
čtvrtletník přátel drobných památek Jizerských hor

1/2017 (28. ročník)

Úvodní slovo 3

Znovuobjevené památky v lesoparku
v Jabloneckých Pasekách 4

Spisovatel a básník Paul Keller 9

Našli jsme Aničku! 10

Památky na starou říšskou silnici 13

Kámen republiky
se stal roku 1937 terčem vandalů 17

Letošní rok přináší několik výročí 19

Ve Vile Schowanek proběhla členská schůze 20

Děje se v Jizerských horách 22

OBSAH VYDÁNÍ PATRON 1/2017



Jubilejní pomníčky: od smrti Gustava Ressela uplyne letos 110 let, foto Bohumil Horáček

Emauzský obrázek v této podobě bude letos možné spatřit naposled, foto Bohumil Horáček



čtvrtletník přátel drobných památek Jizerských hor 31/2017 (28. ročník)

Foto Herbert Endler

Vážení členové a příznivci Spolku Patron
Když měla v roce 2012 premiéru výsta-
va o drobných památkách Jizerských hor 
a o činnosti Spolku Patron, nikdo z nás 
netušil, s jakým úspěchem se setká. Bě-
hem tří let putovala po řadě knihoven, 
galerií a institucí Libereckého a Středo-
českého kraje a byla vystavena i v agentu-
ře Czech Tourism v Praze. Všude s jed-
noznačně kladným ohlasem. Na konci 
roku 2015 jsme byli nuceni rozhodnout, 
že výstavní činnost přerušíme – veřejnost 
byla dostatečně nasycena a výstavní pa-
nely byly poškozeny nevhodným usklad-
něním.

Nikdy jsme se však myšlenky na novou 
spolkovou výstavu nevzdali. Ten správný 
čas pro její vznik právě přichází a členo-
vé výboru z publikačně badatelské sek-
ce již pracují na její podobě i obsahu.  
Informace by tentokrát měly být roz-
děleny na tzv. roll up panelech, jejichž 
výhodou je trvanlivost, rychlá instalace 
a snadný převoz. Vizuálně budou panely 
podobné tomu, který jsme již používali 
při předloňské Vzpomínce na Josefa Ma-
touschka, a který také bude do výstavy 
zahrnut. 

Do výstavy sháníme různé, především 
starší fotografie památek Jizerských hor. 
Máte-li nějaké, pošlete nám je. Adresy 
najdete v tiráži na zadní straně obálky.

Přejeme vám suché jarní cesty v Jizer-
ských horách.

Výbor Spolku Patron
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Znovuobjevené památky v lesoparku 
v Jabloneckých Pasekách
Marek Řeháček

Ani Jablonecké Paseky nebyly od r. 1893 bez lázní: „ruské a římské lázně, basin s umělým 
vlnobitím a koupelové kabiny“ byly naplněny sice jen vodou z nedalekých rybníčků, ale 
zato ústav nabízel svým hostům „masážní, hudební a čtenářské salony a pět restaurací“.

(Miloslav Nevrlý: Kniha o Jizerských horách)

Pasecké lázně Dr. Glettlera, na samém počátku 20. století velmi oblíbené a široko 
daleko proslulé jako Bad Schlag, se z podhorské krajiny doslova vypařily se skonče-
ním druhé světové války. Lázně byly malebným místem uprostřed zeleně – dokazuje 
to dobová pohlednice z archivu Petra Kurtina, kterou jsme umístili na titulní stranu 
tohoto vydání.

Háj hrdinů v Jabloneckých Pasekách, zbudovaný v roce 1916 a po sto letech obnovený. 
Renovace bude letos dokončena, foto Otokar Simm
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Rozsáhlý lázeňský areál, rozkládající se 
v údolí i na svazích kopce nad součas-
nou železniční stanicí Jablonecké Pase-
ky a končící až bývalou výletní restau-
rací Bellevue nad dnešní Letohradskou 
ulicí, postupně pustnul a zmenšoval 
se. Z původní slávy lesního sanatoria 
se spoustou objektů a atrakcí – našli 
bychom zde jezírka, umělou jeskyni 
s radioaktivním pramenem, tenisové 
kurty, jiřinkovou zahradu a dokon-
ce rozhlednu – dodnes přežily toliko 
výstavné budovy původních lázní, ne-
dávno pečlivě opravené pro potřeby 
domova důchodců. 

