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Vážení členové a příznivci Spolku Patron
Držíte v rukou vydání časopisu  
Patron, které je tak trochu nety-
pické. Na první pohled svým roz-
sahem – tentokrát je poněkud hu-
benější, což je daň za nedostatek 
autorů.

Na pohled druhý především do-
minantním tématem, jímž se 
díky malému počtu uveřejněných 
článků stala osoba českého světce 
Jana Nepomuckého. Jeho podobu 
z hejnického mostu přes Smědou 
najdete na obálce tohoto čísla. Statí 
o Janu Nepomuckém navazujeme 
na minulé vydání, neboť při puto-
vání autora za mníšeckou sochou 
a dál za Albrechtické sedlo vyšlo 
najevo, že Frýdlantsko je svatoján-
skými památkami ozdobeno mě-
rou vrchovatou a bylo by škoda je 
v časopisu Patron nepředstavit.

Aby toho nebylo málo, některé 
z Nepomuků z našeho článku vám 
ukážeme v rámci spolkového výle-
tu na konci prázdnin. Nezapomně-
li jsme však ani na další témata, 
a tak společně s námi můžete na-
vštívit Protrženou přehradu, lom 
v Ruprechticích, nebo pomník ná-
letu na město Frýdlant.

Přejeme vám hřejivé léto ve stínu 
jizerských buků.

Výbor Spolku Patron Foto Bohumil Horáček
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Svatojánský kult na Frýdlantsku
Bohumil Horáček, foto autor

V předchozím čísle časopisu Patron jsme psali o přemístěné soše svatého Jana Ne-
pomuckého v Mníšku u Liberce (Patron 1/2016, str. 29). Zatímco sochu v Mníšku 
můžeme zařadit spíše na Liberecko, není bez zajímavosti, že se s četnými stopami 
svatojánského kultu setkáme i na Frýdlantsku. Světec, který je mimo jiné i patronem 
vod a ochráncem před povodněmi, chránil svojí přítomností nejednu obec a neje-
den most před přívalem vod, které se čas od času vylily z břehů. Kraj v povodí řeky 
Smědé byl povodněmi těžce zkoušen odedávna a velká voda zde lidem mnohdy brala 
majetek, domovy a nezřídka i životy. I proto si pak skrze Jana Nepomuckého prosili 
přízeň nebes a přírody. 

Památku na svatého Jana Nepomuckého najdeme na Frýdlantsku ve volné krajině 
(opomíjíme světcovy připomínky v interiérech) celkem devětkrát. Většinou se jedná 
o stylizované barokní sochy, přičemž žádný jiný světec není v regionu Frýdlanska 
tak často zastoupen. K devíti sochám musíme připočíst ještě klasicistní kapli sv. Jana 
Nepomuckého z roku 1797 v Černousích. 

Svatojánská plastika u frýdlantského pivovaru na kresbě Karla Liebschera  
z druhé poloviny 19. století
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Zaměříme-li se pouze na sochy, může-
me se za pěti z nich vydat proti proudu 
řeky Smědé. Jana Nepomuckého po-
tkáme hned ve Frýdlantu u mostu přes 
Smědou u pivovaru; socha zde byla 
vztyčena zásluhou hraběnky Johanny 
Emerenciany Gallas. V Hejnicích lze 
na světce narazit hned třikrát. Pří-
mo na mostě přes Smědou ve směru 
na Ferdinandov je socha z roku 1722. 
Původně stávala u kapličky poblíž ho-
telu Zur Sonne (U Slunce) a na most 
byla umístěna, po intermezzu v roští 
a v zahradě kláštera, až v devadesátých 
letech 20. století. Dalšího hejnické-
ho Nepomuka najdeme ve skupině 
světců před průčelím baziliky Navští-
vení Panny Marie. Nedaleko odtud, 
ve Ferdinadově, se u domu č. p. 245 
v sousedství hřbitova nachází třetí 
nepomucká socha. Půjdeme-li podél 
Smědé dále do hor, čeká na nás Jan 
Nepomucký ještě v Bílém Potoce. Zde 
stojí pod ochranou dvou lip při červe-
ně značené turistické cestě na Směda-
vu. Sochu světce nechal v roce 1767 
zhotovit místní rychtář Jan Kašpar 
Krause před svým domem č. p. 15. 

