
2/2018 | | 1

2/2018 (29. roãník)

Křížová cesta v Hodkovicích
nad Mohelkou

Putování slezskou částí
Jizerských hor

Kristiánovská kaplička



Účastníci členské schůze Spolku Patron před Vilou Schowanek, foto Otokar Simm

Čestným hostem členské schůze byl Miloslav Nevrlý (druhý zleva), foto Bohumil Horáček
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Vážení členové a příznivci Spolku Patron
Podařilo se nám seznámit se s něko-
lika lidmi na polské, nebo chcete-li
slezské straně hor. Do tamní, kdysi
lidmi i Bohem opuštěné krajiny se
snaží znovu vnést duchovní charak-
ter a navrátit jí její někdejší tvář.
Podobně to činí Spolek Patron a dal-
ší spolky, lidé i obce na české straně
Jizerských hor. 

Jsme rádi, že takoví lidé existují
i na druhé straně hranice, vždyť kaž-
dý z nás jistě chápe Jizerské hory ja-
ko celek, bez ohledu na to, kam v mi-
nulosti vrchnost a později politici
zakreslili dělicí čáru do mapy. O to
více nás těší, že nejde jen o Němce,
mnohdy potomky vysídlenců, ale
místní historii a památkám se věnují
i Poláci, či dokonce i Nizozemci. Vě-
říme, že náš nedávný spolkový výlet
do okolí obce Kopaniec a Chromiec
nebyl poslední společnou akcí.

Nezapomínáme však na dění doma.
Počasí již několik týdnů přeje nejen
výletům, ale i údržbě památek, a tak
se ve spolkovém výboru například
vede debata o rozvrhu prací na opra-
vě božích muk v Horním Maxově.
Kdo chce přiložit ruku k dílu, má sa-
mozřejmě možnost – termíny měsíč-
ních schůzek i plánovaných prací uve-
řejňujeme na webových stránkách.

Budete-li mít chuť vyrazit na další
spolkový výlet, můžete se těšit na letoš-
ní září. Společně se tentokrát vypra-
víme za rodinným stříbrem – několika
klasickými pomníčky Jizerských hor.

Výbor Spolku Patron

Foto na titulní straně: Vrcholová kaple křížové cesty v Hodkovicích nad Mohelkou, foto František Nejedlo

Kopaniec, kostel sv. Antonína Paduánského, 
foto Bohumil Horáček
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Křížová cesta v Hodkovicích
Zdeněk Buriánek

V letošním roce slaví křížová cesta v Hodkovicích nad Mohelkou 200 let od
svého vzniku. První zmínka o kapli na Kostelním vrchu je v kronice města
zaznamenána právě v roce 1818. Ale co tomu předcházelo? 

V roce 1818 byl zdejším radním Josef Ludwig. O nápadu zřídit na Kostelním
vrchu křížovou cestu přemýšlel již delší dobu. Potřeboval se však spojit s ně-
kým, s kým by celou věc mohl probrat a kdo by byl jeho myšlence nakloněn.
Volba padla na hodkovického měšťana Františka Ignáce Plannera, jemuž se
nápad velmi zalíbil a slíbil Ludwigovi podporu. Žil v bezdětném manželství
a rozhodl se zanechat po své smrti zbožnou nadaci. Společně získali svolení
hodkovického magistrátu ke stavbě. Podle dohody měla být nejprve srov-
nána přístupová cesta na vrchol, při ní postaveno pět kapliček a na vrcholu
šestá kaple božího hrobu. František Ignác Planner poskytl kus svého pole,
hraničícího s kaplí, jako fundaci k udržování všech kaplí.

Základní kámen k první kapli byl položen na začátku srpna 1818. Stavbu
vedl osobně Josef Ludwig. Planner platil mzdu dělníkům, kteří prováděli vý-
stavbu kaplí směrem k vrcholu kopce. Během stavby však onemocněl
a 28. září 1818 nečekaně zemřel. Ještě před smrtí určil, že na vrcholu bude
stát kaple stejného stylu, jako všechny ostatní. Hodkovičtí občané si však přáli
postavit kapli mnohem větší, což se podařilo díky sbírce, uspořádané měst-
ským zastupitelstvem. Mezi dary byl i obraz namalovaný malířem Führichem
z Prahy, který opatřil a daroval občan Jan Valenta. Oltářní stůl byl zajištěn dal-
šími dobrodinci. Krista v něm ležícího dala na vlastní náklady zhotovit vdova
Františka Blaschková z Bezděčína. Tabernákulum a zpovědnici darovaly zdejší
cechy kolářů, krejčích, zámečníků a bednářů. Protože na kapli byla posta-
vena věžička, společnost hráčů loterie obstarala do kaple tři zvony. Na vět-
ším byl umístěn nápis: Věnováno hodkovickými obyvateli a dobrodinci 1821.
Ke konci roku 1820 stálo už pět kapliček křížové cesty a větší vrcholová
kaple. Ostatní zbylé kapličky byly stavěny postupně v následujících letech. 

Nově postavená kaple na Kostelním vrchu byla po roce 1820 hojně navště-
vována. Stále se usilovalo o to, aby se zde mohly konat mše. Proto byl zřízen
fond na tři mše, pro začátek bylo vybráno 150 zlatých a 90 krejcarů, které
byly uloženy u pojišťovny. Velkou finanční částku 60 zlatých věnovala Rosina
Blažková z Bezděčína. Žádost o povolení sloužit mše, kterou podal farář
Zuckert, byla ale zemským úřadem zamítnuta. Protože tento farář v roce 1829
zemřel, žádostí se dále nikdo nezabýval. Tento stav trval až do roku 1840, kdy
tehdejší vikář libereckého okresu Jan Pažout žádost obnovil. Byla opět za-
mítnuta s tím, že dary musí být postoupeny kostelu v Hodkovicích. Vikář se
odvolal a napsal zemskému úřadu, že dárci odmítají předat své dary hod-
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Vrcholová kaple a závěr křížové cesty na fotografii z přelomu 19. a 20. století, zdroj Jizerská Kóta 0428, 1996
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kovickému kostelu a dokonce budou požadovat vrácení darů. Mezi tím se
navýšila sbírka o dalších 140 zlatých a přibylo významných dárců. Mezi ně
patřil obchodník se sklem a velitel ostrostřelců Ferdinand Xaver Unger
(1796–1849), který věnoval skleněný lustr a částku 50 zlatých, dalším dár-
cem byl lékař August Georg Khittel (1768–1841), který věnoval 40 zlatých,
slavnosti se ale bohužel nedožil. Vdova Anna Spietschková věnovala 5 zla-
tých. Hodkovický měšťan Josef Masopust věnoval 45 zlatých za odstoupení
lesního pozemku. Na základě zvyšujícího se kapitálu zemský úřad nakonec
konání mší povolil. Magistrátu to dal na vědomí v červnu 1842. Hodkovičtí
občané přijali zprávu s nadšením. 

