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VZPOMÍNKA NA  
JOSEFA MATOUSCHKA
od jehož úmrtí letos uplynulo 70 let

Spolek Patron zve veřejnost na prezentaci projektu opravy hrobky 

libereckého propagátora turistiky a autora map Jizerských hor Josefa 

Matouschka. Akce se koná na hřbitově v Oldřichově v Hájích v sobotu 

17. října 2015 od 14:30 hodin.

Projekt byl realizován Spolkem Patron 
za finančního přispění OC Nisa Liberec.
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Vážení členové a  příznivci Spolku Patron
Podzim bývá v Jizerských horách 
jedním z nejhezčích ročních 
období. Obzvláště fotografové 
netrpělivě vyčkávají na barevné 
proměny jizerských buků, a tak 
jim zanedlouho začne očekávaná 
sezóna.

S přicházejícím podzimem naopak 
pomalu končí sezóna opravování 
pomníčků a památek, neboť dny 
se krátí a počasí zanedlouho čin-
nostem pod širým nebem přestane 
přát. Naštěstí se nám většinu toho, 
co jsme chtěli letos stihnout, po-
daří zakončit včas. V půlce října 
slavnostně představíme oprave-
nou hrobku Josefa Matouschka 
na hřbitově v Oldřichově v Hájích, 
ve spolupráci s Lesy ČR dokonču-
jeme opravu tří památek v okolí 
obce Rádlo a před dokončením je 
i oprava božích muk pod křížovou 
cestou v Horním Maxově. Kromě 
toho byly během léta, především 
díky osobnímu nasazení jednot-
livých členů spolku, provedeny 
další opravy památek v Jizerských 
horách.

O tom všem se, kromě jiného, 
dočtete v tomto čísle časopisu 
Patron. A my již můžeme přemýšlet 
nad plánem pro příští rok.

Přejeme vám barevný podzim.

Výbor Spolku Patron
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Jizera vytéká z nové studánky
Otokar Simm, Jablonec nad Nisou

Je poslední horký den letošního léta, první zářijový, a děti nastupují po prázdninách 
do školy. Na kolech přijíždějí ze třech různých směrů tři přátelé pod vrchol Smrku, 
aby se setkali u pramene Jizery.  

Sešel jsem se zde s emeritním panem učitelem Karlem Nádeníkem, znalcem 
Novoměstska a milovníkem hory Smrk, ze Semil dorazil Stanislav Zajíc, neformální 
patron řeky Jizery, jenž řadu let pátral po jejím pramenu. 

Standa Zajíc nebyl jistě prvním z dlouhé řady těch, kteří se pídili po pramenu Jizery. 
Ale byl to právě on, kdo po letech hledání a hlavně pozorování dotáhl svoji touhu 
po jeho určení až do konce. Již od roku 1995 se zaobíral myšlenkou, že zdroj této 
významné české řeky označí. V listopadu 1998 pak upevnil na místo, které považoval 
za to nejsprávnější, pracně a pečlivě vyrobenou desku z nerezového materiálu 
s nápisem Pramen Jizery 1998. Tabulku ale prozatím pečlivě zakryl klestím, aby mohl 
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postupně dokončovat podchycení vývěru. To ale nebylo nijak jednoduché, od cesty 
bylo třeba nanosit nemalé množství kamenů i jiného materiálu.

Slavnostní odhalení dokončeného díla Standa naplánoval na 5. května 2001, kdy zde 
v kroužku blízkých osob oslavil své šedesátiny. Voda nyní vytékala z dřevěné trubky, 
zhotovené z jednoho kusu dutého švestkového kmínku. Od té doby přicházejí 
k pramenu Jizery znalci a ctitelé skrytých zákoutí, zapisují se do knihy uložené 
v nerezové schránce, prožívají tady hezké chvíle…

Nic ovšem není věčné, a tak časem začala voda protékat kolem trouchnivějícího kmene 
a čím dál tím více si hledala svůj vlastní směr. Standa Zajíc dospěl k rozhodnutí, že 
je třeba pramen upravit. S přáteli z Jizersko-ještědského horského spolku zajistil nové 
korýtko, tentokrát vyrobené z jizerského granitu. Na místo dopravil ten těžký kus 
žuly vlastními silami již před dvěma roky, ale teprve letos, ve dnech 25. a 26 července, 
provedla parta silných mužů zásadní úpravu pramene. Vyčistili a prohloubili stávající 
studánku, vyzdili ji žulovými balvany donesenými sem na krosnách od Vidlicové cesty 
a vše nakonec zakryli drny. Během našeho setkání se od obou kamarádů dovídám 
podrobnosti o tom, jak vše probíhalo. Na rozdíl ode mne byli oba přitom. Fotografii 
z našeho setkání najdete na titulní straně tohoto čísla.
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Teď už musí zapracovat sama příroda, 
aby místo opět zarostlo a byly tak 
zahlazeny nevelké stopy lidské činnosti.

Letošní vyprahlé léto zase jednou 
prověřilo, jak dobře Stanislav Zajíc, 
člen Spolku Patron, pramen stanovil. 
Okolní potůčky, včetně toho delšího, 
přitékajícího od státní hranice, byly v den 
našeho setkání vyschlé. Jen z jizerské 
studánky pravidelně vytékala svěží 
a lahodná voda a spěchala dál skrze lesy 
a močály, k městům a vesnicím na dolním 
toku Jizery, k soutoku s Labem. A byť 
se i v tomto případě jedná o pramen 
symbolický, je jeho označení potěšující 
a záslužné. Kéž by onen kout přírody 
zůstal i v budoucnu tak nenápadný, jaký 
je dnes…

Po napsání tohoto krátkého článku o jizerské 
studánce a po odsouhlasení textu Karlem 
a Standou, obletěla Jizerské hory a jejich přátele 
nenadálá smutná zpráva. Karel Nádeník 
nás v sobotu 12. září 2015 náhle a nečekaně 
navždy opustil… Zemřel nedaleko Černých 
jezírek, kde byl na výletě se svým přítelem 
z Německa a samozřejmě i se svojí nerozlučnou 
Bellinkou. Karlův život se uzavřel v Jizerských 
horách, které tolik miloval. Bylo mu 77 let.