V Novém Městě pod Smrkem najdeme Nepomuka před katolickým kostelem svaté 
Kateřiny. Toto stanoviště není původní, přemístěn sem byl v roce 1906 z náměstí, 
kde musel ustoupit vznikajícímu pomníku císaře Josefa II. Donátorkou novoměst-
ské sochy byla v roce 1770 měšťanka Apollonia Röslerin. Památka byla v roce 2015 
opravena a 29. května 2016 znovu vysvěcena. Za dalšími svatojánskými sochami už 
musíme hlouběji do frýdlantského výběžku. Nejvzdálenější z nich objevíme v Per-
tolticích. Zdejší „Bílý Jan“ prý v průběhu třicetileté války uchránil obec před nájez-
dy švédských vojsk. Další svatojánskou sochu najdeme pod dvěma lipami při silnici 
z Bulovky na Dolní Oldříš a přehlédnout nejde ani ta, kterou na štíhlém podstavci 
spatříme v Dětřichově při odbočce ze silnice I/13 do centra obce.
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Odpověď na otázku, proč se svatý Jan 
Nepomucký objevuje na Frýdlantsku 
v tak hojném počtu, jsme se již poku-
sili zodpovědět v úvodu tohoto člán-
ku – byly to pravděpodobně téměř 
každoroční povodně na Smědé a jejich 
přítocích, a ochrana před nimi, kte-
rou měl tento světec zajišťovat. V 18. 
století však Jan Nepomucký, tehdy již 
svatý, doslova sám zaplavil českou kra-
jinu. Proč vůbec a proč právě tehdy? 
Pro odpověď na tuto otázku se musí-
me podrobněji podívat na Janův život.

Jan z Pomuku, také Johánek z Pomu-
ku čili Jan Nepomucký, nebo také 
Jan z Nepomuku jsou varianty jména 
historicky doložené osoby. Narodil 
se v roce 1340 v Pomuku (dnešním 
Nepomuku nedaleko Plzně), studoval 
právo na Univerzitě Karlově v Pra-
ze a církevní právo v italské Padově. 
V roce 1389 jej arcibiskup Jan z Jen-
štejna jmenoval generálním vikářem 
svatovítské kapituly v Praze. Na tom-
to postu byl zapleten do mocenských 
sporů krále Václava IV. s arcibisku-

pem Janem z Jenštejna o jmenování biskupů. Jan, jako osoba, která potvrdila vol-
bu nového kladrubského opata, se proto dostal do nemilosti krále. Některé teorie 
uvádějí jako možnou příčinu královy nenávisti vůči Janovi i skutečnost, že Jan byl 
zpovědníkem královy manželky Žofie a odmítl vyzradit její zpovědní tajemství. Fak-
tem zůstává, že Jan Nepomucký byl umučen 20. března 1393 na staroměstské rychtě 
(historické prameny uvádějí opalování boku samotným králem Václavem IV.). Jeho 
tělo bylo zašito do pytle, již mrtvé svrženo z Karlova mostu a o necelý měsíc později 
nalezeno na pravém břehu Vltavy. Pohřben byl v katedrále sv. Víta na Hradčanech.

O 300 let později se Jan Nepomucký stal populárním světcem, v rukou katolické 
církve byl však částečně zneužit k oslabování kultu ještě věhlasnějšího, ovšem re-
formního mučedníka Mistra Jana Husa. V době naplno probíhající rekatolizace čes-
kých zemí na přelomu 17. a 18. století bylo nutné vytvořit nový kult, který by byl  
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dostatečně silný na to, aby překonal 
kult Husův a rehabilitoval český re-
gion v očích katolické veřejnosti. Jan 
z Pomuku – poctivý církevní úředník 
a téměř Husův současník, se tak ne 
svým zapřičiněním stal tváří katolické-
ho pohledu na svět a doslova nejpo-
pulárnějším světcem českého baroka. 
Tato popularita díky vytvořené legen-
dě (zásluhu na ni má především Bo-
huslav Balbín) přesáhla hranice Čech 
a přetrvala dodnes – ze všech českých 
svatých světců jej jako jediného spo-
lehlivě identifikují i bezvěrci. 