Začaly velké přípravy na první slavnostní mši. Protože křížová cesta byla
vystavěna už před více jak dvaceti lety, bylo nutné provést renovaci všech
devíti kapliček, upravit a urovnat cestu, dovést písek a další materiál.
Zajímavostí je, že dobrovolnou prací přispěli občané okolních vesnic
z Vrchoviny, Kocourova, Třtí, Radostína a Sedlejovic. Slavnost byla napláno-
vána na 7. srpna 1842 a povolení k jejímu uskutečnění udělil litoměřický bis-
kup. V kronice je uvedeno, že panovalo příznivé počasí, slavnost začala v de-
set hodin a trvala do půl druhé odpoledne. Průvod vyšel od hodkovického
kostela pod církevními a cechovními prapory, s hudbou a zpěvem. Mezi ob-
čany šli zástupci magistrátu, cechů a církve. Průvod vedl okresní vikář Jan
Pažout v doprovodu hodkovických duchovních a četných kněží z okolí. Šel
přes náměstí, pokračoval Horní kostelní ulicí přes Jáchymův vršek na nově

Do roku 1989 areál zchátral, na začátku devadesátých let stály pouze zdi dvou kapliček a vrcholové kaple
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zřízenou a částečně zelení vyzdobenou cestu na Kalvárii. Cestou na vrchol
se průvod zastavil u každé kapličky vyzdobené novým obrazem, kde pro-
běhlo požehnání a vysvěcení. Nakonec byla vysvěcena vrcholová kaple.
Svěcení vedl liberecký vikář a tehdejší děkan v Loukově, Jan Pažout, za asis-
tence patnácti kněží. Proslov pronesl v jazyce německém a potom českém.
Mělo to být snad poprvé, kdy v kraji zaznělo kázání také v češtině. Na závěr
vikář předal klíče hodkovickému duchovnímu správci Michaelu Grundovi.
Ten byl jmenován do funkce 12. prosince 1840 a přišel do Hodkovic z Čes-
kého Dubu. Po skončení dopolední bohoslužby bylo veškeré duchovenstvo
a ostatní hosté v bytě pana purkmistra Josefa Blaschky pohoštěno prostým
obědem, který obstaral magistrát a zastupitelé Hodkovic. 

Křížová cesta se ihned stala vyhledávaným místem. Byl odtud nádherný vý-
hled do krajiny, na jaře kvetly na stráních třešně a svoji boudu zde měl i hlí-
dač třešňového sadu. Alois Frinta ve své knize o Hodkovicích v roce 1949
uvedl: „kapličky jako bíle odění poutníci provázejí tě krásným třešňovým sa-
dem“. V srpnu 1843 náhle zemřel zdejší duchovní správce Michael Grund.
V Hodkovicích byl jen krátce – dva roky a osm měsíců. Na jeho místo byl
10. prosince 1843 jmenován farář Josef Hofrichter z Rychnova.

Smutným dnem v historii křížové cesty je 6. červen 1864, kdy v noci vyho-
řela vrcholová kaple. Kronika uvádí, že příčina vzniku požáru byla patrně
v neopatrnosti řemeslníka pracujícího na stavbě. K jejímu opětovnému po-
stavení došlo až v roce 1867. Nová kaple byla celokamenná ve stylu novogo-
tiky. K její stavbě významně přispěl
patron hodkovického kostela kníže
Kamil Rohan (1800–1892), který
v té době přestavoval sychrovský
zámek. Po dlouhá léta byl vrchnos-
tenským stavitelem Rohanů hodko-
vický občan Wilhelm Burde, který
postavil Rohanům mnohé stavby na
jejich statcích. V kronice najdeme
též malou zpráva o úmrtí duchovní-
ho pastýře Josefa Hofrichtra, který
zemřel 25. listopadu 1873. Na jeho
místo byl jmenován kaplan František
Ptáčník.

Dalším mezníkem v historii křížo-
vé cesty byl rok 1929. V tomto roce,
v neděli 11. srpna, byl slavnostně vy-
svěcen nový zvon kalvárské kaple.
O jeho získání se významně zaslou-
žil zdejší truhlářský mistr Richard
Zimmer, když vedl jako předseda ko- Oprava střechy vrcholové kaple v roce 1997
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mitétu pro zvon předběžné a prováděcí práce. Zvon, který vyrobila chomu-
tovská firma Richard Herold, je 35 cm vysoký s průměrem 46 cm, váží 56 kg
a nese nápis: Zvon kalvárské kaple věnovaný německým obyvatelstvem –
Hodkovice 1929. Sbírka na jeho pořízení vynesla částku 7 000 korun. Z této
částky bylo za zvon zaplaceno 2 130 korun, dále byly zaplaceny opravy kaple
a lustru. Byly pořízeny nové obrazy od Josefa Ulricha z Radoňovic pro jed-
notlivá zastavení křížové cesty i koberce do kaple. 

Řemeslné práce provedli všichni mistři zdarma. Vnitřní a vnější malby kaple
provedli bezplatně Karl Koschek, Josef Karel a Franz Weber. Zvon do kaple
pověsil mistr zámečnický Josef Czerny. Věžičku zvonu opatřil nátěrem Hans
Günthel. Po vysvěcení následovala polní mše na Kostelním vrchu. Zvon vy-
světil a slavnostní kázání vedl páter z Liberce. Patronkami praporů byly
Emilie Zimmerová, Julie Rösslerová, Marie Wildeová, Ida Hertelová, prof.
Wintersteinerová a Fanny Wollmannová. Richard Zimmer poděkoval dárcům
a příznivcům, starosta Berthold Skoda (1875–1953) poděkoval Zimmerovi za
námahu při realizaci celé akce. Ten den bylo překrásné počasí, které na
horu vylákalo mnoho obyvatel z Hodkovic a blízkého okolí.

Po roce 1948 dochází k postupnému chátrání křížové cesty a vrcholové
kaple. Až v roce 1994 byl areál hodkovické kalvárie prohlášen kulturní
památkou a zároveň začaly záchranné práce. 