Stále znovu se v mysli vracím k našemu 
setkání. Karel se radoval z krásného dne, 
byl veselý a usměvavý, plný elánu. Standovi 
Zajícovi předal u pramene i krásný dárek – 
jedinečnou fotoknihu, kterou pro něho sám 
připravil. A tak zůstane náš dobrý přítel Karel 
Nádeník natrvalo zapsán v mé paměti… 
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Bývalou Krömerovu boudu připomíná tabulka
Otokar Simm, Jablonec nad Nisou

Před více než sto lety naposledy zašuměly lesy v údolí Bílé Desné. Pily kaprovky 
se zařezávaly do kmenů letitých velikánů, kteří jeden po druhém padali k zemi. 
Uvolňovali místo vodní ploše, která se měla již brzy rozlít za sypanou přehradní hrází 
a zaplavit údolí na horním toku zmíněné říčky. Koncem roku 1915 bylo vodní dílo 
dokončeno a napuštěno. Jenže neuplynul ještě ani rok a hráz neodolala tlaku zadržené 
vody a prolomila se.

Po skončení Velké války se začal znovu probouzet zájem lidí o přírodu a výlety. 
Jedním z oblíbených cílů nedělních vycházek bylo i místo nedávného neštěstí. Lidé 
se chtěli na vlastní oči přesvědčit o tom, co se zde stalo. Okolí se mezitím zazelenalo 
a zbytky hráze s vysokou šoupátkovou věží mu dodávaly romantický, ale i poněkud 
strašidelná ráz. 

Jednoho dne roku 1924 sem zavítala i rodina Josefa Krömera, řídícího učitele 
antonínovské školy. Josef a jeho paní Emma se na místě rozhodli, že zde budou 
o pěkných víkendech nabízet prosté občerstvení a hned další rok si postavili na 
pozemku, pronajatém od desfourské vrchnosti, kiosek. Ten byl prvopočátkem chaty, 
kterou Krömerovi kompletně dokončili a otevřeli v létě 1927. Brzy se jí začalo říkat 
Krömerova bouda. 

Občerstvení a ubytování zde výletníci ale nacházeli jen do roku 1937. Poté 
Krömerovi přenechali roubené stavení hraběti Desfours-Walderode, jehož personál 
zde ubytovával lesní dělníky. Definitivní konec Krömerovy boudy znamenal rok 
1945, kdy za dosud neznámých okolností zanikla.

Potomci pana učitele dosud žijí v Německu. V roce 2006 se rozhodli označit místo 
bývalé boudy pamětní tabulkou. Měli v úmyslu ji připevnit na zarostlé základy, jenže 
poctivý beton vzdoroval akumulátorové vrtačce, a tak nezbylo nic jiného, než plastovou 
tabulku přišroubovat na smrk. Obrázek s nápisem ale byl po pár letech poničen. 

O tom jsem informoval donátory, kteří v roce 2011 přijeli s novou tabulkou, nyní 
kameninovou, a upevnili ji na starých základech. Hlavním iniciátorem byla i tentokrát 
paní Christa Gradl z německého města Künzell, jíž pomáhal její syn Martin a Klaus 
Porsche, rodák ze Mšena nad Nisou.

V roce 2013 znovu zašuměly lesy v těchto místech naposled. Tentokrát se do nich 
zakously motorové pily lesních dělníků, kteří po sto letech znovu obnažili místo 
někdejší přehrady. V těsném sousedství bývalé Krömerovy boudy vyrostl v roce 
2015 nový přístřešek. V příštím roce poslouží k občerstvení během oslav 100. výročí 
přehradní katastrofy.



informace přátel drobných památek Jizerských hor8 3/2015 (26. ročník)

Letos v létě jsem zjistil, že se pamětní tabulka vlivem vlhkosti a mrazů uvolnila. 
Opravy se ujal Josef Kuna, člen Spolku Patron, jenž během dvou zářijových návštěv 
desku i betonový blok, na němž je upevněná, vyspravil.

Christa Gradl se synem Martinem u právě dokončené památky, 18. května 2011
(foto Otokar Simm)

Během letošního září památku vyspravil Josef Kuna (foto Otokar Simm)
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Polská „protržená přehrada“ a dávné trojmezí
Bohumil Horáček, Mladá Boleslav

V srpnu letošního roku uplynulo již pět let od ničivé bleskové povodně, která zasáhla 
Liberecko a Frýdlantsko ve dnech 7. a 8. srpna 2010. Osobně mám na tuto povodeň 
vzpomínky velmi intenzivní, neboť jsem se jako příslušník Hasičského záchranného 
sboru zúčastnil přímých záchranných prací v lokalitách Václavice, Horní Vítkov, 
Heřmanice, Dětřichov, Víska a Frýdlant. Popis dojmů z nepřetržitého třídenního 
nasazení na přímou záchranu osob a následné dvouměsíční činnosti při likvidaci těch 
nejzávažnějších škod by vydal na samostatnou publikaci. 

Mnoha lidem v regionu tato katastrofa významným způsobem změnila život 
a nezacelené jizvy po napáchaných škodách můžeme v krajině na mnoha místech 
spatřit doposud. Jedna z nich se nachází přímo na řece Smědé (Witka), již na území 
Polska, kde nedaleko českých hranic došlo během povodně k protržení přehrady 
Witka, zvané též podle místa založení hráze Niedów.