Jak již bylo uvedeno v článku minu-
lého čísla časopisu Patron, roku 1721 
byl Jan z Nepomuku blahořečen. 
Tomu předcházelo sestavení zvláštní 
komise, která se sešla při exhumaci 
jeho ostatků. V lebce byl tehdy nale-
zen neporušený jazyk. Tento fakt byl 
posouzen jako zázrak a právě díky 
němu byl Jan Nepomucký roku 1729 
prohlášen za svatého. V sedmdesátých 
letech 20. století však české antropolo-
gické kolegium zjistilo, že se nejednalo 
o jazyk, ale o zachovanou mozkovou tkáň. Vědci také určili okolnosti úmrtí českého 
mučedníka. Příčinou smrti bylo krvácení do mozku způsobené opakovanými údery 
tupým předmětem do hlavy, nikoli smrt utopením. Dále byla prokázána zlomenina 
lopatky, vykloubení ramen a četné zlomeniny v obličeji. 

Pro svou mučednickou smrt se Jan Nepomucký stal symbolem mlčenlivosti, stráž-
cem mostů a tajemství, patronem právníků, lodníků, vorařů a mlynářů. Lidé uctívali 
svatého Jana i jako ochránce před povodněmi. Proto bývá často osazován na mosty 
či k potokům a studánkám. Možná není tak podstatné, že historický Jan pravděpo-
dobně nikdy nezpovídal českou královnu, a zda byl či nebyl uměle vytvořen jako 
katolická náhražka za heretika Jana Husa. Legenda, stejně jako historická skutečnost, 
totiž má své legitimní místo v českých dějinách a mlčenlivý světec zůstává součástí 
naší historie, naší identity a naší krajiny.
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Setkání u Krömerovy boudy
Otokar Simm

Protržená přehrada s Krömerovou boudou na grafice desenského výtvarníka  
Adolfa Schnabela (archiv autora)
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V pátek, 27. května 2016, se u Protržené přehrady sešla početná společnost – potom-
ci Josefa Krömera a jejich rodinní příslušníci. Jak známo, antonínovský učitel Josef 
Krömer se ve dvacátých letech minulého století zasloužil o postavení chaty zvané 
Krömerbaude – Krömerova bouda. Z ní ale do dnešní doby zůstaly stát pouhé zákla-
dy, které byly ještě v létě roku 2013 zarostlé bujnou vegetací, a pokud si jich někteří 
z kolemjdoucích povšimli, sotva tušili, oč se jedná. 

Malá změna nastala v roce 2006, kdy paní Christa Gradl, rozená Krömer, vnučka, 
antonínovského učitele, iniciovala upevnění první pamětní tabulky, která dříve ob-
líbenou chatu připomínala. Velká proměna pak přišla ve druhé polovině roku 2013, 

Oskar, syn Josefa, a Ludmila Krömerovi s dcerkou Susanne a dnes již nežijícím Hansem. 
Dcera Christa se měla teprve narodit (archiv rodiny Gradl)
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kdy byl prostor bývalé přehradní hráze odlesněn do podoby blízké v době po kata-
strofě. Čtenáři časopisu Patron se o Krömerově boudě mohli dočíst již ve třetím čísle 
loňského roku.

Ke stoletému výročí protržení přehradní hráze zorganizovali manželé Christa a Walter 
Gradlovi z německého Künzellu s malým časovým předstihem rodinné setkání na mís-
tě poznamenané stopami svých předků. Přítomné byly i jejich dvě dcery s rodinami 
a syn Martin, s nímž jsme zde v roce 2011 připevnili v pořadí druhou pamětní tabulku. 