Použité zdroje:
Fišar, Miroslav. Střepinky z historie Hodkovic nad Mohelkou. 2003
Zajíček, Václav, Ing. Moje Hodkovice, 2016
Jizerská Kóta 0428, kulturní a společenská revue severovýchodních Čech, 1996
Kronika města Hodkovic

Stav v březnu roku 2018 – křížová cesta s kaplí jsou chráněny jako Kulturní památka České republiky



2/2018 | | 9

V sobotu 24. března 2018 se členové Spolku Patron sešli v Jiřetíně pod Bu-
kovou, aby se setkali na každoroční členské schůzi, která proběhla v tra-
dičních reprezentativních prostorách Vily Schowanek. 

V rámci oficiální části schůze výbor zhodnotil činnost a hospodaření spolku
v roce 2017 a účastníci odsouhlasili rozpočet, revizní zprávu a plán činnosti
na rok 2018. Na další dvouleté období byl zvolen nový výbor spolku.

V neoficiální části byly na programu individuální příspěvky. Nejprve Vojtěch
Mai představil neznámý pomníček v Liberci -Kateřinkách a požádal členy spol-
ku o pomoc při pátrání po jeho původu a historii. Poté navázal Otokar Simm,
který představil příběh Floriana Krauseho-Wenzericha a prezentoval průběh
loňské opravy pomníčku pod Sedmitrámovým mostem. Bohumil Horáček
promítl krátký film Jizerské hory okem dronu, načež program vyvrcholil ko-
mentovanou prohlídkou stálé spolkové expozice a výstavy o historii lyžařství
v 1. patře Vily Schowanek. O výklad se postaral Herbert Endler. 

Členská schůze končila občerstvením a neformálním setkáním jednotlivých
členů. Spolek Patron tímto velice děkuje Obecnímu úřadu v Jiřetíně pod Bu-
kovou za poskytnutí prostor a zázemí pro konání letošní členské schůze.

Výroční členské schůze se letos zúčastnila nadpoloviční většina členů, což
je jistě možné považovat za příznivý vývoj. Všechny přítomné potěšila účast
Miloslava Nevrlého – čestného člena člen Spolku Patron a autora oblíbených
knih nejen o Jizerských horách.

Členská schůze Spolku Patron
Bohumil Horáček

Členská schůze letos proběhla za velké účasti členů



Ve svém článku Putování po svazích Sępiej Góry (Patron 3/2017) jsem ne-
zmínil, že úvodu této spolkové výpravy do polské části Jizerských hor se
zúčastnil také Peter Spruijt ze střediska alternativní výchovy Nemoland
v osadě Międzylesie, části obce Chromiec. Tehdy nám nabídl, abychom si
přijeli prohlédnout řečenou farmu a památky v jejím okolí, čili severo-
východní výspu našich společných hor.

A tak se po více než půl roce sešlo v sobotu 19. května 2018 devatenáct vý-
letníků, z nichž hned dva se v průběhu putování stali novými členy Spolku
Patron. Abychom byli na zajímavosti, které jsme měli vidět, náležitě teore-
ticky připraveni, hostitel nám spolu s badatelem Ullrichem Junkerem, jehož
předkové, jak nám s hrdostí prozradil, pocházeli z tohoto kraje, připravil ob-
čerstvení a videoprezentaci, spojenou se stručným historickým výkladem.
Už během něj jsem pochopil, že Zemí nikoho – Nemolandem, není jen tato
farma, ale i okolní kraj, který byl mnohokrát těžce zkoušen, ať nesváry mezi
katolíky a protestanty či násilným odsunem většiny starousedlíků.

Stará úvozová cesta nás od bývalého mlýna vedla nejdříve po pravém bře-
hu říčky Kamienice přes návrší k obci Kopaniec. Když se na horizontu obje-
vila opravená věž kostela sv. Antonína z Padovy a nad hlavami nám zpíval
skřivan, pomyslel jsem si ten den poprvé, že věci se i na severu Jizerských
hor přece jen obracejí k lepšímu. Přinejmenším co se hmotného světa týče.

Naše kroky pak směřovaly k jihovýchodu typickou přípotoční vsí Kopa-
niec. Zprvu mírným stoupáním, později serpentinami v prudším svahu jsme
došli až na úbočí vrchu Kozia Szyja, ke stejnojmenné galerii s keramickou díl-
nou. Její spolumajitel a místní pedagog Leszek Różański nás pak přesvědčil
o tom, že život zde již nabyl i duchovního rozměru, tedy že současníci pře-
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Kopaniecký evangelický kostel z 18. století byl zbořen v roce 1976, foto Bohumil Horáček

Putování Zemí nikoho
Milan Poláček
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konali poválečný pocit neukotvenosti svých předků. Byl nám totiž velmi za-
svěceným průvodcem po okolních kamenných valech dosud neobjasněné-
ho původu.

Bohatě zdobené pískovcové náhrobky na zdi katolického kostela v obci Kopaniec, foto Bohumil Horáček

Více než dvacetičlenná výprava vyráží z Nemolandu, foto Zdeněk Buriánek
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Můj osobní názor na jejich vznik je ryze pragmatický, tedy stejný, jaké nej-
spíš bylo chování rodu Schaffgotschů, někdejších majitelů těchto držav – i ta
nejchudší, kamenitá půda musela přece poskytovat obživu lidem a pastvu
zvířectvu. A když po vytěžení křemenných žil, potřebných k provozu sklář-
ských hutí, zůstaly na mnoha místech ještě haldy hlušiny, nezbylo než na
panství „udělat pořádek“.

Když v současných, převážně smrkových lesích objevíte zbytky oněch starých
skláren, lze si jen stěží představit, že kdysi stály ve smíšených porostech. Při
absenci většiny technických vymožeností byla navíc spotřeba především tvr-
dého bukového dřeva obrovská. Sloužilo nejen jako palivo, ale i coby surovina
k výrobě potaše. Tu potřebovaly kromě hutí také textilky, papírny, mýdlárny.
Většina z účastníků naší výpravy tedy, myslím, pochopila, že i monokultury
na úbočích Kamenického hřbetu vděčí za svůj vznik nikoliv pozdějšímu holo-
sečnému lesnímu hospodaření, ale ranějším středověkým manufakturám.

Cestou zpět jsem znovu přemítal, zda tedy lze či nelze ještě dnes o polské
části Jizerských hor uvažovat jako o Zemi nikoho. Nejdřív jsem si pomyslel,
že ne. Jenže pak se mi před očima objevila zdecimovaná budova předváleč-
né sklárny na samém horním konci Szklarskiej Poręby. Její slepá okna a stře-
cha, pokrytá plevelnými břízami, žalovaly světu. Ale ruku na srdce: takový
obrázek lze přece vidět i u nás, třeba v serpentině státní silnice pod desen-
ským autokempem. Vše tedy mají ve své moci lidé na obou stranách hranice.
A s takovými, které jsme potkali v sobotu, nemám o Nemoland obavy.

