvář Jizerských hor opět poma-
lu vrací. Hory se zelenají, skály se noří 
do lesa a podoba hor bez lesů se po-
malu stává další „starou tváří“. Hned 
po návratu domů jsem si tu dobu chtěl 
připomenout. 

Pojďme tak učinit společně, vraťme se 
do roku 1987 a projeďme se na něko-
lika fotografiích po Vlašském hřbetu 
z Jizerky na Smědavu a do Bílého Po-
toka. Náhle před námi vystoupí dnes 
už znovu zmizelá tvář hor.

Na obr. 2 jsme na louce pod Bu-
kovcem a díváme se přes parkoviště 
na Mořině k Vlašskému hřbetu. Na 
obr. 3 je záběr z Promenádní cesty, ze které bylo možno po celou dobu jízdy pozoro-
vat Bukovec. Dnes se to povede jen občas a dá to hodně práce, obr. 4 byl focen smě-
rem ke Smědavské hoře a chatě na Smědavě. Dnes už ji z tohoto místa nelze spatřit, 
stejně tak, jako ze stráně nad parkovištěm (obr. 5). Na obr. 6 se díváme do údolí Smě-
dé se soušskou silnicí, obr. 7 ukazuje rozcestí žluté značky a Horního smědavského  
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okruhu v sedle mezi Smědavskou horou 
a Poledními kameny. Pak už se sestupo-
valo do Bílého Potoka.

Určitě máte podobných fotek doma 
spoustu, zkuste si taky zavzpomínat. 

Proč? Třeba už jen kvůli poznání, že co 
člověk změní, bere si příroda zase zpět. 
A pokud se jí pomůže, stane se tak dříve 
než za jeden lidský život.

Šlapajdě bude letos 100 let
Hynek Farský, Frýdlant

Vítej milý poutníku, ať už jsi tramp, 
skaut, starý nebo mladý ochránce Jizer-
ských hor či pracovník Lesů ČR. Kamen-
ný domek zvaný Šlapajda (viz obrázek), 
je známý hlavně mezi trampy. Jak lze vy-
číst z letopočtu v jeho průčelí, stojí tu už 
od roku 1914, tedy celé jedno století. 

Domek Šlapajda původně sloužil Clam-
-Gallasovským fořtům, útočiště jim ale 
poskytoval i za první republiky a v ob-
dobí třetí říše. Po druhé světové válce 
však došlo k jeho postupnému chátrání. 
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Od 50. let byl domek Šlapajda využíván trampy jako zajímavý a nevšední camp a za-
čalo se mu blýskat na lepší časy. Ty pak skutečně ve druhé polovině 70. let přišly 
a Šlapajda byla vskutku královsky opečovávána trampskou osadou Teepee z blízkého 
Dětřichova.

Osadníci T. O. Teepee – Zbynďa, Zdeny, Levin a Vinci, za občasné pomoci Mlika 
– v roce 1975 opuštěnou a notně zdevastovanou Šlapajdu opravili a proti častým 
vandalským vpádům se bránili stále důmyslnějšími bezpečnostními opatřeními. 
Šlapajda byla konečně zútulněna. Stála na překrásném místě pod ohromnými sta-
letými buky, ale chlapce z T. O. Teepee to začalo táhnout výš do hor, dále od ci-
vilizace. 

Po jejich odchodu v roce 1979 tak došlo k dalšímu, tentokrát již bohužel definitiv-
nímu a nezvratnému chátrání. Další zmrtvýchvstání již Šlapajda asi nezažije, navíc 
staleté buky byly vykáceny a místo tím ztratilo notný kus své původní romantiky. 
Nezbývá než popřát starému domku, aby se v relativním „zdraví“ dočkal alespoň 
svých stých narozenin a mohl poskytnout azyl ještě mnoha poutníkům.

„Lido di Jesolo, Itálie, září 2012“ Tento zápis o osudech domku zvaného Šlapajda, 
nacházejícího se v lese nad Polními Domky v oblasti tzv. Vojenských kamenů (Sol-
datensteine), si můžete přečíst na úvodní stránce kempové knížky tamtéž. 