Tato přehrada byla vybudována v letech 1958–1962 na řece Smědé jako zásobník 
vody pro chlazení nedaleké elektrárny Turów. Pod dvanáct metrů vysokou hrází, 
která má schopnost zadržet až 4,6 milionu kubických metrů vody, byla dodatečně 
vybudována malá vodní elektrárna o výkonu 0,8 MW. 
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Během čtyř let byla zatopena značná část Niedówa (dříve Nieda) a menší část 
Spytkówa (Wanscha). Není bez zajímavosti, že pod vodou se díky vzdutí hladiny 
ocitlo také několik zemědělských usedlostí, mlýnů a zříceniny zámku. Přehrazením 
řeky vznikla po napuštění 4 kilometry dlouhá a 700 metrů široká vodní plocha, která 
byla v pozdějších letech i oblíbeným místem rekreace a vodních sportů.

Ve východní části zátopy zmizelo pod hladinou i někdejší hraniční trojmezí mezi 
Rakouskem, Saskem a Pruskem. Vzniklo v roce 1815, kdy na základě rozhodnutí tzv. 
Vídeňského kongresu muselo Sasko odstoupit Prusku významnou část Horní Lužice. 
Styk tří hranic se na Smědou posunul od známého Tabulového kamene na úbočí 
Smrku. 

Nová demarkační čára byla tehdy vedena z Ruhlandu v severozápadní části Horní 
Lužice a vedla jihovýchodním směrem k české hranici v Seidenbergu (Zawidów). 
Hornolužická území, ležící na sever od ní, tedy dnešní okresy Hoyerswerda, 
Rothenburg, Görlitz a Lauban (Lubań), byla připojena k provincii Pruské Slezsko. 
Linie vedla po starých hranicích jednotlivých hrabství a dodnes tvoří předěl mezi 
katolickými diecézemi Dresden–Meissen a Görlitz. Vytyčení nové hranice o délce 
189 kilometrů bylo z úsporných důvodů provedeno nejprve dřevěnými sloupy 
a teprve v roce 1828 byly tyto dočasné znaky nahrazeny žulovými kameny. Číslování 
kamenů začínalo číslem 1 na rozhraní tří územních celků u Seidenbergu (Zawidów) 
a pokračovalo směrem na západ až k číslu 149 nedaleko obce Kroppen, které je 
posledním na území Horní Lužice. 
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Značení bylo provedeno dvěma způsoby, neboť smíšená vytyčovací komise (víme, 
že za saskou stranu v ní byli komisaři Bünau, Günther a von Watzdorf , za pruskou 
komisaři Gaudi, Friese a Sietze) se neshodla na jednotné podobě: hraniční kameny 
s čísly 1 až 81 byly tvořeny dvojicí 43 centimetrů vysokých žulových hranolů 
– jedním saským se zelenobílým šrafováním a druhým pruským se šrafováním 
černobílým. Mezníky byly na vrcholu ukončeny připojenou kamennou pyramidou, 
tzv. hlavou, na níž byla napsána písmena KS (Königreich Sachsen), respektive KP 
(Königreich Preussen).  Mezi oběma kameny, které nesly stejné číslo, probíhala 
hraniční linie. Od čísla 82 až do čísla 148 byl průběh značen pouze jedním mezníkem 
v hraniční linii, který měl tvar komolého jehlanu o výšce 90 centimetrů. Saská část 
byla znovu šrafována zelenobíle, pruská černobíle. Na každé straně byl namalován 
oválný terč, v němž bylo uvedeno číslo kamene a písmena KS (Königreich Sachsen)
a KP (Königreich Preussen). Poslední hornolužický hraniční patník má číslo 149 
a neobvyklý tvar 1,5 metru vysokého hranolu. Po celé délce hranice byly mezi tyto 
hlavní mezníky doplněny ještě tzv. průběžné kameny. Jednalo se o běžné patníky 
sloužící k upřesnění.

Vraťme se však zpět na trojmezí na Smědé – hranice tří států se v tomto místě fakticky 
setkávaly až do sjednocení Německa v roce 1871, poté už se jednalo jen o zemské 
mezi Saskem, Slezskem a Čechami. Tento stav vydržel až do roku 1945, kdy se 
v rámci poválečného uspořádání Evropy hraniční linie mezi Německem a Polskem 
posunula na západ na linii řek Nisa a Odra. Až do roku 1958 zde severně od dnešní 
obce Ves (Wiese) ještě existoval výběžek českého území, jehož východní pomezí vedlo 
souběžně s tokem Smědé. Území bylo na základě Smlouvy mezi Československou 
republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic, 
podepsané ve Varšavě 13. června 1958, postoupeno Polsku a dnešní hranice je vedena 
původním tokem Davídkova potoka.

Protržení hráze a nečekaně rychlé vypuštění přehradní nádrže Witka v roce 2010 
umožnilo znovu navštívit bývalé trojmezí „suchou“ nohou. Řeka Smědá se 
po desetiletích vrátila do svého původního koryta a na povrchu se objevily dávno 
zaplavené silnice, mosty a základy domů. Existenci vodní nádrže připomínaly jen 
mohutné nánosy bahna v okolí řeky.