Každý, kdo minulou sobotu strávil tímto příjemným, prosluněným výle-
tem, mi před závěrem jistě odpustí malý, nevinný špílec: Peter Spruijt se – vyba-
ven plánkem trasy jako správný průvodce – vždy držel v popředí, abychom
v tom staletími změněném terénu příliš nebloudili. Také na cestě k ruině
jedné ze skláren šel napřed a já se nemohu zbavit dojmu, že škvarek skloviny,
který jsme na jeho popud v hromadě kamení hledali a skutečně našli, tam před
naším příchodem umně naaranžoval, aby dokonale uspokojil náš pomníč-
kářský pud hledačů…

U tajemných kamenných valů nad obcemi
Kopaniec a Chromiec, foto Zdeněk Buriánek

Historik Ullrich Junker pátrá v pozůstatcích jedné
ze sklářských hutí, foto Bohumil Horáček
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Česká republika si v letošním roce připomíná nejen sté výročí vzniku samo-
statného Československa, ale i další významné „osmičkové“ roky z moderní
historie. Je však důležité nezapomínat ani na výročí neveselá a vidět jejich
příčiny a důsledky. Jedním z nich je osudový rok 1938, kdy Československo
ztratilo své pohraničí, aby později ztratilo i svoji státnost. Pomyslným pa-
mátníkem tohoto roku je pohraniční opevnění, jehož část najdeme dodnes
i v Jizerských horách

Jestliže se některá kulatá výročí dočkají hlasité odezvy, pak osmdesát roků,
které 20. května uběhly od částečné mobilizace Československé armády v ro-
ce 1938, mnozí ani nezaznamenali. Československo tehdy poprvé poslalo své
vojáky do pohraničí, čímž si načas získalo uznání spojenců i nepřátel. Dnes
již víme, že se jednalo pouze o dočasný efekt, neboť dějiny ještě v témže roce
spěly k dalšímu nátlaku Německa na Československo, úplné mobilizaci v září
a k Mnichovské dohodě a s ní související ztrátě pohraničních regionů.

Koncem jara 1938 již bylo mezinárodní napětí ve střední Evropě značně
vysoké, především díky nedávné německé anexi Rakouska v březnu 1938
a pokračujícím nepokojům v Sudetech. Během 19. května 1938 se objevily
zprávy o soustřeďování německých vojsk blízko hranic Československa.

Betonové pomníky – připomínka roku 1938
Bohumil Horáček

Lehký objekt J2/2/A-160Z při zeleně značené turistické cestě na Kančím vrchu
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Vláda proto nechala 20. května 1938 mobilizovat řadu vojenských záložníků
a posílila obranu hranic. Vlády Francie a Británie varovaly Německo, že v pří-
padě jeho útoku přijdou Československu na pomoc. Německá vláda popře-
la, že by docházelo k jakýmkoliv přesunům vojsk, a vzhledem k absenci sku-
tečných známek vojenských aktivit akutní krize 23. května 1938 pominula.
Z nastalé situace však obě strany vyvodily své důsledky. Německý kancléř
Adolf Hitler nechal zcela přepracovat směrnici Fall Grün, tedy plán útoku na
Československo, československá strana zase razantně urychlila postup vý-
stavby statického betonového opevnění v blízkosti státních hranic. Nejvíce
pevnůstek, včetně těch v Jizerských horách, bylo postaveno během léta ro-
ku 1938.

Rozhodnutí vybudovat pohraniční opevnění padlo již 21. července 1934.
Pro realizaci výstavby byla zřízena Rada pro opevňování (RO) jako řídící
a Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP) jako výkonný orgán. Podle zkratky
druhého z nich se pro pevnůstky lehkého opevnění vžil známý název řopí-
ky. Ve čtvrtek 12. prosince 1935 byl schválen první program výstavby opev-
nění, který počítal s výstavbou dvousledového těžkého opevnění od řeky
Odry po Labe na severní hranici republiky. Dne 5. června 1936 byl schválen
druhý program, který plánoval zřízení těžkého opevnění po celém obvodu
hranic. Třetí program byl schválen 9. listopadu 1937. Ředitel ŘOPu Karel
Husárek prosadil plán výstavby dvousledových lehkých objektů po celé dél-
ce hranic, posílenou na nejohroženějších úsecích linií těžkého opevnění.
Výstavba celého opevnění měla být dokončena až po roce 1946.

…ještě silnější byla vůle Vůdcova! – řopík z oblasti Stržového vrchu na propagandistické pohlednici z října 1938
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Pro účely efektivního provedení stavebních prací byla republika rozdělena
mezi sedm armádních sborů. Oblast severovýchodních Čech, včetně Jizer-
ských hor, zajišťoval II. armádní sbor. Vznikající pevnostní linie byla pláno-
vána a budována v jednotlivých, na sebe navazujících úsecích. Výstavba
opevnění byla převážně svěřena českým firmám z vnitrozemí. Velení armády
se obávalo případných sabotážních akcí a nízké pracovní morálky ze strany
německého obyvatelstva. Výstavbu pevnostní linie doplňovaly další ženijní
práce – zpevnění či zřízení nových cest, okopy, valy a nově vykácené stře-
lecké průseky. Mnohé jsou v krajině patrné dodnes.

Opevnění bylo v oblasti Jizerských hor rozděleno do pěti stavebních úse-
ků, které zajišťovaly především sedla a průsmyky – tedy místa, kde mohla ar-
mádní technika nejsnáze překonat horský masiv. V případě Jizerských hor se
jedná o oblast Albrechtického sedla, Oldřichovského sedla, průsmyku u Smě-
davy a sedla u Horního Polubného a Kořenova. 