Další kulatá výročí v roce 2014

Při zmínce o 100. výročí postavení Šlapajdy mě napadlo připomenout i další události, 
které budou mít letos více či méně kulaté výročí a k jejichž připomínce vznikl pomní-
ček, kříž, obrázek nebo pamětní deska.

340 let: Klogertův kámen (1674)

185 let: Obrázek Veroniky Lahrové (24. 7. 1829)

175 let: Pomníček Hirta a Christa (9. 2. 1839) – obrázek na zadní straně Patrona

150 let: U zmrzlého muže (Gottfried Blumrich, 23. 12. 1864)

140 let: Rückertův pomníček 24. 11. 1874)
 Wanderův pomníček (8. 1. 1874)
 Porscheho smrt (25. 6. 1874) - obrázek na titulní straně Patrona

135 let: Pelzschmiedův kříž (19. 10. 1879)

110 let: Langeho kříž na Poledníku (1904)

85 let: Löwyho smrt (3. 9. 1929)
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65 let: Pomníček Václava Kotka (16. 6. 1949)
 Kříže Haba a Hübner u soušské silnice (24. 7. 1949)

50 let: Hausmannova smrt (18. 9. 1964) - obrázek na 23. straně Patrona

45 let: Veselého kříž (23. 7. 1969)
 Kříž Ríši Hofmana (30. 7. 1969)
 Enderův obrázek (10. 12. 1969)
 Kříž Jiránka a Kosinové (29. 7. 1969)
 Památka Karla Todta (2. 12. 1969)
 Kříž lesníka Dvořáka (3. 12. 1969)

40 let: Kříž Dagmar Spinové (8. 12. 1974)
 Kříž Marie Koldovské (10. 3. 1974)
 Hovorkův pomníček (13. 3. 1974)

25 let: Památka Tomáše Boka (22. 1. 1989)
 Pařízkův kříž (29. 9. 1989)
 Šarbochův pomníček (1989)
 Pamětní deska Miroslava Machoviče (1989)
 Tabulka Miroslava Křivského (5. 1. 1989)
 Tabulka Emila Nováka (13. 4. 1989)

20 let: Smrt v Malém Štolpichu (Pety a Agnes, 6. 4. 1994)
 Tabulka ing. Tauchmanna (27. 2. 1994)
 Kříž Petra Pluhaře (1994)

15 let: Kříž Jana Votruby (1999)
 Pomníček Karla Macháčka (14. 1. 1999)
 Pomníček Vratislava Šindeláře (19. 7. 1999)

10let: Křížův pomníček (8. 4. 2004)

A na závěr zpět ke Šlapajdě. Podrobněji a detailněji se o osudech členů T. O. Tee-
pee z Dětřichova, včetně jejich celých jmen, rozepisuje Pavel D. Vinklát v Kronice 
trampingu v Jizerských horách (1934–2004) na str. 168–171. Mapuje zde i osudy 
dětřichovských trampů před příchodem na Šlapajdu i poté.

Pro ty z vás, kteří by chtěli Šlapajdu navštívit osobně, mám i tip na výlet v nedalekém 
okolí. Jde o naučnou stezku s názvem Kamenná tvář hor – 500 milionů let v kostce. Ta 
se nachází vpravo při žlutě značené turistické cestě, vedoucí z Frýdlantu ke Hřebeno-
vému buku. V prostoru za bývalou hájovnou v Zátiší, kousek za rybníkem, je kačír-
kem pokrytá plocha a v ní vkusně nainstalovány vzorky hornin. Vedle jsou umístěny 
tabulky s vysvětlujícím textem. Vzorků hornin je zde 12 a tabulek s textem 13 – jedna 
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úvodní popisuje geologický vývoj v Jizerských horách a něco málo o stezce jako tako-
vé. Z vystavených kamenů zde máte možnost zhlédnout:

1) Jizerskou žulu
2) Rumburskou žulu
3) Rulu
4) Aplit
5) Fylit
6) Křemen
7) Čedič
8) Znělec
9) Krystalický vápenec (mramor)
10) Svor
11) Amfibolit
12) Pyrhotin

Zdroje: 

Kempová knížka na Šlapajdě
Kronika trampingu v Jizerských horách (Pavel D. Vinklát)
Vlastní archiv