Ještě téhož roku se po dávném hraničním trojmezníku vydali pátrat Jan Heinzl 
a Milan Jech z Hejnic. Kameny se jim na odkrytém dnu přehrady podařilo najít, 
nebylo ale jisté, zda se jednalo o hraniční mezníky. Souběžně probíhalo i pátraní 
z německé strany. Zde se do akce zapojil tým s geologickými přístroji, který se 
mapování prusko-saské hranice v Horní Lužici věnoval již od roku 2008. Jeho 
členům se v prostoru přehradní nádrže za složitých podmínek podařilo najít dva 
páry hraničních kamenů – nezapomínejme, že v této části tvořily mezníky dvojice.  
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Zbytky hráze přehrady Witka při povodni 2010 (foto archív autora)
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Pár číslo 3 byl objeven u bývalého mostu přes Smědou, který spojoval saskou 
a pruskou část Niedy (Niedówa). Zajímavé je, že zatímco saský kámen zůstal na svém 
místě, ten pruský, navzdory hmotnosti 600 kg, odnesla povodeň o téměř 200 metrů 
níže po proudu řeky. Kameny s číslem 2 byly objeveny přímo na staré vozové cestě 
u bývalého mostu mezi pruskou obcí Wilka a saskou Wanschou (Spytków). Skupina 
německých pátračů se poté vydala do prostoru, kde se na základě údajů ze starých 
map měl nacházet hraničník s číslem 1, najít se však nepodařilo ani jeden z této 
důležité dvojice kamenů.

Druhý pokus o nalezení někdejšího trojmezí byl učiněn v únoru roku 2011, kdy 
se ho vydalo hledat sedm historiků z měst Görlitz, Reichenbach a Königswartha. 
Podpořeni geology a důlními inženýry celkem dvakrát pátrali v jihozápadním cípu 
přehrady, přičemž využili nočních mrazů k lepšímu pohybu v mohutných vrstvách 
bahna. Díky radaru se podařilo určit dávný průběh toku Smědé a na jejím bývalém 
břehu lokalizovat umístění prvotních dřevěných sloupů, instalovaných v roce 1818 
při vytyčování hranice. Radar dále objevil kamenný kvádr, ležící asi metr hluboko 
v bahně. Jeho odkrytí toho dne již nebylo možné, neboť po odkopání zmrzlého bláta 
se do vzniklé jámy začala valit říční voda a znemožnila další práce. Nezbylo než počkat 
do léta a v červenci za nízkého stavu vody se pokusit kámen znovu vyzdvihnout 
z bahna. Povedlo se to 18. června 2011, avšak vzhledem k absenci jakéhokoliv 
značení a k faktu, že mezník měl uraženou hlavici, nebylo možné se stoprocentní 
jistotou potvrdit, že se jedná o označení bývalého styku Saska, Pruska a Rakouska. 
Závěrem dodejme, že dvojice mezníků s čísly 2 byla ze svého stanoviště vyzdvižena a je 
uložena v Lužickém muzeu ve Zgorzelci. Podobně i další mezníky, které se zachovaly 
do dnešních dnů, byly především na německé straně zásluhou dobrovolných spolků 
opraveny a renovovány, a to i včetně menších průběžných kamenů. Podél části bývalé 
hranice byla dokonce zřízena naučná stezka.

A dávné trojmezí? Možná bylo skutečně objeveno v roce 2011, možná bylo 
zlikvidováno již při úpravě hranic v roce 1958 a možná dodnes leží stále utopeno 
kdesi ve vrstvě bahna a nánosů, které do těchto míst Smědá za více než padesát let 
nanesla. Toto tajemství zůstane patrně neodhaleno. Přehradní nádrž Witka je totiž 
v současné době (2015) opravována a její postupné napuštění má být v roce 2016 
dokončeno.

Autor článku děkuje Janu Heinzlovi, Manfredu Steinmannovi a Hansi-Joachimu 
Gaworovi za poskytnutí důležitých informací.

  Obrázky na přechozí straně:
úprava česko-polských hranic na dobových mapách (archív autora)
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Nehoda Ernsta Daniela u Blumendorfu
Otokar Simm, Jablonec nad Nisou

Polská část Jizerských hor neoplývá příliš velkým množstvím pomníčků. Říká se, že 
schaffgotschská vrchnost si nepřála, aby byly připomínány nehody pytláků, pašeráků 
a snad ani dřevařů. Když už byly nějaké památky zřízeny, pak většinou upozorňovaly 
na místa nešťastných událostí panských fořtů, lesníků nebo významných lidí. 

O pomníčku, o kterém vám zde budu 
vyprávět, jsem se dověděl teprve před 
rokem a brzy jsem se za ním s přáteli 
vypravil. Jakmile jsem ho poznal, hned 
jsem si ho uložil do pomyslné truhlice 
s rodinným stříbrem. Jsem přesvědčen, 
že Emil Novák by v tomto případě ani 
na chvíli nezaváhal a zařadil ho mezi ty 
„pravé“ pomníčky.

Památka se nachází na samém okraji 
Jizerských hor, na východním úpatí 
Kamenického hřbetu. Stojí blízko 
opravené silnice vedoucí z dnešních 
Kwieciszowic do osady Boża Góra, 
části obce Antoniów. Je tudíž snadno 
dostupná i autem. 

Nápis tesaný do pískovcového 
patníku označuje místo nehody 
Ernsta Daniela, která jej postihla 
3. ledna 1900 při transportu dřeva. 
Devětatřicetiletý Daniel sjížděl 
s potahem naloženým kládami 
po cestě vedoucí z Gotthardsbergu 
do Blumendorfu. S nákladem měl 
namířeno do Berthelsdorfu*, tam už 
ale nedojel. V dost strmém klesání 
před Blumendorfem kráčel vedle vozu a za uzdu vedl koně. Na hladké cestě nejspíš 
uklouzl a spadl pod těžký vůz, který ho přejel a připravil o život. Nehodě nebyl nikdo 
přítomen, ale při nálezu nebohého vozky vše nasvědčovalo tomuto průběhu. Tak byl 
i popsán v periodiku Hirschberger Beobachter (Hiršperský pozorovatel). Děj kdosi 
i takto zveršoval:
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Der 3. Tag des Jahres, 

nahm grade seinen Lauf,

da ging im fernen Osten, 

die gold’ne Sonne auf.

Da spannt der Fuhrmann Daniel, 

seine Pferde hurtig ein,

um nach Berthelsdorf zu fahren, 

und Holz zu schaffen rein.