Linie pohraničního opevnění do Jizerských hor vstupuje ze západu u Nové
Vsi stavebním úsekem K-1 Mníšek, který zde navazuje na předchozí stavební
úsek K-2 Chrastava. Stavební práce, které zde začaly na podzim roku 1937,
měla na starosti firma Ing. arch. Jaromíra Dajbycha z Kutné Hory. Podařilo se
zde vybudovat všech 57 plánovaných objektů, poslední z nich byl dokončen
24. června 1938 nedaleko vrcholu Kančího vrchu, kde na něj navazuje další
stavební úsek, označený jako J-2 Raspenava. Jeho linii, obcházející ze se-
veru Oldřichovský Špičák, Stržový vrch, Srázy a Poledník, mělo tvořit celkem
80 objektů. Dokončit se jich podařilo 68, u 12 z nich byly pouze započaty

Stejný objekt J2/23/A-160 z předchozí propagandistické pohlednice na současném snímku
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výkopové práce. Stavební firma Františka Krušiny z Bílé Třemešné, která
tento úsek budovala, byla nucena řešit jedny z nejsložitějších terénních pod-
mínek v rámci Československa vůbec. Kdo se někdy pohyboval v severních
svazích Kopřivníku, nebo Poledníku, ví o čem je řeč. Náročný reliéf krajiny,
skalnaté podloží a nedostatek přístupových cest práce neulehčovaly. V ně-
kolika místech musely být k dopravě materiálu zřízeny lanovky.

Následující stavební úsek nese označení J-1 Jizerské hory. Začíná na vý-
chodních svazích Poledníku, protíná údolí Malého Štolpichu, severně od
Ptačích kup míří k Tetřeví boudě a mezi Smědavskou horou a Jizerou sestu-
puje do sedla a na Smědavu. Odtud linie pokračuje k Promenádní cestě, kte-
rou kopíruje zhruba pod Černý vrch, kde již navazuje další stavební úsek CH-3
Jizerka. Již z tohoto popisu je patrné, že se jednalo o nejdelší jizerskohorský
úsek pohraničního opevnění, který mělo tvořit celkem 125 pevnostních ob-
jektů. Dokončit se jich však podařilo pouze 33, dalších 19 bylo rozpracová-
no. Důvodů je hned několik: stavební práce byly zahájeny až v červenci 1938
a navíc byly znovu prováděny kutnohorskou firmou Ing. arch. Jaromíra Daj-
bycha, která mohla své kapacity naplno uvolnit až po dokončení úseku K-1
Mníšek; další roli hrál reliéf a struktura krajiny, a podobně jako v případě úseku
J-2 Raspenava, absence kvalitních přístupových cest. Zdejší terén se projek-
tantům zdál jako téměř neprůchodný, tudíž rozhodně nebyl prioritou. Prvních
šest objektů bylo dodatečně přesunuto do sousedního úseku J-2, můžeme je
spatřit v blízkosti zeleně značené cesty z Poledníku k Bílé kuchyni. Vzhle-
dem k nízké úrovni dokončenosti úseku vznikla mezi Smědavskou horou
a Bílou kuchyní více než sedmikilometrová proluka, a tak na další řopíky na-
razíme až v okolí Smědavy a podél západní části Promenádní cesty. 

U řady objektů objevíme jen pozůstatky započaté práce, někde je vybetono-
vaná základová skořepina, jinde najdeme zbytky výkopových prací, nebo jen
úpravy terénu na vytipované lokalitě. Dobře jsou tyto přípravné práce vidět
na severních svazích Holubníku a Ptačích kup a v blízkosti žluté značky na jihu
Smědavské hory. Po mnoha objektech však zbyl jen zákres v plánovacích mapách,
sled událostí byl na podzim roku 1938 rychlejší. Pokud by se případný badatel
chtěl vydat za těmito stopami do terénu, je třeba vybavit se souřadnicemi poloh
jednotlivých stanovišť a počítat s náročným hledáním. Od stavební činnosti
uběhlo již osm desetiletí a příroda si pozůstatky lidské činnosti bere rychle zpět.

Jak je uvedeno výše, na Promenádní cestě najdeme počátek stavebního
úseku CH-3 Jizerka. Také jeho stavba byla zadána až v červenci 1938, což zna-
mená, že z plánovaných 38 objektů lehkého opevnění se podařilo dokončit
pouze pět, poslední z nich 15. září 1938, tedy jen několik dní před podpisem
Mnichovské dohody. Všechny najdeme v blízkosti Promenádní cesty nad
Jizerkou, nejznámější z nich se nachází na frekventovaném turistickém roz-
cestí U Bunkru. U dalších 23 objektů se pražské firmě Ing. Emil Ženatý, Zunt
a spol., která úsek CH-3 Jizerka budovala, podařilo vybetonovat pouze zákla-
dovou skořepinu, nebo provést vyhloubení výkopů. Práce na zbylých 10 ob-
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jektech nebyly zahájeny vůbec. Plánovaný úsek pokračuje z Promenádní ces-
ty k samotě Na Kobyle, nad níž kilometr východně od vrcholu Zámků končí.
I přes poměrně malý počet vybetonovaných řopíků patří úsek CH-3 nepo-
chybně k velice zajímavým, a to zejména pro velké množství dochovaných
výkopů a skořápek na kterých lze dobře sledovat postup výstavby.

Poslední jizerskohorský úsek opevnění je označen jako CH-2 Polubný. Jde
o důležitou uzávěru sedla Polubný–Kořenov, které byla věnována mimořád-
ná pozornost. Stal se tak nejlépe vybudovaným úsekem v Jizerských horách.
Úsek začíná východně od Zámků, pokračuje směrem k Václavíkově Stu-
dánce, po loukách mezi chalupami Horního Polubného přetíná Kořenovské
sedlo a končí pod vrchem Hvězda na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor.
Úsek budovala firma Ing. Vosátka z Velkých Hamrů, které se zde podařilo od
10. července 1937 do 7. června 1938 dokončit všech 50 plánovaných objek-
tů. Celý úsek byl ještě do podpisu Mnichovské dohody postaven, vyzbrojen,
a vybaven ventilátory. Do budoucna se v prostoru Horního Polubného počí-
talo i s výstavbou velkých pěchotních srubů, podobně jako u Náchoda,
v Orlických horách, nebo na Kralickém Sněžníku.

Jen pro zajímavost: nejvýše položený dokončený bunkr v Jizerských ho-
rách leží v nadmořské výšce 974 metrů a najdeme ho na úbočí Smědavské
hory nedaleko turistického rozcestí Paulova paseka. Jistě jste si také všimli,
že označení jednotlivých úseků písmeny i čísly má sestupný charakter. Ře-
ditelství opevňovacích prací totiž úseky značilo proti směru hodinových ru-
čiček, při popisu od západu k východu se tedy pohybujeme proti směru zna-
čení i číslování jednotlivých řopíků.