Velká část ploch, které sanatorium 
kdysi sebralo divokému jizerskohor-
skému lesu a upravilo je do podoby 
šlechtěného parku, zase zarostla dnes 
místy jen stěží průchozí smrčinou 
a křovím. O původním územním 
rozsahu ploch patřících k lázním si 
tak většina poutníků po Jabloneckém 
vyhlídkovém okruhu, který bývalým 
areálem prochází, už nemůže udělat 
představu.

O kamenných menhirech nad lázně-
mi jsem kdysi slyšel od Radka Topola. 
Ota Simm později k většímu tajemnu místa přidal ještě informaci o zničeném piet-
ním místě nad někdejším sanatoriem, napravo od cesty na Kynast. Zde v bujném po-
rostu mladých buků leželo porůznu pokáceno několik žulových kamenů s vytesanými 
nikami, v nichž evidentně kdysi bývaly umístěny desky. 

Podrobnější pátrání ve vlastivědné literatuře nakonec přineslo vcelku prozaické roz-
uzlení. Provozovatel sanatoria – drážďanský lékař Dr. Georg Glettler – nechal v ča-
sech první světové války, kdy lázně sloužily i k zotavení raněných vojáků, zřídit ve sva-
hu nad budovami tzv. Heldenhain čili Háj hrdinů – místo, které mělo připomínat 
padlé válečné hrdiny. Podle některých informací měly v tomto háji být odhalovány  
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pamětní desky těm vojákům, kteří ze-
mřeli právě v paseckém sanatoriu, ale 
to se později ukázalo jako neprokaza-
telné. 

Centrálním památníkem Háje hrdi-
nů byl žulový obelisk, slavnostně od-
halený 25. června 1916. Válka pro 
Rakousko-Uhersko v té době ještě 
nevypadala zcela tragicky, a tak šlo 
o velkou událost: zúčastnil se zástup-
ce místodržitelství Dr. Bareta; pasecký 
starosta Anton Fiedler s obecními rad-
ními, s vlajkami přišli zástupci spolku 
válečných vysloužilců i spolku tělo-
cvičného, chybět nemohla školní dít-
ka, profesor Anton Fränzel zastupoval 
učitelský sbor jabloneckého gymnázia, 
přišel i rýnovický továrník Leopold 
Riedel, tehdy ještě stále přítomní lá-
zeňští hosté a vojáci, kteří se v té době 
zrovna v Pasekách léčili. Celý areál byl 
vyzdoben v duchu tehdejšího vlasten-
čení rakouskými a říšskoněmeckými 
vlajkami. 

Ústřední pylon nesl motiv vyzname-
nání Železného kříže ležícího na du-
bové ratolesti. Na horní tabuli stálo: 
Sie kämpften / Sie fielen / Sie ruhen 

draußen / Für uns čili Bojovali / padli / odpočívají v cizině / pro nás. A pod tím bylo 
psáno: Den Gefallenen Freunden der Anstalt und den Helden von Schlag. Das Sanatori-
um Bad Schlag. (Padlým přátelům ústavu a hrdinům z Pasek. Sanatorium Lázně Pase-
ky). Okolo pomníku byly do tvaru velké podkovy postaveny malé kameny s nikami, 
v nichž byly zasazeny zinkové desky, na nichž byla vyvedena jména padlých odveden-
ců z Pasek či zahraničních přátel sanatoria (dva říšští Němci, kteří padli v boji proti 
Francii). Většina jmen z Háje hrdinů se tak objevila později i na žulovém památníku 
postaveném padlým mužům z Pasek v dnešní Lučanské ulici.

Podle některých indicií bylo místo opakovaně upravováno v dobách první republiky 
a později znovu v čase druhé světové války, kdy pasecké sanatorium opět sloužilo 
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k zotavení raněných z fronty. Po válce jej ovšem potkal osud podobný řadě jiných 
vojenských památek v českém pohraničí – pro přítomnost symbolů, považovaných 
za nacistické, bylo zcela rozkotáno, pomníky rozházeny a hlavní obelisk stržen. Místu 
se pak začalo díky neznalosti říkat „Psí hřbitov“… 

Areál bývalého sanatoria je ale na drobné památky bohatý. Další se nacházejí na opač-
né straně silnice, přímo nad budovami dnešního domova důchodců. Na několika 
místech zde doposud stojí mohutné žulové kameny, některé v přírodní neotesané 
podobě. Vztyčeny byly tak, jak byly vylomeny, na hranách kamenů jsou dodnes patr-
né stopy po lamačských klíncích. Několik jich nese výklenek pro dnes již neexistující 
destičku, která je zasvěcovala slávě některého z titánů německého uměleckého nebe, 
mohlo jít o tehdy oblíbené spisovatele (Paul Keller, Gerhart Hauptmann) či básníky 
(Friedrich Schiller).