Měl jsem tu čest i tentokrát celou skupinu doprovázet. Za krásného počasí jsme vyšli 
z Josefova Dolu a přes Mariánskohorské Boudy jsme dorazili na místo. Na tvářích 
Gradlových, kteří byli naposled u Protržené přehrady v čase, kdy tady ještě stál vysoký 
les, bylo znát jisté překvapení, a to i přesto, že jsem jim předem poslal srovnávací foto-
grafie někdejšího a současného stavu. Z nich je patrné, že v době, kdy zde Krömerovi 
nabízeli občerstvení i ubytování, bylo okolí hodně blízké tomu dnešnímu. 

Cestou jsem se dověděl spoustu zajímavostí. Například to, že se přímo v Krömero-
vě boudě, tedy v srdci Jizerských hor, narodila 13. června 1927 starší sestra Chris-

U bývalé a nové Krömerovy boudy se sešlo 14 potomků Josefa Krömera 
(archiv rodiny Gradl)
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ty Gradl, dnes devětaosmdesátiletá paní Susanne Dobisch. Ta ale rodinnému srazu 
přítomna být nemohla, její zdravotní stav jí to bohužel již neumožnil. Setkání se 
naopak zúčastnil synovec Gradlových, poslední nositel jména Krömer. Ten mi sdělil, 
že s ním jednou jejich rod po meči vymře.

Učitele Josefa Krömera nepřímo připomíná i stará škola v Karlově, dnes rekreační ob-
jekt. Josef v ní po jejím postavení po roce 1900 dvě desetiletí vyučoval v jediné třídě 
karlovské děti. Poté byl již zkušený kantor jmenován řídícím učitelem v Antonínově.

Přítomní se radovali, že při rozsáhlých úpravách okolí bývalé Krömerovy boudy 
a stavbě nového pohledného kiosku zůstal zachován blok s pamětní deskou, a že Josef 
Kuna, člen Spolku Patron, zajistil loni jeho zpevnění. Příjemným překvapením pro 
všechny byl i nový štít nad vstupem do kiosku, nesoucí nápis „Útulna – Krömerova 
bouda“. Zatímco dospělí posvačili u kiosku, děti zkoumaly vstup do spojovací štoly 
s přehradou na Souši. Poté jsme prošli po upravené stezce s novým mostem přes Bí-
lou Desnou, prohlédli si šoupátkovou věž i přepad přehrady, který během necelého 
roku, kdy přehrada zadržovala vodu, patrně nestihl najít uplatnění, a vrátili jsme se 
do Josefova Dolu.

Oběti katastrofy z 18. září 1916 připomíná na desenském hřbitově udržovaný hrob 
(foto autor)
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Pomník bombardování ve  Frýdlantu
Rudolf Makeľ, foto autor

Detail pomníku obětem bombardování Frýdlantu
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Letos 8. května, v den 71. výročí, byl ve Frýdlantu odhalen pomník obětem leteckého 
bombardování města a okolí.

Událost je zajímavá tím, že zmapování historie bombardování a zhotovení památníku 
provedlo třináct dětí ze 7. - 9. tříd základní školy pod patronátem učitelky Mgr. Lucie 
Zralé. Umožnil to celostátní projekt Extra třída, který chce motivovat žáky k přípravě 
a realizaci akcí prospěšných životu v obci. Spolupráce s vedením obce, občanskými 
sdruženími a vlastním plánováním, pátráním a konečně s fyzickou realizací je něco 
velmi důležitého pro rozvoj dětí, které zažijí radost z výsledku po náročné badatelské 
činnosti. Mohli by se tak zrodit i pokračovatelé Spolku Patron (více na www.extra-
trida.cz).

Děti z frýdlantské školy získaly od Nadačního fondu Tesco 18 600 Kč, podmínkou 
byla finanční spoluúčast města. Malé slavnosti, spojené s odhalením pomníku, se zú-
častnili i lidé, kteří bombardování zažili. Výsledkem práce dětí byla příprava pietního 
místa, zajištění žulového pomníku vyrobeného profesionálním kameníkem, umístění 
informačního panelu a také přednáška určená veřejnosti. To vše zdarma a v jejich 
volném čase. 

Protože jsem se o bombardování sám v minulých létech zajímal, musím konstato-
vat, že celá akce je vysoce profesionální a informace i jejich prezentace jsou na velmi  
vysoké úrovni.