Als er am Blumendorfer Berge,

nach Blumendorf hinunter fuhr,

da hielt er die Pferde beim Zügel,

um sie zu lenken nur.

Da wollt’s ihn verjagen, 

er stolpert und fiel hin,

der schwer belad’ne Wagen,

fuhr schnell nun über ihn.

Ach schrecken ohne gleichen, 

ach Gott was hier geschah.

Man sah gar schnell erbleichen,  

den wack’ren Fuhrmann da.

Ach Mutter, Frau und Kinder,

die ihr am Leben seid,

ins Grab muss ich hinunter,

so jung ich von Euch scheid.

Man feiert sein Begräbnis am 9. Januar,

ach schrecken ohne gleichen,

ach Gott, was hier geschah.
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Pokusil jsem se o neumělý překlad, samozřejmě bez nároku na přebásnění:

Třetí den roku

se právě rozbíhal,

když na dalekém východě

vycházelo zlaté slunce.

Povozník Daniel právě zapřahal

čiperně svoje koně,

aby do Berthelsdorfu jel

a dřevo tam dopravil.

Když Blumendorfským kopcem

do Blumendorfu sjížděl,

držel koně na uzdě,

jen aby je usměrnil.

Cosi jej vyrušilo,

proto klopýtl a spadl

a těžce naložený vůz,

jej pak rychle přejel.

Ach tomu leknutí není rovného,

ach Bože, co se to zde stalo.

Příliš rychle jsme viděli skonat

toho udatného vozku.

Ach matko, ženo a děti,

kteří zůstali jste naživu,

do hrobu musím klesnout,

tak mladý od vás odejdu.

Jeho pohřeb slavíme 9. ledna,

ach zděšení bez konce,

ach Bože, co se to zde událo.
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Během naší návštěvy jsme na místě 
náhodně potkali jednoho z domorodců. 
Dali jsme se s ním do řeči a dozvěděli se, že 
obnovený pomníček byl při opravě silnice 
přemístěn kousek dál od komunikace. 
Tomu nasvědčuje i starší fotografie. 

Není bez zajímavosti, že památka Ernsta 
Daniela je zakreslena již v Matouschkově 
Speciální mapě Ještědských a Jizerských 
hor z roku 1927, chybí zde ale její název. 
Stejně tak je zachycena i v současné polské 
mapě Góry Izerskie – „Izery“ v měřítku  
1 : 25 000 z nakladatelství Galileos. Ani 
v ní ovšem není uvedeno jméno pomníčku.

Potomci Ernsta Daniela údajně dodnes 
žijí v obci Proszowa (dříve Gräflich 

Kunzendorf), v sousedství dnešních Kwieciszowic, a také ve Sklářské Porębě.

* Názvy obcí uvádím v podobě platné v době události. Proto připojuji malý slovníček: 
Antoniwald – Antoniów, Berthelsdorf – Barcinek, Blumendorf – Kwieciszowice, 
Gotthardsberg – Boża Góra, (Gräflich) Kunzendorf – Proszowa.
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Pohnutý osud Jiřího Španiela
Oldřich Sladkovský, Liberec

Na budově Umělecko-průmyslové 
školy v Jablonci nad Nisou je 
umístěna pamětní deska, která 
připomíná, že na této škole 
v letech 1895 až 1899 studoval 
budoucí sochař a medailér Otakar 
Španiel. 

Vytvořil busty českých umělců 
jako Mikoláše Alše, Aloise 
Jiráska, Josefa Mánese, Maxe 
Švabinského, Bedřicha Smetany, 
Jaroslava Vrchlického a mnohé 
další. Podle jeho předlohy byl 
vytvořen známý pomník Tomáše 
Garrigue Masaryka, který stojí 
na Hradčanském náměstí v Praze 
poblíž Salmovského paláce. 
Veřejnosti je Otakar Španiel 
znám i jako autor návrhů, podle 
nichž byly raženy československé 
mince. Jeho koruna z roku 1921 
patří mezi nejhodnotnější mince 
na světě.

Sochař Otakar Španiel se narodil 
13. června 1881 ve východočeské 
Jaroměři, zemřel v Praze 15. února 
1955. Učil se na odborné rytecké škole v Jablonci nad Nisou. V roce 1901 absolvoval 
medailérskou školu vídeňské Akademie u profesora Josefa Tautenhayna. V letech 
1902 až 1904 pokračoval ve studiu na AVU v Praze pod vedením J. V. Myslbeka. 
Své výtvarné vzdělání završil v Paříži jako žák Alexandra Charpentiera. Během 
druhé světové války byl vězněn v internačním táboře ve Svatobořicích. Jeho bratr, 
československý generál Oldřich Španiel, odešel po okupaci do zahraničí a v letech 
1944 až 1946 byl přednostou vojenské kanceláře prezidenta Beneše.
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Neméně zajímavé jsou osudy Otakarova syna Ivana. Ivan Španiel se narodil 
23. července 1918, studoval medicínu na Karlově univerzitě v Praze, ale odešel 
do Paříže. Po vypuknutí druhé světové války se hned 3. září 1939 jako jeden 
z prvních dobrovolníků hlásil ve vojenském výcvikovém táboře v Adge. V roce 
1940 byl převelen do důstojnické dělostřelecké školy v Poitiers. Po německém 
útoku na Francii a rozpadu francouzské armády se na palubě uhelné nákladní lodi 
dostal do Portugalska a odtud do Británie, kde vstoupil do jednotek Svobodných 
Francouzů a v hodnosti adjutanta odplul do Afriky. Zde se jako velitel baterie 
motorizovaného dělostřelectva vyznamenal při dobytí pevnosti Gotroun. Společně 
s jednotkami generála Jacques-Philippe Leclerca absolvoval tažení napříč Saharou 
do Tunisu. Na tomto tažení (přes 4500 km) se zúčastnil mnoha bojů a byl povýšen 
na poručíka. V květnu 1944 byla jeho jednotka společně s 2. obrněnou divizí 
Svobodných Francouzů přesunuta do Britanie.
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V srpnu 1944 byla jeho jednotka nasazena do bojů ve Francii, Ivan Španiel bojoval 
v Normandii u Champleur a v Paříži se zúčastnil bojů o Invalidovnu a letiště 
Le Bourget. Při postupu ve Vogézách u Mittelbranu zajal německou posádku 
i s dělostřeleckým materiálem a byl za to vyznamenán řádem Rytíř čestné legie 
a francouzským válečným křížem.