Také rozhledny mohou mít svůj pomníček
Otokar Simm, Jablonec nad Nisou

V létě minulého roku jsme s kamarádem 
navštívili ruprechtický lom firmy Ligra-
nit. Po zajímavé exkurzi nás náš prů-
vodce dovedl na místo, kde v poměrně 
vzdálené minulosti stály postupně dvě 
dřevěné rozhledny nazvané dle návrší 
Humboldthöhe, Humboldtova výšina. 
Nemá smysl se zabývat popisem rozhle-
den a jejich názvu. Zájemci najdou vše 
podstatné v publikacích Jana Nouzy či 
Marka Řeháčka.

Méně známé je možná to, že lomaři 
z ruprechtického lomu postavili v roce 
2012 na místě bývalých rozhleden po-
mník z ušlechtilé žuly. Na něm umístěná 
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tabulka návštěvníky informuje o tom, 
kdy zde vyhlídkové věže stály. A tak mají 
svůj první „pomníček“ i jizerskohorské 
rozhledny.

Místo se nachází blízko silnice, která 
stoupá do ruprechtického lomu. Najde-
te ho vlevo, jen malý kus před vjezdem 

do lomového areálu, 
ve kterém je ovšem volný 
pohyb zakázán. 

Výlet je možné spojit 
s návštěvou kostela Pan-
ny Marie U Obrázku, 
kde bohužel nedávno 
kdosi opět vyvrátil a silně 
poničil pískovcová zasta-
vení staré křížové cesty. 
Jiným zajímavým cílem 
je nedaleký ruprechtický 
kostel svatého Antonína 
Paduánského.

K obrázkům:
1) Starý obrázek: archiv Jaroslava Lubase
2) Deska na pomníku – foto Pavel Fajgl
3, 4) Pomník rozhledny - foto Otokar Simm
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Siegmundova vyhlídková skála
Oldřich Sladkovský, Liberec

O tzv. továrnických rozhlednách 
(Humboldtova a Siegmundova) se 
občas objeví v literatuře nějaká krát-
ká poznámka. Nikde jsem se ale ne-
dočetl, že byla upravena i vyhlídková 
skála v „parku“ u Siegmundovy roz-
hledny. 

Stalo se, že jsem se vypravil na nedlou-
hý výlet vyhledat zbytky těchto roz-
hleden. Po krátkém toulání lesem se 
mi to podařilo celkem bez problémů. 
Historie rozhleden je známá, nebudu 
se o ní rozepisovat. Když už jsem tam 
byl, prozkoumal jsem i další okolí, 
jako zbytky altánů, staré a opravdu 
mohutné rododendrony. Ze zvěda-
vosti jsem se vydal sledovat též zbytky 
starého oplocení původního parku. 
Tak jsem se dostal až na druhý konec 
lesa a tam jsem v houštině objevil sice 
už dávno zapomenutou, ale docela 
zachovalou dvoupatrovou skalní vy-
hlídku (obr. 1 – 3). Má sice bezvadně 
zachovalé zábradlí, ale to je žel všech-
no. Výhled už neposkytuje žádný, 
vzrostlé stromy a okolní zástavba ho 
zcela znemožňují. Z vyhlídky se dá při 
troše šikovnosti přestoupit na střechu 
sousedního domu, nebo sledovat dění 
na dvoře továrny pod vyhlídkou. Je 
ale patrné, že sem nikdo nechodí, žád-
né vyšlapané cestičky, jen houština. Je 
tedy pořád co objevovat.
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Bílý kříž
Oldřich Sladkovský, Liberec

Na jedné pravidelné čtvrteční schůzce 
členů Spolku Patron vznesl někdo dotaz, 
zda ještě stojí Bílý kříž u silnice z Raspe-
navy do Oldřichova v Hájích. Když jsem 
se byl letos v únoru podívat na Loupež-
nickou jeskyni, tak jsem si na tento dotaz 
vzpomněl a namířil jsem si to od jeskyně 
po silnici do Raspenavy na vlak. V létě 
jezdím skoro každý týden okolo místa, 
kde kříž stojí, ale je v takové houštině, že 
není moc vidět. V období, kdy je opada-
né listí, je však vidět zdaleka.