Žáci frýdlantské školy během slavnostního odhalení pomníku a informační tabule
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Na návštěvě  
v ruprechtickém lomu
Otokar Simm, foto autor

V polovině dubna se několik členů výboru Spolku Patron vydalo do ruprechtického 
lomu firmy Ligranit a. s. Schůzku jsme zde měli domluvenou se závodním lomu, 
Ing. Jakubem Šrekem. Účelem naší návštěvy bylo jednání o možnostech dodání 
kamene, který by měl posloužit k obnově zaniklého Gahlerova kříže na Nové 
Louce. 

Závodní Jakub Šrek (třetí zleva) nám ukazuje propojení lomů Lednice a Wagner I
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Kříž ze žulových odštěpků na okraji lomu Lednice
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Krucifix zavěšený Vojtěchem Maiem nad lomem Lednice
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Tento pomníček byl jedním ze tří tzv. Gahlerových křížů, přičemž právě ten největší 
byl zničen či odvezen neznámo kam během stavby nové silnice od Červeného 
potoka a při rozšiřování křižovatky cest k loveckému zámečku a k Hřebínku. 
K jeho likvidaci došlo patrně ve druhé polovině šedesátých let. Stáří kříže není 
přesně známé, jisté však je, že zde stál již v polovině 19. století, o čemž svědčí zákres 
ve starých mapách. Dle Miloslava Nevrlého ho zde měl postavit lesník Gahler 
z Nové Louky na památku své zemřelé dcery. Ze starých fotografií, které Miloslav 
Nevrlý pořídil počátkem 60. let minulého století je zřejmé, že podstavec kříže byl 
sestaven ze tří žulových hranolů.

S Jakubem Šrekem jsme podle nich navrhli přibližnou velikost jednotlivých 
bloků a díky Kubově vstřícnosti a ochotě jsme se domluvili na dalším postupu 
i přibližných termínech dodání. Po této „úřední části“ nás se svým kolegou 
Vojtěchem Maiem provedli lomem, ukázali nám hlavní pracoviště a dvě největší 
těžební jámy – dříve od sebe oddělené lomy „Wagner I“ a „Lednice“. Ty byly 
teprve zcela nedávno propojeny. V rozsáhlém lomu Ruprechtice se těží velice 
kvalitní liberecká žula, odborně zvaná porfyrický biotitický granit, která patří mezi 
nejpohlednější tuzemské kameny. 

Jak se můžeme dočíst na internetových stránkách firmy Ligranit, její výjimečnost 
je dána vysokým obsahem draselného živce (ortoklasu), který hornině dodává její 
narůžovělou barvu. Tím se liší od velké většiny českých „žul“, u nichž většinou 
převládá barva šedá. K atraktivitě přispívá i její poměrně výrazná porfyrická 
struktura.

Vojtěch Mai, znalec Jizerských hor, nám ukázal i dva kříže, které sám v lomu zřídil. 
Ten starší je svázán ze dvou prostých žulových sloupků či spíš odštěpků a nachází se 
přímo na okraji stěny lomu Lednice. O kousek dál nám Vojta ukázal ještě krucifix 
zavěšený na odtěžené stěně. Na náš dotaz, proč tady kříž a krucifix pořídil, nám 
řekl: „Práce v lomu je prací nebezpečnou a k tomu, aby se nic zlého nepřihodilo, je 
nezbytná nejen opatrnost, ale do jisté míry i ochranná ruka anděla strážného. Proto 
jsem tady ty dva symbolické kříže upevnil.“

Jedná se tedy o dva „pomníčky“, které nepřipomínají nějakou neblahou událost, 
ale naopak mají napomáhat tomu, aby ani k žádné takové nedošlo. Oba křížky se 
nacházejí v uzavřeném areálu lomu, přístup k nim není tudíž běžně možný.

