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Památky v okolí
Kittelova Šumburku

Památník padlých
v Lukášově

Schillerova deska 
na Mariánské Hoře



Pohlednice Šumburku-Krásné, kterou vytvořil i odeslal Edmund Ander. Archiv Jaroslava Hrácha

Restaurovaná Schillerova památka v Mariánské Hoře na novém místě. Foto Otokar Simm
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Vážení členové a příznivci Spolku Patron
Závěr roku je pomyslným završením
naší celoroční spolkové činnosti, která
je zpravidla prezentována slavnostním
odhalením nebo požehnáním některé
upravené památky. Během roku pra-
cujeme obvykle na více opravách,
z nichž jedna bývá jakousi vlajkovou
lodí příslušného období. Letos jsme
sice takovou velkou akci neměli, zato
jsme se soustředili více na drobné
opravy.

Přesto podzim na slavnostní prezen-
tace rozhodně nebyl chudý. Pozvánky
na různá setkání u renovovaných ob-
jektů přicházely téměř s týdenní pravi-
delností a v Jizerských horách i jejich
okolí se objevila řada vkusně obnove-
ných božích muk, křížů i pomníků.

Je to důkaz toho, že problematika
údržby drobných památek v Jizer-
ských horách se už dávno netýká pou-
ze Spolku Patron. Zabývají se jí i další
sdružení v regionu, stejně jako obce,
kraje nebo soukromé organizace či
osoby. To nás velmi těší. Stejně tak
nám činí radost i zvýšené úsilí o za-
chování a vyhledávání pomníčků na
polské straně hor.

Čas ale nelze zastavit a my se již nyní
zamýšlíme nad plánem činnosti pro
rok 2020. Na výroční členské schůzi
budeme o plánech spolku podrobně
jednat. 

Zároveň všem našim členům a příz-
nivcům přejeme, aby nový rok byl pro
všechny dobrý a úspěšný.

Výbor Spolku Patron

Titulní strana: Obnovený kříž na Maršovickém vrchu, foto Jaroslav Hrách

Kříž U Tří lip v Nové Vsi nad Nisou, opravený
péčí Novoveského okrašlovacího spolku. 
Foto z archivu spolku
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V Kittelově kraji se stále něco děje
Jaroslav Hrách

V archivních číslech časopisu Patron jsem našel krásný článek Michala
Vrbaty Putování po Hamrštici, který tvořil mimořádné číslo v roce 2010.
Nemám v úmyslu opakovat, co už přede mnou bylo napsáno, ale protože
od té doby uběhlo desetiletí, přeci jen se některých témat znovu dotknu.
Zaměřím se však spíš na to, co tu bylo kdysi a dnes je změněno k nepozná-
ní, nebo co zcela zmizelo či bylo v plném lesku obnoveno.

Moje cesta začíná na Dolní Černé Studnici. Od zastávky autobusu se vydá-
vám po zeleně značené turistické stezce na Maršovický vrch. Po překonání
mírného stoupání procházím mezi vrcholovými lesíky a na místě s rozhle-
dem nad Maršovicemi se zastavím: potěší mne nejen pohled na krajinu Čes-

kého ráje vlevo s Vyskeří
a Valdštejnem vpravo,
v dáli pak na dvouvrší
Bezdězu, kopce Ralské
pahorkatiny a zcela vpra-
vo na hřbet Ještědu, ale
také na obnovený kříž
s lavičkou. Jeho malebné
zasazení do krajiny může-
te vidět na titulní straně
tohoto čísla.

Scházím do Maršovic,
které se dnes stavebně
rozrůstají díky své blízké
poloze k městu s pracov-
ní příležitostí. Při pohle-
du na architektonické
ztvárnění nových domů
mě napadá, jestli je to
k dobru věci; jde však, bo-
hužel, o obecný celore-
publikový jev. Nad první-
mi domy cesta prochází
mezi dvěma žulovými pat-
níky, které jsou patrné již
na starém snímku koko-
nínského fotografa Fran-
ze Simma. Žulové patníky u Hamrštice na Maršovicích
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Cesta vyústí na hlavní silnici v její
zatáčce před bývalým obchodním
domem F. S. Novotný. Bývala to krás-
ná budova s neorenesanční fasádou,
kterou se podařilo v období socialis-
mu nenávratně zničit. Po pravé straně
zarůstá trávou rumiště po někdejší

zájezdní hospodě č. p. 6 rodiny No-
votných a později Jírů. Její kamenné
klenuté stáje na žulových sloupech
byly obdivuhodným dokladem umu
dávných kameníků a zedníků, naše
doba je však nedokázala uchovat dal-
ším generacím. 