Úspěšná bojová činnost Ivana Španiela skončila 30. listopadu 1944 při boji u vesnice 
Kroft. Španiel byl usmrcen německým dělostřeleckým granátem a byl na místě 
i pohřben. V roce 1947 byly jeho ostatky převezeny do vlasti a byl pohřben v rodinné 
hrobce na Vyšehradském hřbitově. Na náhrobku má umístěn původní dřevěný kříž 
z francouzského vojenského pohřebiště.
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Oprava hrobky Josefa Matouschka
Bohumil Horáček, Mladá Boleslav

Na hřbitově v Oldřichově v Hájích probíhaly letos práce na obnově hrobky Josefa 
Matouschka, autora slavné mapy Jizerských hor. Oprava, o níž jsme již v našem 
časopise informovali a která byla hlavní spolkovou akcí roku 2015, začala již loni na 
podzim, a to sejmutím bočních desek. Těm díky poškozenému uchycení na zdi hrozil 
pád a následné poškození.

Dlouhou dobu se pak na oldřichovském hřbitově zdánlivě nic nedělo. Probíhala však 
jednání se starostou Jaromírem Tichým o možné spolupráci s obecním úřadem a též 
s restaurátorkou Vanesou Trostovou. Starosta nakonec zajistil pokácení túje rostoucí 
v těsném sousedství hrobu. Díky tomu jsme mohli vyrovnat posunutou žulovou 
obrubu. Koncem května začalo postupné odstraňování poškozené omítky na stěně 
náhrobku. V blízkosti centrální desky se jmény se muselo postupovat s maximální 
opatrností. Omítka se nakonec ukázala být pevnější, než se předpokládalo, a tak 
se na této činnosti během několika dní vystřídala řada členů spolku. Souběžně 
s odstraňováním omítky byl zlikvidován i pařez po pokácené túji.

Na začátku letních prázdnin stál výbor spolku před rozhodnutím, jak provést omítnutí 
zdi. Bylo třeba určit technologický postup a stanovit, zda jsme schopni práce provést 
vlastními silami, nebo jestli je zadáme zednické firmě. Nakonec se podařilo získat 
zednického mistra Vítězslava Kubína z Horních Stakor. Ten se po obhlídce situace 
na místě a na základě porovnání s opravenou hřbitovní zdí v sousedním Mníšku 
rozhodl, že provede omítnutí jádrovou omítkou bez použití perlinky.

Zednické práce proběhly ve třech etapách. Nejprve bylo zdivo nahrubo omítnuto 
řídkou maltou, druhé omítání již bylo prováděno načisto a po pár dnech bylo 
překryto venkovním štukem. Zeď byla průběžně ošetřována penetrací a na závěr 
natřena fasádní barvou ve světle šedém odstínu.

Již během zednických prací začala restaurátorka Vanesa Trostová pracovat na opravě 
pískovcové obruby centrální desky. Výsledek je velice profesionální a při porovnání 
fotografií stavu před opravou a po ní je znát, jak hodně na rámu zahlodal zub času. 
Ošetřena byla i samotná středová deska. Zlacení písma na ní probíhalo přímo na 
zdi, boční desky byly restaurovány v dílně. Ve středu 16. září je pak členové spolku 
instalovali zpět na své místo. V současné době zbývá dosypat vodorovnou plochu 
hrobky štěrkem, natřít litinový poklop a nakonec upravit okolí.

Vzpomínka na Josefa Matouschka, spojená s prezentací opravené hrobky se bude 
konat v sobotu 17. října 2015. Pozvánku najdete na přední předsádce tohoto čísla. 
Spolek Patron tak chce připomenout letošní  70. výročí Matouschkova úmrtí a dodat 
poslednímu místu jeho odpočinku důstojný a pietní ráz. Opravu se nám podařilo 
realizovat i díky finanční podpoře od OC Nisa Liberec.
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Okopávání původní omítky (foto Michal Bejček)

Zednické práce při novém omítání (foto Bohumil Horáček)
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Jádrová omítka byla překryta štukem (foto Bohumil Horáček)

Instalace renovovaných bočních desek (foto Otokar Simm)
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Památka  
Marie Vaterové má 
obnovený nápis
Otokar Simm, Jablonec nad Nisou

K Lučanům a Maxovu mám odedávna 
blízko, je to můj oblíbený kraj. A tak není 
divu, že již mnoho let často projíždím 
či procházím i kolem pomníčku Marie 
Vaterové v Horních Lučanech. Pamatuji 
ho v zuboženém stavu, a měl jsem 
velikou radost, když jsem se v roce 2004 
od tehdejšího lučanského starosty dověděl, 
že památka byla z iniciativy obce odvezena 
k opravě. Jaroslav Pírko z Lučan svařil 
poškozený kříž a opravil i otlučený okraj 
pískovcového pomníku. Na dvoře pana 
Pírka jsme si byli tehdy s Lídou Dutou 
pomníček prohlédnout a dohodli se, že 
opravíme i nesnadno čitelný nápis. To se 
stalo na podzim 2005, kdy už kámen zase 
stál na svém místě při silnici v Horních 
Lučanech.