Pokud vše dobře dopadne, měl by být Gahlerův kříž obnoven díky dobré spolupráci 
Spolku Patron s Lesy ČR, s. p., firmou Ligranit a Správou CHKO Jizerské hory 
ještě v tomto roce.
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Kulaté, ale smutné výročí
Bohumil Horáček

Letos v únoru si horolezecká veřejnost připomněla 50. výročí úmrtí Josefa Čihu-
ly, jednoho z největších talentů českého horolezectví. Jeho jméno je spjato s řadou  
prvovýstupů v Českém ráji, ve skalách Saska, Vysokých Tatrách, v horách Bulharska, 
na Kavkaze a v Julských Alpách. A především v Jizerských horách, kde je autorem 
celkem 34 prvovýstupů na těch nejznámějších skalních věžích, a kde měl, společně se 
svým kamarádem a spolulezcem Miroslavem Machovičem, základnu na Liščí chatě 
pod Frýdlantským cimbuřím. 

Nadějnou horolezeckou kariéru, kterou měl Čihula jistě před sebou, přervala v pon-
dělí 7. února 1966 utržená sněhová deska, která jej společně s jabloneckým lezcem 
Erichem Soukupem smetla do hlubin z východní stěny Baraních rohů ve Vysokých 
Tatrách. K tragédii došlo při tréninkovém výstupu, kdy svému kamarádovi pomáhal 
splnit I. výkonnostní třídu. Lavinu nad nimi patrně uvolnilo další lezecké družstvo. 
Čihula se díky svým výstupům právem zařadil k nejvýraznějším osobnostem dějin 
horolezectví v Jizerských horách.

S památkou Josefa Čihuly se setkáváme na řadě míst – ať už jsou to jména lezeckých 
cest, skalních věží (Čihulova, dříve Ostrá jehla v hřebeni Srázů), nebo pamětní ta-
bulka na věži Kazatelna. Připomeňme tedy letošní smutné výročí nejen „Joskovým“ 
nejznámějším portrétem, ale také fotografií pamětní desky, která se nacházela na 
Symbolickém cintoríně horolezců u Popradského plesa ve Vysokých Tatrách.
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Ze života Spolku Patron

Aktuality

Nejsou autoři – tento fakt jsme museli konstatovat při uzávěrce tohoto 
vydání časopisu Patron. Skutečně pozorujeme, že autorů, ochotných 
přispět do společné spolkové tiskoviny stále ubývá. Slovo „spolek“ 
znamená se nejen „spolčit“, ale také „spolu“ sdílet – zážitky, radosti, 
starosti a informace. V poslední době však téměř nikdo nic nesdílí a dva 
autoři celé číslo nenaplní. Jaký bude osud časopisu Patron? Chceme z něj 
udělat čtyřstránkový leták?

Opravy

Pokud se někdo po uplynulé zimě vydal na oldřichovský hřbitov a zastavil 
se u loni opraveného hrobu Josefa Matouschka, mohl se pozastavit nad 
tím, že je v menší míře poškozený štuk. Proto se začátkem letošního května 
sešlo na místě několik členů Spolku Patron s restaurátorkou Vanesou 
Trostovou, aby společně posoudili příčiny a rozsah škod a poradili se o tom, 
jak co nejlépe zajistit opravu. Přítomní se shodli na tom, že ke škodě došlo 
pravděpodobně vlivem zatékání vody mezi spáry žulového obložení vrchní 
části hřbitovní zdi. Padlo několik návrhů, jak dalšímu poškození předejít. 
Po realizaci některého z nich bude nutné opravit poškozenou omítku.

Dne 27. 4. 2016 byla sejmuta centrální deska z pomníku padlých 
turnerů pod Bramberkem, v Horních Lučanech. Deska, na níž byla řada 
gramatických i věcných chyb, bude nahrazena novou, na které snad už 
žádné chyby nebudou. Následovat by měla i výměna malých tabulek 
s chybnými jmény. Opravu zajišťuje město Lučany nad Nisou (viz i článek 
v Patronu 2/2015).

Od prvního mostu v údolí Hájeného potoka byl sejmut Kratzerův obrázek. 
Památka, která připomíná tragickou smrt svažeče dřeva z Bílého Potoka, 
má poškozenou malbu. Opravu zajišťuje Jan Podhora z Hejnic.
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Výstup jihozápadní hranou Čihulovy jehly (foto Pavel Trnka)