Na rozdíl od Heldenhainu nevíme přesně, kdy byly pasecké „menhiry“ postaveny. 
Kameny se objevují na snímcích sanatoria již na počátku 20. století. Patrně měly 
sloužit k dotvoření vzhledu areálu lesních lázní a byly i pádným žulovým potvrzením, 
že právě zde léčí především síly země. Nápisy z kamenů zmizely snad ve stejné době, 
která zlikvidovala nedaleký Háj hrdinů. 

Tabulka nalezená během nedávných úprav Háje hrdinů, foto Milan Bajer
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Jen na jediném „menhiru“, na tom nacházejícím se v areálu nejblíže železničního 
viaduktu, jsem před časem náhodou objevil těžko čitelný nápis:

Es ist die größte Lust des Lebens, anderen die Last des Lebens zu erleichtern. Do češtiny 
jsem jej přeložil takto: V životě je největším potěšením, odlehčovat jiným od tíže života. 

Až Ota Simm mne později upozornil, že se jedná o aforismus z knihy slezského spiso-
vatele Paula Kellera. Jde o část závěrečné věty jeho románu Ferien vom Ich, který vyšel 
i česky v překladu Ferdinanda Kruliše pod názvem Odpoutané Já. Věta v Krulišově 
překladu zní takto: … neboť je největší radostí života ulehčovat druhým břemeno života. 
Přijde mi, že tento citát je veskrze symbolický a skvěle se hodí nejen k původnímu 
poslání sanatoria, ale i k současnému účelu jeho opravených objektů… 

Ve spolupráci vedení paseckého domova důchodců a jabloneckého magistrátu jsou 
znovuobjevené drobné památky v bývalém lázeňském areálu od roku 2015 nejen 
dokumentovány, ale část jich byla taktéž vyřezána z náletů a očištěna. 

Díky podpoře Lesů ČR došlo ke vztyčení ústředního pomníku i menších památníčků 
v bývalém Háji hrdinů, který bude pietně obnoven v rámci příprav oslav 100. výročí 
od skončení první světové války. Na hlavní pomník by se měly vrátit i nápisy, které 
zde byly odhaleny před více než sto lety.

Lázeňský park Glettlerova sanatoria v Jabloneckých Pasekách kolem roku 1936.
Zdá se, že pomníček patrný na obrázku vpravo dole, byl později přemístěn do Háje hrdinů.
Pohlednice z archivu Petra Kurtina
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Spisovatel a básník Paul Keller
*6. 7. 1873 Arnsdorf (Milikowice u Świdnice) – † 20. 8. 1932 Breslau (Wrocław)

Otokar Simm

Je-li člověk zdráv a má mír v srdci, 
může již na Zemi žít jako v předza-
hrádce ráje. 
(P. Keller, překlad autor)

V předchozím článku Marka Řeháč-
ka je zmíněn Paul Keller, počátkem 
minulého století velmi oblíbený a též 
plodný slezský autor. Jeho romá-
ny a povídky – napsal jich na čtyři 
desítky – vycházely ve stotisícových 
opakovaných nákladech, o jakých 
většina dnešních autorů může jen 
snít. Keller, původně učitel, si doká-
zal získat čtenáře mezi všemi vrstva-
mi a jeho věhlas překročil i hřebeny 
Krkonoš. Ve veřejných i domácích 
německých knihovnách byla jeho 
díla zpravidla zastoupena. Českým 
čtenářům zůstala ale většinou nedo-
stupná, i když několik jich přeloženo 
bylo.

K nejznámější Kellerově tvorbě pat-
řily romány Waldwinter (1902) a Fe-
rien vom Ich (1916). Znalo je nepo-
chybně i okolí Dr. Glettlera, a tak se 
stalo, že citát z druhého z uvedených děl se ocitl na pomníku v paseckém lázeňském 
parku. Lehce humorný román Ferien vom Ich byl i třikrát zfilmován (1934, 1952 
a 1963) a dodnes se tak jmenují některé německé penziony a hotely. Jako jeden 
z mála převedených do češtiny vyšel v roce 1935 v pražském nakladatelství L. Janů 
s názvem Odpoutané Já. Román lékaře. Jeho druhé vydání je dostupné v Krajské vě-
decké knihovně v Liberci.
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Našli jsme Aničku!
František Koucký

Přesně takový nadpis v kronice 
jedné chalupy v Bílém Potoce nás 
dovedl k vytouženému pomníč-
ku. Ale ještě dříve – po přečtení 
Knihy o Jizerských horách – jsem se 
rozhodl najít všechny jizerskohor-
ské křížky, pomníčky, vytesaná 
znamení, skály, rašeliniště a cesty. 
Tenkrát v listopadu 1984 jsem 
ještě netušil, že se to nedá, ale ob-
jevené památky přibývaly a Anna 
Richterová byla už padesátá osmá 
v řadě. 