Po deseti letech byl nápis znovu hůř čitelný, 
a tak jsme se letos rozhodli, že letitý text 
opět oživíme. Je psaný zdobným starým 
německým písmem, které do poměrně 
odolného pískovce před více než 160 
lety jemně vytesal zručný kameník. Vše 
jsme nejprve důkladně fotograficky 
zdokumentovali a po pečlivé domácí 
přípravě u monitoru jsme písmeno 
po písmenu přenesli na papír. Po tak dlouhé 
době byly přeci jen některé litery poškozené 
a obtížně čitelné, bylo však samozřejmě 
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nezbytné je zachovat v původní podobě. 
Během července a srpna jsme pak 
postupně prováděli opravu. Dlouhodobě 
suché počasí letošního horkého léta nám 
hrálo do noty. 

Při té příležitosti jsem si znovu vzpomněl 
na to, jak jsem si před lety lámal hlavu nad 
tím, proč právě tady, při silnici v Horních 
Lučanech a při staré, dnes zaniklé cestě, 
našla Marie Anna Vaterová místo svého 
posledního odpočinku. Tak je to alespoň 
psáno na přední straně náhrobku. 
Tuhle záhadu objasnil Gerhard Kutnar 
z Josefova Dolu, který vypátral, že 
náhrobní kámen sem byl přemístěn 
dodatečně, a to ze smržovského hřbitova, 
kde byla Marie Anna pochována. A v tom 
také vidím výjimečnost a ojedinělost této 
jizerskohorské památky.

Náhrobek pořídil své zesnulé manželce 
Anton Vater, hostinský od Modré 
hvězdy (Blauer Stern, dnes Avicenum) 
v Horních Lučanech. V matrice 
zesnulých je možné dohledat, že Anna 
M. Vaterová zemřela 4. září 1849 
na následky tyfu a pochována byla tři dny 
nato ve Smržovce. Anton odešel z tohoto 
světa 2. srpna 1865, přežil tedy svoji 
ženu o šestnáct let. I jeho ostatky byly 
uloženy do smržovského hrobu. Hřbitov 
ve Wiesenthalu, pozdějších Lučanech 
nad Nisou, měl být teprve založen… 

Došlo k tomu v roce 1883 a pochovávat 
se zde – dle kronikáře Adolfa Lilieho 
– začalo 1. září roku následujícího. 
Letopočet 1884 je uveden na centrálním 
kříži, avšak na litinové desce jedné 
z hrobek můžeme nalézt i rok 1883. 
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Rodina Wilibalda Vatera (1824–
1899), dalšího příslušníka lučanských 
hostinských, si v roce 1885 pořídila 
na lučanském hřbitově honosnou hrobku, 
do níž byli uloženi i předci pochovaní 
dosud ve Smržovce. Ostatky Anny 
Marie i Antonovy tedy byly přeneseny 
do Lučan, načež nadbytečný náhrobní 
kámen Marie Anny přemístila rodina ze 
Smržovky do zatáčky zmiňované silnice*. 
A tady stojí už déle než sto let.

Také hrobka rodiny Wilibalda Vatera, 
po němž se hostinci Modrá hvězda začalo 
říkat U Wilibalda, zůstala na lučanském 
hřbitově dodnes zachována, i když je 
ochuzena o některé tabule s nápisy. 
Pamětníci uvádějí, že prý na nich byla 
uvedena i jména Anny Marie a Antona. 
Na rozdíl od přemístěného staršího 
náhrobku ze Smržovky, o který pečují 
řeholní sestry z Horního Maxova, rodina 
Sejkorova z lučanského Gruntu a další 
dobří lidé, ji však už nikdo neudržuje. 

Půjdete-li někdy kolem, posaďte se chvíli 
na lavičku, která nahradila jeden ze dvou starých kaštanů, a oddejte se pohledu 
do malebné krajiny. Můžete přitom vzpomenout i na zajímavé osudy tohoto 
pomníčku.

Za cenné informace děkuji paní Heleně Sejkorové z Lučan nad Nisou – Gruntu.

Překlad nápisu na starém pomníčku:
Místo odpočinku Marie Anny Vater z Horních Lučan. Narodila se 16. dubna 1789 
a zemřela 4. září 1849, hluboce želená svým chotěm a dětmi. Pokoj jejímu popelu!

* – Dosud se uvádělo, že náhrobní kámen A. M. Vaterové byl ze Smržovky přemístěn 

do Lučan nedlouho po smrti jejího manžela, tedy po roce 1865. Viz např.: Miloslav Nevrlý, 

Marek Řeháček, Otokar Simm, Připomínky zašlých časů, pomníčky Jizerských hor, JJHS 2008.
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Léto ve znamení oprav
Bohumil Horáček, Mladá Boleslav

Během letních měsíců se podařilo 
provést celou řadu oprav památek, 
jejichž stav vyžadoval zásah. Některé 
z těchto činností byly již na počátku roku 
zařazeny do letošního spolkového plánu, 
další proběhly díky osobnímu nasazení 
jednotlivých členů spolku.

Dne 31. května byl odstraněn již shnilý 
kříž památky nazývané Ruské kříže,  
11. července byla připravena patice  
a 25. července 2015 zde byl umístěn 
kříž nový. Na opravě se podíleli Ronald 
Novák, Petr Novák s přítelkyní, Petr 
Halbig a Herbert Endler.

Dne 22. července 2015 umístili manželé 
Endlerovi u štoly Beránek Boží na strom 
svatý obrázek. Použitý obrázek je 
majetkem Spolku Patron.

Libor Bednařík zajistil ve spolupráci 
s Lesy ČR opravu pomníčku Franze 
Malika, který byl již delší dobu 
neudržován. Dvě plotová pole byla 
rozpadlá, třetí drželo pohromadě jen 
silou vůle. Jeden kamenný sloupek byl 
uvolněný a stál asi 10 cm mimo své 
správné místo. V sobotu 18. července 
byla provedena oprava sloupků a plůtku 
kolem pomníku. Realizátoři se rozhodli, 
že pomníčku bude slušet březový plůtek.