Při výstavbě opevnění mnohdy docházelo k výrazným zásahům do krajiny
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Závěrem se ještě zmiňme o výstavbě kasáren, ve kterých mělo být vojsko
umístěno v době mimo pohotovost, neboť pevnůstky byly značně vzdáleny
od mírových kasáren jednotek určených k jejich obsazování. Tyto budovy
vznikaly v týlu opevnění. Centrální a západní část Jizerských hor měl obsa-
dit 44. pěší pluk z Liberce, východní část pak 47. pěší pluk z Turnova. Ve sle-
dované části hor měla vyrůst zděná kasárna na Kristiánově, jižně od Smědavy
a na Souši. Dřevěné chaty měly stát u Holubníku, na Čihadle, u Albrechtic
a u samoty Na Kobyle. 

Skoro dokončena byla pouze kasárna poblíž Smědavy a na Souši. První jsou
zcela zlikvidována a jen název Kasárenské cesty připomíná jejich dávnou pří-
tomnost, druhá kasárna na Souši byla přestavěna a slouží nyní k rekreaci. Na
Kristiánově byly dokončeny dvě budovy, u třetí byly hotovy jen obvodové
zdi. Na výstavbu padly i staré stromy z kristiánovského lesního hřbitova. Při
ústupu armády v říjnu 1938 navíc shořel zdejší panský dům. Ale to již vyprá-
víme jiný příběh.

V dokumentu České televize Cesty a scestí Jizerských hor zazněla tato krásná
definice opevnění a jeho místa v historii Československa: „Válečné pomníč-
ky nepadlých z nevybojované války. Bludné balvany, které kdysi – marně, na-
valili do cesty silám zla“. Narazíme-li někdy v Jizerských horách, ať již cíleně
či náhodou, na pozůstatky pohraničního opevnění z roku 1938, vzpomeňme
na to, že v jednotlivostech i jako celek opravdu tvoří pomník. Pomník lid-
ského odhodlání hájit vyšší hodnoty na úkor vlastního pohodlí. Tedy vlast-
nosti, která možná dnes ve společnosti tolik chybí.

Okolí většiny opevněných objektů si po osmi desetiletích bere příroda zpět
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Před delší dobou jsem při pročítání ročenek Jeschken- Iser- Jahrbuch, vy-
dávaných přes šedesát let nakladatelstvím Helmuta Preußlera v Norimber-
ku, narazil na příspěvek, který mne okamžitě zaujal. Jeho autorem byl
Dr. Helmuth Schrötter z východoněmeckého Neubrandenburgu. 

Helmuth Schrötter popsal v ročníku 2005 vzpomínky své babičky, dcery haj-
ného Antona Sandera, jenž zemřel v roce 1872 při výkonu služby. Právě ona
dala v roce 1885 postavit na svahu kopce Buková drobný pomníček s křížem
a tabulkou připomínající jejího otce. Stálo prý na ní: Hier starb am 8. Juli 1872
Anton Sander, Revierheger aus Johnsdorf (Zde zemřel 8. července 1872 Anton
Sander, revírní hajný z Janovic). Autor odkryl příběh pomníčku, který byl
zejména u nás dávno zapomenutý.

Znovu jsem si vše vybavil, když mi Herbert Endler přeposlal podrobně
zpracovaný zápis o výletu do Janovického lesa, sepsaný kartotékovým způ-
sobem Andreasem Bültemeierem, Andreasem Prescherem a Gerdem
Stubenrauchem. K hlavním cílům jejich vycházky patřil Sanderův pomníček.
Uvádějí jeho přesné rozměry,
polohu se souřadnicemi GPS,
odkaz na prameny a literatu-
ru, zmiňují se též o některých
zajímavostech v okolí. Jelikož
Sanderův pomníček není leh-
ce nalezitelný, věnují autoři
značnou část textu přístupu. 

Dobrým pomocníkem při
hledání památky nám může
být mapa Hrádecko a Chras-
tavsko, 1 : 25 000, 1. vydání
2001, nakladatelství ROSY,
Rohlík a syn. Pomníček stojí
v přehledném terénu, nad str-
mým srázem jihozápadního
úpatí Bukové (472 m), asi 30
m od cesty. Naopak Mapy.cz
uvádějí momentálně polohu
pomníčku chybně, vzdušnou
čarou zhruba 200 m jižněji. 

O Sanderově památce čtěte
i na zadní straně obálky.

Neštěstí hajného Sandera 
Otokar Simm

V roce 2008 na pomníku ještě nebylo uvedeno datum úmrtí



Dovoluji si čtenářům časopisu Patron nabídnout tip na vycházku do kate-
řinského údolí, kde se nám cestou po místních lomech náhodou podařilo
objevit mlčenlivého strážce kdysi průmyslem pulzujícího kraje. 

K tomuto místu vede dnes jen úzká cestička, kterou využívají ponejvíce oby-
vatelé dvou přilehlých domů ve slepé Smrkové ulici. Vztyčený přírodní bal-
van je už bohužel bez cedulky, a tak se představivost může rozeběhnout
několika směry. Podle zalomeného bronzového dříku v otvoru pro uchycení
tabulky lze usuzovat na možnou vznosnou povahu legendy. Vysazený a dnes
už mohutný dub přímo za pomníkem také stvrzuje památnost místa. 
Ze starých pohlednic této obce se už dá mladý strom s pomocí lupy vytušit,
stejně jako půlkruhový val z hrubých hranolů. Kovaný plůtek měl zajistit ur-
čitou bezpečnost návštěvníků. Kolem pomníku byla vytvořena i skromná
skalka s porostem barvínku. Určitě se myslelo i na posezení, pro které bylo
vytěženo místo ve svahu, a vzniklý záliv tak s valem získal takřka kruhový pů-
dorys. Když se stavěla v roce 1914 nová vrstevnicová Horská ulice, hlavní
tepna do Bedřichova, pomník už stál a dub sílil. Do té doby byla Smrková uli-
ce nejvýše vedenou cestou na východní straně údolí, a možná právě proto
obec o umístění památky rozhodla. Z dobových pohlednic můžeme celkem
bezpečně datovat vznik pomníku do let 1895–1912, proto se asi může vy-
loučit jako památka padlým. Ostatně pomník padlým rodákům na bojištích
1. světové války z roku 1927 se nachází na protějším svahu obce.

Pohledem z tohoto místa prosvítají v nepěstěném lese zbytky továrních
celků J. Salomona, čímž může být směr uvažování ovlivněn. Vynikající kníž-
ka Jiřího Bocka o Kateřinkách1 bohužel nepřináší informace o tomto zají-
mavém místě, ale tak to už bývá. Člověk se stává pomyslným pionýrem v di-
vočině. A tak tomu je, díky neobhospodařované krajině, doslova.