Poprvé jsme se ji vydali hledat 
s kamarádem Standou 24. října 
1989. Bylo nádherně slunečno 
a teplo. Cestou ze Smědavy do Bí-
lého Potoka jsme se zastavili u ka-
mene Brzda a níže jsme u značené 
cesty snadno našli Wenzerichův 
pomníček. Avšak Horáčkovu 
smrt se nám napoprvé najít neda-
řilo, chvilku jsme museli křižovat 
les, až jsme desku objevili na vy-
sokém štíhlém buku, asi 30 metrů 
nad Jedlovou cestou. Při hledání 
Neuwingerovy smrti jsme vlezli 
do oplocenky, prohlédli všechny 

buky, prodrali se houštinou a asi po hodině hledání právě v této houštině na mo-
hutném buku kříž našli. Následoval sestup na Jedlovou cestu, po ní až na rozcestí 
s Richterovou cestou a dále vzhůru, až jsme vlevo na skále uviděli nádherný Prei-
sslerův kříž. Pak jsme odbočili na Čínskou cestu a došli ke kříži Schmidt-Gustla, 
který byl v té době spadlým stromem uražen a přidrátován k jeho ležícímu kmeni 
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na skále. Byla tam také tabulka, 
kde pozůstalí vzpomínali výročí 
80 let od úmrtí. Po Čínské ces-
tě jsme pokračovali k Šolcovým 
skalám, obdivovali dovedně zbu-
dovanou stezku, časem již dost 
poničenou. Překročili jsme Bílý 
potok a sestupovali po jeho le-
vém břehu, při čemž jsme pátrali 
po Augstenově pomníku a kříž-
ku Anny Richterové. Bohužel 
ani po třech hodinách plahočení, 
křižování a hledání jsme nic ne-
našli a trochu rozladěni se vrátili 
na Smědavu.

Druhý pokus o objevení následo-
val již 12. listopadu 1989. Tento-
krát jsem sám hledal dál od po-
toka, ale pro špatné počasí jsem 
to asi po čtyřech hodinách vzdal. 
Den objevení přišel až 27. led-
na 1990 – s desetiletým synkem 
Martinem jsme už v 8 hodin v Bí-
lém Potoce, je slunečno, mírný 
vítr, asi 2° C a sněhový poprašek. 
Přes pole dorazíme k lesu a u po-
toka vidíme skupinu asi dvanácti 
větších dětí s dospělým, jak v roj-
nici postupují vzhůru. S odstupem asi 200 metrů tedy rojnici rozšíříme a jdeme 
za nimi. Vystoupáme až na hřeben Poledních kamenů ale studený vítr nás zažene 
zpět do údolí. Sestupujeme strmou Richterovou cestou ke stejnojmennému kříži, 
dále kolem Preisslerova a Schmidt-Gustlova kříže Čínskou cestou do míst, kde si 
myslíme, že by už pomníčky Augstena a Aničky měly být. Asi hodinu hledáme, 
ale zase nic.  

Když se smutní vracíme k autu v Bílém Potoce, ptám se starší paní, jestli náho-
dou o pomníčku něco neví. Překvapivě odpoví, ukazujíc na vedlejší chalupu:  
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„Já ne, ale tady holky Čermákovy pomníčky hledají.“ Zabouchali jsme na dve-
ře, vešli dovnitř a dostali čaj. Paní pak přinesla chalupářskou kroniku, otevřela ji 
na stránce, která byla nadepsána: NAŠLI JSME ANIČKU, hned vedle mapička 
s umístěním křížku v terénu, kterou jim nakreslil Emil Novák. Na oplátku jsem 
jim nakreslil mapku k pomníčku Neuwingera, kterého pro změnu nemohou najít 
ony. Po rozloučení okamžitě spěcháme znovu vzhůru do hor a po hodině hledání, 
téměř 300 metrů od potoka a dost vysoko v úbočí, konečně křížek nacházíme. Mar-
tin ještě najde Augstena, a tak skoro za tmy docházíme neskutečně šťastni k autu. 