Přece jsou tu ale dvě zajímavosti pro
naše oko. Je to jednak litinový kříž
s nově pozlaceným tělem Páně na žulo-
vém podstavci, tyčící se vlevo na mezi
a přístupný po několika kamenných

Obchodní dům Novotný v Maršovicích s rozcestníkem a patníky na snímku Franze Simma, archiv Jaroslava Lubase

Klenby stájí v Maršovicích č. p. 6 na fotografii
J. F. Švásty, archiv Jaroslava Lubase

Maršovice – křížek u Novotných
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stupních, a pak žulový hranol staré-
ho rozcestníku, vzácně dochovaná
dopravní památka, stojící za zmíně-
ným domem Františka Stanislava
Novotného. Původně stál blíže kříži,
v souvislosti s výstavbou obchodního
domu F. S. Novotného ale byl o ně-
kolik desítek metrů posunut. Jak je
rozcestník starý lze těžko zjistit; podle
fotografií Franze Simma z přelomu
19. a 20. století nesl bílá pole s čer-
nými nápisy, tesané texty neměl. Sil-
nice spojující Železný Brod s Jablon-
cem byla vybudována v roce 1845.

Od rozcestníku se pouštím nově
vyasfaltovanou silničkou k maršovic-
kému hřbitovu, který byl vysvěcen
roku 1900 a stojí částí na pozemcích
Maršovic a částí v Šumburku-Krásné.
Jedna ze zdejších náhrobních desek
připomíná památku litografa Edmun-
da Andera, vojáka pěšího regimentu
č. 94, narozeného zde 20. 3. 1885.
V jeho žilách kolovala po otci i mat-
ce kittelovská krev. „Padl jako hrdi-

na za císaře a vlast 3. dubna 1915 při srážce u vsi Vilag v Uhrách. Cizí zem
buď mu lehkou.“ Vilag je dnešní slovenská Svetlica nedaleko Medzilaborců,
v Karpatech, kde počátkem roku 1915 sváděla rakousko-uherská armáda ur-
putné boje s Rusy. Z Edmundových předčasně umlčených rukou vzešla krásná
pohlednice rodné obce a otcovského domu, která je dnes jedinou známou

a prokazatelnou památkou na doved-
ného rodáka. Najdete ji mezi barev-
nými fotografiemi na vnitřní straně
obálky.

Od hřbitova projdu mezi starými
stromy po louce k domu č. p. 42,
u kterého stojí kaplička, dříve zvaná
Kapelle beim Pfarrfelde. Jedná-li se
o jednu a tutéž, pak byla v kostelních
účtech kaple sv. Josefa na Krásné-
Šumburku vedena od jejího počátku
v roce 1760 jako Marschowitzer Ka-
pelle. Je to prostá, výklenková zděná

Historický rozcestník je dnes významnou
dopravní památkou

Na maršovickém hřbitově najdeme pamětní
desku Edmunda Andera
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kaplička se sedlovou stříškou, asi v roce 2014 opravená nákladem obce Pěn-
čína. Stojí na šumburské pozemkové parcele 371, která v roce 1843, v době po-
řízení indikační skici ke stabilnímu katastru, náležela Augustinu Hoffmannovi
z Maršovic č. p. 2. Na skice je také zakreslena. O kapličku se dříve starala ro-
dina Šourkova z domu č. p. 42. Na fotografii Franze Simma z roku 1870 je vi-
dět, že přímo na kapličce byla kdysi umístěna kasička na milodary. 

Odtud pokračuji k srdci osady Krásné, s jejímž novodobým jménem ne-
ustále sám v sobě zápasím; i když je „krásná“, pro mě ves zůstává starým dobrým
Šumburkem. 