Co je třeba zmínit, je samotný pohled na obec Kateřinky, které se o hlavní
cestu dělily s Ruprechticemi. Proto je vlastně možné tento článek věnovat pa-
mátce v Ruprechticích. Dalším vodítkem pro nalezení pomníku je přítomnost
poměrně drsně těženého lomu, který je čerstvě odlesněn a svítí do daleka. 

Pokud jsem tedy dával na začátku článku čtenářům tip na vycházku, pro-
sím zároveň o jakoukoliv informaci, radu nebo náhled pohlednic z těchto
míst, které pomohou vyplnit pomyslné bílé místo regionální historie.
Kateřinky měly ve své minulosti řadu spolků, a pomník tak pravděpodobně
mohl být zbudován jejich zásluhou. 
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Skrytý pomníček v Kateřinkách
Vojtěch Mai

1 Bock, Jiří. Kateřinky 1608–2008. Přehled dějin a rozvoje kdysi samostatné obce k 400. výročí jejího založení. Liberec, Česká
beseda, 2008. 54 s.



Zbývá mi tedy rozloučit se s tímto nepřetržitě šumícím údolím, které je
pro svoji podhorskou malebnost stále podmanivé, a skrývá, jak vidno, nejed-
no překvapení.

Redakce časopisu Patron dodává:
Ještě než jsme zařadili tento článek do spolkového časopisu, objevila se jeho
rozšířená verze na portálu idnes.cz, kde si článek o objevu přečetla celá řada
lidí, kteří na výzvu k pátrání či poskytnutí informací zareagovali. Někteří
z nich tak učinili prostřednictvím Spolku Patron, jeden z nich nám poslal Jiří
Daněk:

Kámen v Kateřinkách by mohl být pomník k 60. výročí panování císaře
Františka Josefa I. z roku 1908. Pravděpodobně ho postavil Spolek vojen-
ských vysloužilců z Kateřinek. Na Liberecku je takových pomníků hodně.
Na chybějící tabulce mohl být nápis: Jubilejní kámen na paměť 60. výročí
panování Jeho císařské výsosti Františka Josefa I. Postavil Spolek vojen-
ských vysloužilců z Kateřinek. Možná se dá zmínka o pomníku najít
v SOkA Liberec číslo fondu 608, název fondu Spolek veteránů pro obce
Pavlovice, Ruprechtice, Kateřinky a Radčice. U pomníků císaře, které větši-
nou bývaly ze žuly, se sázely duby.

Pokud můžete poskytnout jakoukoliv informaci o této památce, kontaktujte
autora článku na mai.vojtech@seznam.cz.
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Zarostlá stráň, ve které se pomník dnes ukrývá, byla před válkou odlesněna
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Kaplička pod Kristiánovem
Michal Čech, Otokar Simm

V minulosti spojovala sklářský Kristiánov s civilizací na jižní straně Jizer-
ských hor Stará hutní cesta. Před vstupem do lesů míjela pohostinství zvané
Tönnel, pozdější Jabloneckou chatu, a tam tato důležitá komunikace za-
čala v několika zákrutech zvolna klesat k Blatnému potoku

Na jeho pravém břehu se poblíž dřevěného mostu nacházely rozvaliny zá-
kladů a lednice desfourské pily. Výše na Blatném potoce, při soutoku s po-
tokem Červeným, byly v roce 1975 odkryty pozůstatky karlovské sklářské
hutě, která byla v provozu v letech 1758–1775. Nacházel se tam i unikátní
skalní most – balvan klenoucí se nad vodním tokem. Za dřevěným přemos-
těním Blatného potoka cesta chvíli mírně stoupala, načež pokračovala ke
Kristiánovu. Jen kousek pod sklářskou osadou se nacházel další most stavě-
ný z letitých kmenů – tentokrát na Kamenici. 
Po Staré hutní cestě byl Kristiánov zásobován vším potřebným a současně
tudy bylo odváženo vytavené sklo. Mnozí, kteří po ní procházeli, zastavili se
u výklenku vytesaného do stěny žulového balvanu, v němž byl původně
umístěn snad svatý obrázek malovaný na plechu, snad soška, chránící vozky
a pocestné před rozmary počasí i zlými mocnostmi.

V polovině šedesátých let minulého století vyfotil výklenek Miloslav Nevrlý 
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Vše se změnilo na přelomu 70. a 80. let minulého století, kdy bylo na
Kamenici budováno vodní dílo Josefův Důl. Stará hutní cesta byla přerušena
rozsáhlým staveništěm. Zůstal z ní začátek a konec, její prostředek ale zmizel
pod hladinou přehrady. Původní obrázek zanikl již dávno předtím a jen ob-
čas byl dobrými lidmi provizorně nahrazován.

Koncem minulého roku mi napsal přítel Michal Čech, sportovec a chalu-
pář z Dolního Maxova, že „kapličku“ upravil, a připojil i několik obrázků do-
kumentujících minulost a současnost. Z jeho psaní vybírám:

„Prvně jsme tam s tátou šli kolem roku 1975. To se začal v místě budoucí
přehrady kácet les a v zátopové oblasti probíhal archeologický výzkum kar-
lovské huti. Při návštěvách v dalších letech, kdy se již začala postupně zvedat
tělesa obou hrází, jsem si všiml u cesty velkého balvanu s vytesaným výklen-
kem, kam kdosi – prý polští dělníci ze stavby – umístil obrázek s hlavou
Krista, nepříliš úspěšně chráněný před jizerskou povětrností igelitem. Líbilo
se mi to jako dobová ukázka vzdoru proti tehdejšímu režimu, který všude co-
koliv církevního v zárodku potlačoval. Pokud jsem tamtudy v budoucnu šel,
vždycky jsem se rád na chvíli zastavil, popřemýšlel, poděkoval Pánubohu. 

V 90. letech však obrázek zmizel, buď se rozpadl či někomu vadil, ale za ně-
jaký čas kdosi zasadil do výklenku křížek z měděného plechu. Ten mi tam
však příliš neseděl, místu chybělo Ježíšovo zobrazení, ať formou obrázku ne-
bo sošky. Možná to byla jen síla zvyku na předchozí obrázek, těžko říct…
Dlouhou dobu jsem si říkal, že bych s tím měl něco udělat. Rozhoupal jsem

Staveniště Josefodolské přehrady v říjnu roku 1981, foto Michal Čech
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se teprve před rokem, kdy už mi ve výklenku především vadilo smetiště za-
špiněných umělých květin a nahnilých šišek všude kolem. Nahradit ale kříž
opět obrazem by znamenalo zničit cizí práci, a to jsem nechtěl; shánět někde
drobný korpus Krista také není snadné, a tak jsem nakonec v Charitě koupil
malý obrázek. Zalaminoval jsem ho, zpevnil dvojitým plechovým rámečkem,
oboustranně natřel a na místě připevnil doprostřed křížku. Možná trochu
nezvyklá kombinace, ale připomíná mi lidovou tvořivost 19. století. A vnitř-
ně jsem znovu získal na tomto místě pocit, jaký jsem tu míval před lety.
Doufám, že obrázek díky své úpravě vydrží bez údržby minimálně dalších
20–30 let. Přikládám foto.