Byl to tenkrát půvab a takové malé dobrodružství – hledání jizerskohorských 
pomníčků bez internetu a GPS.

Současná podoba kříže Aničky Richterové (foto Otokar Simm)
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Památky na starou říšskou silnici
Bohumil Horáček

Přes členitý a těžko průchodný terén Jizerských hor nikdy nevedlo mnoho frekven-
tovaných cest. Ty hlavní, nejčastěji obchodní, se jim zpravidla již od středověku, 
kdy základní komunikační síť na území Čech vznikala, uctivě vyhýbaly. Podmáče-
ný horský terén cestářům podlehl většinou až na přelomu 18. a 19. století, kdy už 
lidé znali takové technologie, které si většinou s nástrahami hor dokázaly poradit.

Síť komunikací, tak jak ji v podstatě známe dnes, vznikla během období vrcholně 
středověkých proměn českých zemí ve 13. století, a to především díky vzniku no-
vého typu hospodářských, obchodních a správních středisek – měst. Právě k jejich 
branám se průběhy tras stahovaly a překládaly. Města se tímto způsobem mohla 
domoci práva nuceného skladu zboží, které se k nám dováželo, a také mýtného 
oprávnění. Středověké cesty v základních směrech kopírovaly směry cest prehis-
torických. Hlavní trasy severojižního směru – o ty se jedná i v případě Jizerských 
hor – v zásadě kopírovaly větve Jantarové stezky.

Jizerské hory již od středověku protínala severojižní cesta, spojující české vnitro-
zemí s městem Zhořelec. Tato stezka vedla z Prahy podél řeky Jizery přes Mladou 

Bývalý zájezdní hostinec v Mníšku zatím chátrá (stav 2016)
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Boleslav, Turnov, Liberec a Frýdlant. Konkurovala paralelní trase, která z Prahy 
do Zhořelce mířila přes Jablonné v Podještědí a Žitavu. Královské město Žitava 
přicházelo o výnosy z mýta a nuceného skladování, a tak král Karel IV. používání 
stezky přes Liberec a Frýdlant zakázal. Zákaz, který se negativně odrazil v rozvoji 
obou měst, byl soustavně porušován, a proto bylo spojení přes Frýdlant v roce 
1454 legalizováno. Provoz na obchodní stezce byl však nadále úředně omezován.

Středověcí cestáři pochopitelně hledali místo, na kterém se údolí zařezává nej-
dále do hor a kde je nutné překonat co nejmenší převýšení. Nalezli jej severně 
od Liberce, kde se bez větších problémů dalo dojet až do Mníšku, nebo ještě dále 
do Oldřichova v Hájích. Z Mníšku snad pradávná stezka vedla přes Albrechtice, 
ve středověku byla však mnohem používanější cesta podél Jeřice do Oldřichova 
v Hájích, kde stezka vystoupala do sedla mezi Špičák a Stržový vrch (dnes Hře-
benový buk), aby vzápětí přímo klesala do Frýdlantu. Chceme-li se dnes touto 
raně středověkou dálnicí vypravit, stačí jít po cyklostezce z Mníšku do Oldřichova 
v Hájích, odtud po modře značené cestě k Hřebenovému buku a po žluté dále 
do Frýdlantu.

Provoz na této trase vydržel až do 17. století, kdy se doprava vzhledem ke špat-
nému stavu cesty přesunula více na západ a byla vytyčena nová trasa, vedoucí 
z Mníšku přes Albrechtické sedlo. Její průběh, používaný s několika úpravami do-

Historický milník mezi Mníškem a Albrechticemi



čtvrtletník přátel drobných památek Jizerských hor 151/2017 (28. ročník)

dnes, se později stal základem pro vybudování říšské silnice. Ta byla stavěna podle 
francouzského vzoru novou technologií – štětováním, které mělo zabránit vzniku 
rozježděných, bahnitých a nesjízdných úseků. Do vyhloubené trasy byly vkládány 
do pyramidy otesané kameny a mezery mezi nimi byly vysypávány štětem a poté 
i pískem, aby nakonec byly tyto vrstvy důkladně zdusány. Zvláště měkké podloží 
bylo vyztuženo kamennými deskami a teprve na ně se ukládal štět. První silnice 
tohoto typu začaly v rakouské monarchii vznikat ve druhé polovině 18. století.