Práce pokračovaly 29. srpna, kdy byla 
dokončena oprava oplocení, očištěna 
kamenná část památky a obnoven 
zašlý nápis. Zbytky 15 let staré bar-
vy bylo nutné odstranit kartáčem.  



informace přátel drobných památek Jizerských hor 313/2015 (26. ročník)



informace přátel drobných památek Jizerských hor32 3/2015 (26. ročník)

Na závěr bylo provedeno měření GPS 
souřadnic, protože pomníček Franze 
Malika je, až na jednu výjimku, na všech 
mapách zakreslen na nesprávném místě. 
Po zprůměrování 31 provedených měření 
jsou jeho souřadnice N50° 52,588‘ 
E15° 03,226‘ s maximální odchylkou  
1,1 metru.

Na spolkovém webu jsme byli upozorněni 
na špatný stav Neuwingerova kříže 
nedaleko Richterovy cesty. Dřevo křížku 
patrně již zetlelo a kříž upadl na zem. 
Na místo se vydal náš člen Herbert 
Endler, který upevnil památku zpět 
na strom nad tabulku s textem.

Vzhledem k tomu, že na památce již 
znovu zapůsobil zub času a jizerskohorské 
klima, jedná se o opravu pouze provizorní, 
celková renovace památky bude zařazena 
do plánu činnosti Spolku Patron pro rok 
2016.

Pokud jste v první polovině tohoto roku 
procházeli po Staré poutní cestě, zjistili 
patrně, že na Kameni republiky scházejí 
tabulky, které sem byly upevněny při 
příležitosti státního svátku 28. října 
2013. V uplynulém roce ale musely být 
sejmuty, protože působením přírodních 
vlivů došlo k jejich uvolnění. Informovali 
jsme vás o tom v loňském 4. čísle 2014 
našeho časopisu. Novou montáž provedl 
1. července 2015 autor tabulek, Jan 
Strnad z Jablonce nad Nisou.

  Oprava Neuwingerovy památky  
je pouze dočasná (foto Herbert Endler)

  Nově vsazené nápisy na Kameni 
republiky (foto Jan Heinzl)
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Tongrundská šarvátka
Rudolf Makeľ, Frýdlant

V sobotu 1. srpna 2015 si v Kunraticích u Frýdlantu v rámci akce „Tongrundská 
šarvátka“ připomněli 70. výročí konce druhé světové války. Ve spolupráci se Spolkem 
vojenské historie Liberec proběhl nejprve pietní akt u památníku v Tongrundu. Zde 
pronesli projevy starosta Kunratic Milan Götz a vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka. 
Poté zástupci obce a vojenských spolků položili věnce k památníku. Na závěr byla 
vypálena čestná salva.
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Poté se účastníci přesunuli do obce Kunratice, kde se konala ukázka nazvaná „Srážka 
hlídek“. Její děj se zakládá na historické skutečnosti – v roce 1813 v okolí obce 
proběhlo několik střetů napoleonských a pruských vojáků a bylo zde i pár padlých. 
Ukázka vyvrcholila přehlídkou zúčastněných vojáků na fotbalovém hřišti i popisem 
vojenského oblečení a výzbroje tehdejších armád.

Památný den byl ukončen před místním hřbitovem u torza památníku věnovaného 
obětem první světové války, kde rovněž zaznělo několik proslovů i salva.
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Ze života Spolku Patron
Aktuality

Spolek Patron se během léta rozrostl o dva nové členy. Od 1. července 2015 
se jimi stali Jan Preisler z Dolní Smržovky a Ing. Pavel Grosman z Jablonce 
nad Nisou.

Opravy

Letos probíhá oprava tří rádelských pomníčků. Spolek Patron je partnerem 
státního podniku Lesy ČR, který opravy financuje. Na základě objednávky 
jsme zajistili zhotovení žulové desky s nápisem na Rohanově pomníčku 
v lokalitě 60 dubů. Deska je již instalována a nápis je věrnou kopií původního. 

Pomník na Staré rádelské cestě nyní září novotou, celé těleso je opískováno. 
Do dosud prázdného výklenku byla zasazena deska s citátem z evangelia 
sv. Jana v českém a německém jazyce. Na vrcholu je umístěn žulový kříž. 
Ten nahradil původní litinový, jehož přesnou podobu neznáme. Památka tak 
byla navrácena svému původnímu religióznímu účelu.

Poslední ze tří památek je pamětní kámen lesního rady Tetsche. Na něm bylo 
černou barvou zvýrazněno písmo. Zmíněné práce zajistilo Kamenosochařství 
Rostislava Dvořáka z Nové Vsi. Terénní úpravy u všech pomníčků zajistí 
Lesy ČR. 

Na místě někdejší Krömerovy boudy u Protržené přehrady byla před pár 
lety umístěna pamětní deska, kterou zajistili přímí potomci bývalého stavitele 
chaty Josefa Krömera. Nejprve byla deska upevněna na stromě, nevydržela 
však pnutí způsobené sílícím kmenem a popraskala. Novou desku umístili 
přátelé z Německa v roce 2011 na základech bývalé boudy. Tehdy ještě byl 
v okolí hustý smrkový porost. Letos v létě ale byla deska uvolněná. Opravy se 
ochotně ujal Josef Joe Kuna, který zpevnil nejen samotnou desku, ale i celý 
betonový blok. 

Protržené přehradě a bývalé Krömerově boudě je věnován příspěvek na 
stranách 7–8.
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Restaurování nápisů na desce hrobky Josefa Matouschka (foto Vanesa Trostová)