Pamatuji si, že před lety býval na protější 
straně silnice na stromě, u kterého se ne-
hoda stala, křížek, ten ale časem zmizel. 
Jak jsem letos zjistil, je na stromě nový 
kříž, takže jsou tam v současnosti dva 
křížky. Bílý kříž s textem nehody je na 
jedné straně v houštině (obr. 1, 2) a na-
proti na stromě, u kterého vyhasl život, 
je umístěn kříž další (obr. 3). Místo nelze 
přehlédnout.
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Sáňkařská dráha na Ještědu
Oldřich Sladkovský, Liberec

Každý, kdo šel alespoň jedenkrát na Ještěd, nemohl si nepovšimnout zbytků sáň-
kářské dráhy. Celé století odolávala na drsném Ještědu povětrnostním vlivům. Až 
nedávno bylo přistoupeno k likvidaci jejich zbytků. Do dnešní doby se na bývalé 
trati povalují kusy dřevěné konstrukce a asi to tak zůstane až do úplného rozpadu 
(obr. 1). Navíc před několika týdny došlo k požáru opuštěné budovy bývalé hos-
pody na dojezdu, ta ale byla léta prázdná. Pomalu tak mizí ze světa slavná a pro 
historii sáňkařského sportu významná stavba. Je to jako schválnost, že k požáru 
došlo právě v této době. Letos totiž uplynulo 100. výročí prvního Mistrovství 
Evropy v jízdě na saních, které se konalo na Ještědu.

Prvním mistrem Evropy v jízdě na saních se stal Rudolf Kauschka, který se sice 
narodil v roce 1883 na Šluknovsku, ale později žil v Dolním Hanychově. Byl 
všestranným sportovcem – lyžař, sáňkař, turista a zdatný horolezec. Díky tomu 
byl za 1. sv. války zařazen do roty horských myslivců (obr. 2), kde sloužil jako 
poručík. Zemřel v roce 1960 v Německu.
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Žulové směrníky – pamětníci staré hřebenovky
Werner Krause, Jablonec nad Nisou

V roce 1902 se ve Varnsdorfu sešli zá-
stupci čtyř turistických a horských spol-
ků, aby rozhodli o vyznačení dálkové 
hřebenové cesty přes Lužické, Ještědské 
a Jizerské hory s pokračováním do Kr-
konoš. Mezi účastníky byl i Německý 
horský spolek pro Ještědské a Jizerské 
hory zastoupený jeho předsedou Josefem 
Breuerem. Ctihodní pánové se shodli jak 
na názvu cesty Kammweg (Hřebenová 
cesta), tak na jejím vyznačení modrým 
„hřebenem“ v bílém poli.

Pro značení převážné části cesty byly po-
užity profilované plechové tabulky, které 
se umísťovaly na vhodné stromy a dřevěné 
objekty u cesty. Některé úseky ale vedly 
krajinou, která v té době byla zcela bezle-
sá. Šlo například o horské louky, pastviny 
či udržovaná políčka drobných zeměděl-
ců. Na podobných místech byly použity 
žulové ukazatele s vytesaným „hřebín-
kem“ a směrovou šipkou (obr. 1 – 4). 

Takový úsek se nacházel v jihovýchodní 
části Ještědského hřbetu. Začínal při hos-
tinci U Šámalů a pokračoval Rašovským 
hřebenem až k Obřímu sudu na Javorní-
ku, který v té době býval holým vrcho-
lem bez lesního porostu. V tomto pro-
storu se ještě dnes nacházejí čtyři žulové 
směrníky, které zde přečkaly víc než 110 
let. Možná i díky tomu, že některé z nich 
příroda dovedně ukryla. Tito němí svěd-
ci práce členů horského spolku a našich 
turistických předků by si jistě zasloužili 
nějakou formu ochrany.

Foto: Werner Krause
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Letos uplyne 50 let od smrti Franze Hasmanna,
hajného z Oldřichovského sedla.                                   Foto: Günter Menzel
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Pomníček Hirta a Christa - letos uplynulo 175 let od tragické události
foto: G. Menzel