Nová říšská silnice z Liberce do Frýdlantu a dále směrem na Zhořelec byla vymě-
řena v roce 1826. Tvořila závěrečnou část tzv. Liberecké silnice, která začala být 
stavěna z Prahy směrem na sever již v roce 1797. Úsek mezi Libercem a rakousko-
-pruskou hranicí byl postaven v letech 1830–1834. I když byly některé části po-
stupem času přeloženy, její základní průběh se od té doby nezměnil. Dodnes také 
najdeme některé z autentických památek původní říšské silnice. Je to především 
jediný dochovaný milník, který se nachází mezi Libercem a Habarticemi. Najde-
me jej po levé straně silnice ve směru od Mníšku, necelý kilometr před Albrechtic-
kým sedlem. Milník je od roku 1964 chráněn jako kulturní památka.

Mnohem výraznějšími připomínkami cestování v 19. století jsou zájezdní hostin-
ce. Stávaly podél hlavních cest a obchodních stezek. Obvykle sloužily také jako 
přepřahací stanice pro koně, kde bylo možno v případě potřeby nejen přespat 

Prvorepublikový kilometrovník před zájezdním hostincem v Dětřichově
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a najíst se, ale i napojit, nakrmit nebo vyměnit koně. Kromě cestujících byly nej-
častěji využívány formany při těžké nákladní dopravě.

Na námi sledovaném úseku najdeme zájezdní hostince celkem čtyři – v Mníšku 
u odbočky na Novou Ves (50.8388381N, 15.0399653E), v Dětřichově u místní 
odbočky do obce (50.8913375N, 15.0472181E), v Arnolticích u odbočky na Bu-
lovku (50.9627056N, 15.0966403E) a v Pertolticích při odbočce do Višňové 
(50.9805744N, 15.0774511E). 

Zájezdní hostince v Mníšku a Dětřichově, byly umístěny tak, aby zde bylo možno 
objednat přípřež před stoupáním do Albrechtického sedla, nebo alespoň nechat taž-
ná zvířata odpočinout. Vzdálenost z obou hostinců na vrchol stoupání činí shodně 
4 kilometry. Původní podobu hostince v Mníšku najdete v 1. čísle časopisu Patron 
z roku 2016, kde na straně 29 doplňuje článek Otokara Simma o mníšecké soše 
svatého Jana Nepomuckého. Na sever od Frýdlantu, tedy v Arnolticích a v Perto-
lticích, byla tato zařízení tehdejší pomyslnou „poslední čerpací stanicí před státní 
hranicí“. Zde bylo naposledy možno se občerstvit, přespat a doplnit síly za domácí 
rakouskou měnu.

Zájezdní hostince byly rozšířeny především v 18. a 19. století. S nástupem železnice 
a později i motorových vozidel postupně zcela zanikly a byly přeměněny na jiná 
hospodářská či rekreační zařízení. V mnoha případech je jejich současnost a bu-
doucnost nejistá. Vydejme se za nimi, dokud je čas.

Bývalý zájezdní hostinec na křižovatce v Arnolticích
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Kámen republiky se stal roku 1937 terčem vandalů
Otokar Simm

Není tomu dlouho, co jsem od svého hejnického přítele Miroslava Jecha obdržel od-
kaz na zajímavý článek o Kameni republiky. Objevil ho v týdeníku Naše hory, který 
vycházel v letech 1919–1938 v Liberci-Horním Růžodole a byl orgánem Českoslo-
venské strany národně socialistické (zpočátku jen socialistické) pro severní Čechy. 
Časopis byl vydáván každý čtvrtek s datem dne následujícího a je dostupný na http://
www.digitalniknihovna.cz/kvkli. 

Dne 15. října 1937 objevíme na straně 11 v rubrice „Frýdlantsko“ následující pří-
spěvek:
Po staletí chodí lid poutní cestou spojující Hejnice s Oldřichovem v Hájích. Cesta tato 
vede hlubokými lesy, ale není pamětníka, který by potvrdil podobný čin, jaký byl spáchán 
ze soboty na neděli.

Když převzal stát pohraniční lesy do své správy, postaven byl památník s letopočtem a osá-
zen 10 lípami a jedna pojmenována lípou Švehlovou. Celá tato léta stál onen opravdu 
jednoduchý a milý koutek v klidu, až nyní na něj sáhla hříšná ruka hnědých ničemů. 
Udaného dne neznámí ničemové uřezali 6 lip 1 m nad zemí a památník pomalovali 
nápisem „Fuj Versaillským smlouvám“ a dole namalovali skobový kříž. Písmo je prove-
deno červeným lakem, kterého se používá k malování různých ozdob na dřevěné tretky 

Kámen republiky s chybějící tabulkou, foto Otokar Simm
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v Jizerských horách. Vše nasvědčuje, že čin ten provedla nejvýš kulturně vzdělaná německá 
mládež, která je v různých spolcích na podobné klukoviny školená.