Přídavkem ještě můj nejstarší snímek z podzimu 1981, který ukazuje zem-
níky v zátopové oblasti; nacházely se nedaleko místa, kde dnes panelová sil-
nička od hráze mizí pod hladinou. Tatry 148 vozily ze zemníku štěrk na hráz,
v malém lesíku vpravo byly zbytky karlovské huti, desfourská pila již, mys-
lím, zmizela ve staveništi.“

S Michalem Čechem jsem se domluvil na zveřejnění těchto pár vzpomínek
v našem časopise. Z archivu Miloslava Nevrlého jsme mohli přispět i foto-
grafií balvanu z poloviny 60. let, za což mu patří náš dík. 

I když nejstarší historie tohoto výklenku možná zůstane navždy obestřena
tajemstvím, důležité je, že „kristiánovská kaplička“ může po opravách opět
těšit náhodné pocestné, kterých především v zimě, díky jedné z tras jizerské
lyžařské magistrály vedené zčásti po Staré hutní cestě, opět přibývá.

Kristus se v roce 1981 ve výklenku objevil možná
díky polským dělníkům, foto Michal Čech

Památka v únoru 2018, po úpravě provedené
Michalem Čechem
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Pomníček Jana Koppa
Josef Joe Kuna

Jan Kopp byl svérázný horal, kterého jsem v Jizerských horách potkával
v létě i v zimě lehce oblečeného. Na lyžích se pohyboval nejraději bez trika,
svlečený do půl těla. Měl mnoho netradičních nápadů a uspořádal pro
přátele též akci, nazvanou nultý ročník přechodu Jizerských hor na sněž-
nicích. 

Minulý čas je na místě, letos se už další přechod nekonal. Na skále Paličník,
kde se objevila modro-bíle puntíkovaná bandaska a uvázaný šátek na zábra-
dlí, jsem se dozvěděl, že loni v polovině července Honza nepřežil náraz do
sloupu vysokého napětí, když sjížděl po modře značené cestě z Příchovic do
Desné na koloběžce. Bylo mu 53 let a bandaska se šátkem na Paličníku prý
byla anonymní vzpomínkou na něj. Letos již na místě jeho tragické smrti sto-
jí kamenný pomníček. 

Jan Kopp se narodil 26. prosince 1964, na místě v Pustinách zemřel 14. čer-
vence 2017. To jsem se dozvěděl od kamarádů Danky Kyselové a Karla Čárlí
Hanzlíka a s využitím zprávy v Jabloneckém deníku.

Jan Kopp (vlevo) s K. Hanzlíkem společně
na Mořině, foto Josef Joe Kuna

Pomníček Jana Koppa nese verše Svatopluka
Karáska, foto Josef Joe Kuna
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Oprava Streitova obrázku
Dne 30. března 2018 se na původní
místa vrátily pomníčky Streitův ob-
rázek a Pechova památka. Na opravě
se podíleli členové Spolku Patron
Jiří Pavelka, Aleš Navrátil a Rudolf
Makeľ; Marie Matušková a Jizersko-
horské muzeum v Bílém Potoce.
Pomníčky byly opraveny na náklady
jmenovaných, Spolek Patron dodal
korpus Krista na Streitův obrázek. 

Spolek Patron v regionálních publikacích
Časopis Krkonoše – Jizerské hory ve
svém letošním třetím čísle otiskl člá-
nek Otokara Simma o historii a opra-
vě Wenzerichova pomníku. 

V Ročence Jizersko-ještědského hor-
ského spolku 2017 shrnuje Bohumil
Horáček pětileté období aktivit Spol-
ku Patron v oblasti oprav a údržby
drobných památek Jizerských hor,
a ve stejné publikaci Otokar Simm
seznamuje s obnovou Emauzského
obrázku a pomníku obětí sedmileté
války v Luhu u Raspenavy. 

Vzpomínka na Emila Nováka
Spolek Patron uspořádal každoroční
vzpomínkové setkání k připomenutí
výročí úmrtí Emila Nováka († 13. dub-
na 1989). Vzpomínka proběhla v so-
botu 14. dubna 2018 ve 13 hodin
u pamětní desky na Věži grálu nad
údolím Hájeného potoka.
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Děje se v Jizerských horách
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Účastníci výletu do okolí obcí Kopaniec a Chromiec, foto Nemoland

Zastavení v krajině slezského podhůří Jizerských hor, foto Bohumil Horáček



Památka hajného Antona Sandera
Zavítejme tentokrát do Podještědí, do Janovického lesa. Rozsáhlé hvozdy, skalnatá návrší i osamělé pís-
kovcové věže, spleť cest – to vše nás čeká mezi Janovicemi v Podještědí a Zdislavou. V romantické kra-
jině, jako stvořené pro klidná putování, stojí letitý pomníček hajného Antona Sandera. Váže se k němu
příběh s nešťastným koncem.

Bylo pondělí 8. července 1872, když se hajný vydal na pochůzku. Přes rameno měl loveckou pušku,
okolo pobíhal pes Hektor. Cestou lesníka postihla srdeční slabost. Když se nevracel domů, požádala
jeho paní sousedy, aby šli Antona hledat. Tušila nejhorší – hajný si doma zapomněl kapky, které použí-
val pro povzbuzení srdeční činnosti… Sousedé chodili po lese a střídavě volali jméno hajného a psa
Hektora, až k nim pes konečně přiběhl. Netrvalo dlouho a dovedl je k mrtvému pánovi. Lidé začali
místu říkat Beim Sanders Tode, U Sanderovy smrti.

Pomníček byl v minulosti poškozen, deska se ztratila, stejně tak kříž, který byl z podstavce vylomen
i s kusem kamene. V časopisu Patron 1/1996 se dozvíme, že v 90. letech pomníček opravil a doplnil kříž
Josef Tichý. Eduard Švajda pak 28. října 1995 připevnil na kámen vlastnoručně vyrobenou tabulku.
V roce 2010 ji vyměnil za novou, doplněnou o nově zjištěné údaje.

Foto Otokar Simm 