Pro připomínku uvádím, že v jizerskohorských lesích byly k desetiletému výročí 
vzniku Československa zřízeny tři takové kameny, ovšem ten na Staré poutní cestě 
do Hejnic mezi nimi vyniká jak velikostí, tak i pečlivostí opracování. Z citovaného 
příspěvku se dovídáme, že u něj bylo vysazeno i symbolických deset lip. 

Že podobné připomínky budou trnem v oku některých německých obyvatel, pro něž 
se stalo Československo nechtěných státním útvarem, s tím asi musel zřizovatel pře-
dem počítat. Snad ale nepočítal s tím, že si vandalové svoji zlobu vybijí na zasazených 
lípách…

Anonymní autor článku se zmiňuje i o tom, že z deseti lip jich bylo zničeno šest. 
To mně nedalo, abych se nešel přesvědčit, zda některá ze čtyř zbylých původních 
lip u Kamene republiky dosud neroste. Současný návštěvník si ale nejspíš povšimne 
hlavně aleje starých dubů, jež zde krátce lemují poutní cestu a jsou nepochybně starší, 
než pamětní kámen. Lípy však poblíž kamene sotva najdeme, až na jednu výjimku: 
ta stojí hned za kamenem a je dost možné, že její stáří je shodné s neživou památkou.

Z připojeného obrázku je patrné, že se během uplynulé zimy opět uvolnila jedna ze 
tří tabulek. Naštěstí je v dobrých rukou a bude navrácena na své místo. O tom, že 
byl Kámen republiky na Staré poutní cestě v roce 2013 obnoven, se mohli čtenáři 
časopisu Patron dočíst v čísle 4/2013. 

Název časopisu by mohl svádět k mylné domněnce, že v něm najdeme témata spojená 
s horami a přírodou. Šlo však především o list politický se silným národnostním zabarvením.
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Letošní rok přináší několik výročí
Bohumil Horáček

V našem časopise a na webu Spolku Patron každoročně upozorňujeme na jubilea 
některých drobných památek v Jizerských horách. Většinou se jedná o kulatá nebo 
půlkulatá výročí, související s letopočty, které lze nalézt na jednotlivých pomníčcích. 
Také rok 2017 nabídne několik takových výročí, která tak mohou být pomyslným 
vodítkem při plánování výletů. Vybíráme pro vás alespoň některá:

Nejstarší výročí souvisí s jedním z nejkrásnějších pomníčků Jizerských hor, s Bäume-
lovým křížem. Od nešťastného postřelení Johanna Bäumela letos uplynulo 175 let 
(29. 3. 1842). K podobně nešťastné události došlo před 110 lety pod Richterovou 
cestou, kdy zde byl nešťastnou náhodou postřelen Gustav Ressel, zvaný Schmidt-
-Gustl (20. 12. 1907). Také jeho kříž patří k těm nejhezčím v horách.

Navštívit můžeme i pomníčky devadesátileté, tedy spadající do roku 1927. Je to pře-
devším památka na místě vraždy Viktora Gacka (9. 9. 1927), místo kde na Kristiá-
novské cestě umrzl dřevař Karl Jäger (28. 1. 1927), nebo památka Josefa Neuwingera, 
kterého při lovu ranila mrtvice (9. 8. 1927).

Samozřejmě existuje celá řada dalších „jubilantů“ – například Krauseho památka (21. 
5. 1922), nebo z těch novějších Morávkův kříž pod Frýdlantským cimbuřím (28. 11. 
2002). Všechny vyjmenovat nemůžeme. Fotografie některých jubilejních pomníčků 
najdete na vnitřní straně obálky.

Josef Neuwinger zemřel před 90 lety při lovu pod Smědavskou horou, foto Otokar Simm
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Ve Vile Schowanek proběhla členská schůze 
Otokar Simm 

Byla před námi třetí březnová sobota a přicházející jaro se hlásilo chladným deštěm. 
Mohlo by se zdát, že počasí bylo jak stvořené ke schůzování, k vycházkám do přírody 
ten den příliš nelákal. 

Když výbor Spolku Patron počátkem letošního roku určil termín členské schůze 
na 18. března 2017, nemohl to samozřejmě nikdo tušit.

Začátek schůze v půl desáté navazoval na příjezd vlaku do Jiřetína. Účastníci, kteří 
nezvolili vlastní dopravu či nepřišli po svých, se proto setkali již ve vlaku. Od zastáv-
ky je to k Vile Schowanek jen coby kamenem dohodil, a tak byla nevelká skupina 
„spolkařů“ brzy na místě. Ostatní na nás již čekali. Ve stylovém sálu vily, který nám 
obec pro členskou schůzi každoročně poskytuje, bylo již nachystáno promítací plátno 
s projektorem, občerstvení i další nezbytné věci.

Jelikož ve stanovenou dobu nebyla přítomná nadpoloviční většina členů, odložil 
předseda spolku Libor Bednařík začátek o patnáct minut, načež svolal náhradní člen-
skou schůzi. Dle stanov spolku se tak schůze stala usnášeníschopnou. 

Vila Schowanek – místo výročních setkání členů Spolku Patron , foto Bohumil Horáček
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Předseda přednesl zprávy o stavu členské základny, o činnosti v roce 2016 s výhledem 
hlavních úkolů v roce 2017, seznámil přítomné s hospodářským výsledky uplynulého 
roku a s návrhem rozpočtu na rok stávající. Nechyběla ani zpráva revizora účtů. 

Po oficiální části členské schůze jsme vzpomněli na čestného člena Láďu Řezáče, ně-
kdejšího předsedu spolku, který v roce 2016 bohužel opustil naše řady. Joe Kuna 
promítl obrázky z akcí, které Láďa buď připravil, nebo se jich zúčastnil. 

V závěru schůze Herbert Endler představil dobře připravenou reportáž o téměř detek-
tivním pátrání po hraničních kamenech bývalých panství v oblasti Jeleního potoka, 
dříve zvaného Bergwasser. Spolu s Janem Preislerem nejednou doslova vykopali ze 
země staré mezníky s čísly a značkami a všechny je pečlivě zdokumentovali a zanesli 
do mapy. Další mezníky nalezli též na pravém břehu Kamenice. 

Škoda jen, že se letošní výroční schůze zúčastnilo pouhých 19 členů. A to i přesto, 
že výsledky naší společné práce byly v hodnoceném roce opět velmi dobré a viditel-
né. I když vezmeme v úvahu, že dalších 9 členů bylo řádně omluveno, z celkových  
49 řádných členů je to až žalostně málo… 

Je proto na místě připomenout, že účast na členské schůzi je dle spolkových 

stanov jednou z mála povinností každého člena Spolku Patron.

Zaplnit sál jako v roce 2016 se letos nepodařilo, foto Bohumil Horáček
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Děje se v Jizerských horách

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor změnila svůj název a nově 
se jmenuje Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Odkazuje tak 
na druhého polistopadového ministra životního prostředí, který stál 
u jejího vzniku. Ivan Dejmal se zasadil o položení základů systematické 
péče o životní prostředí v České republice. Zároveň se nadace 
rozhodla své zkušenosti, které získala při obnově a ochraně přírodního 
a krajinného prostředí Jizerských hor, uplatnit i v dalších místech celé 
České republiky.

Spolek Patron uspořádá vzpomínkové akce

S příchodem jara si členové Spolku Patron připomínají výročí úmrtí 
Emila Nováka a Františka Pavlise, kteří jsou úzce spjati s péčí o drobné 
památky Jizerských hor. Novákovo výročí připadá na 13. dubna, 
Pavlisovo na 1. května. Výbor spolku u obou památek chystá pietní 
vzpomínku. Přesné termíny konání a propozice budou zveřejněny 
na spolkovém webu na adrese www.spolekpatron.cz.

Emauzský obrázek se dočká obnovy

Renovaci připravuje pro letošní rok spolek Frýdlantsko společně s Lesní 
správou ve Frýdlantu. Tento symbol Staré poutní cesty si jistě zaslouží 
důstojnou obnovu, ke které chce spolek přistoupit plně v duchu 
restaurátorských zásad. Díky řadě dochovaných fotografií z první 
poloviny 20. století se pokusí o co nejvěrnější opravu. Současnou 
podobu Emauzského obrázku najdete na vnitřní straně přední obálky 
tohoto vydání.



Jubilejní pomníčky: Bäumelův kříž – nejstarší jubilant roku 2017, foto Bohumil Horáček

Jubilejní pomníčky: Viktor Gacek byl zavražděn před 90 lety, foto Bohumil Horáček
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Účastníci výroční členské schůze ve Vile Schowanek. Foto Herbert Endler
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