Pohled na kostel svatého Josefa příchozím od Maršovic kdysi částečně za-
krýval hostinec „U Zeleného věnce“. Ten byl zřízen již roku 1793 v domě,
který si postavil doktor Kittel jako výminek v roce 1765. V tomtéž roce do-
stal šumburský kostel vlastního kaplana a dům sloužil jako kaplanka. Po vzni-
ku samostatné farnosti v Šumburku roku 1782 sloužil dál za obydlí farářovi,
než pro něj byla po deseti letech vy-
stavěna nová budova, na níž bylo od-
tud přeneseno č. p. 19. V tomto sta-
rém domě u prvního faráře Philippa
Jakoba Kittela zemřel dne 16. 11. 1783
jeho slepý otec, bájný šumburský dok-
tor. Naposled nesl hostinec č. p. 12;
odstraněn byl někdy v 50. letech 20.
století. Základy stavby bylo nyní po
dvě suchá léta možné spatřit ve spá-
lené trávě. V roce 2018 byla v obvo-
du jeho půdorysu vysazena památná
lípa k 100. výročí vzniku republiky.

Kaplička u Farského pole na fotografii z roku
1870, archiv Jaroslava Lubase

Kaplička u Farského pole po obnově

Hospoda „U Zeleného věnce“ v Šumburku-Krásné
č. p. 12
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Míjím dvojici pískovcových sloupků, které nesou novou sochu svatého
Josefa s Ježíškem, volnou variaci sochaře Petra Roztočila na ukradenou pozdně
barokní předchůdkyni. Samotný poutní kostel má novou střešní krytinu na
lodi i na helmici věže, průběžně je restaurován i jeho interiér.

Na bývalém hřbitově, zrušeném ve 30. letech 20. století, se nacházely dva
kované kříže z počátku 19. století, jejichž zhotovení je připisováno zámeční-
ku Dominiku Dubskému z Bratříkova. Kříže, dnes uložené v kostele, jsem tu
ještě na původním místě kreslil koncem září 1989. Označovaly hroby Josefa
Paula Kittela, ranhojiče (Feldscher) zemřelého 10. 1. 1800, a jeho manželky
Anny Kittelové, rozené Šourkové. Kittelovský badatel Miloš J. Pulec kříž s ini-
ciálami AK a letopočtem 1803 přisoudil zemřelému Anastasiu Kittelovi, šum-
burskému lékárníkovi. Ten však podle matriky zemřel až 15. 7. 1819. 

Ještě krkolomnější verzi podala v knize Krajem skla a bižuterie na straně 71
Jana Scheybalová. Dle jejího názoru patří kříž třiačtyřicetiletému Adalbertu
Eustachovi Kittelovi, tragicky zesnulému 13. 11. 1803, ovšem ve Volfarticích
u Žandova v okrese Česká Lípa. V matričním zápisu v žandovské matrice ne-
ní ani slovo o tom, že by dne 13. 11. utopený a 16. 11. odpoledne nalezený
přísežný ranhojič, zapsaný navíc jen jménem Eustach Kittel, měl být po-
hřben v Šumburku. Naopak datum pohřbu, vedeného hned následujícího

Náhrobní kříž Anny Kittelové s iniciálami AK Náhrobní kříž Josefa Paula Kittela z roku 1800
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dne 17. 11 1803 arciděkanem Wenzelem Hockem z Horní Police (tehdy zná-
mou originální duchovní personou) svědčí o Eustachově pohřbu v Žandově.
Rozhodně by vůz s rakví nemohl urazit trasu kolem 70 km do druhého dne.
A tak doufám, že pod křížem s iniciálami AK pochovaná Anna Kittelová, zá-
sadská rodačka, zde konečně uvedená svým pravým jménem, najde svůj věč-
ný klid. 

Není to ostatně zde v Šumburku jediná památka na tuto ženu. V domě č. p. 11,
kde ještě donedávna sídlilo Kittelovo muzeum, se dochoval pískovcový por-
tál původního hlavního vchodu, oproti dnešku na druhé straně centrální
chodby. V roce 2004 jsme ho tu s přítelem Jardou Lubasem objevili a s po-
žehnáním majitele a našeho dobrého známého Josefa Boudy očistili od leti-
tých nánosů vápenných nátěrů. Po mnoha desítkách let na světlo „vykoukly“
při zemi vytesané květinové dekory s letopočtem 1782 a nahoře v klenáku
květinami ověnčená zkratka jména Anna K. 

Na starém hřbitově najdeme u západní zdi ještě poslední tři vedle sebe sto-
jící náhrobky. Všechny patří příslušníkům rodiny Römischovy. Jedná se
o příbuzné Franze Zachariase Römische, majitele maloskalského panství
a tvůrce známého Panteonu na hradě Vranově, který pro rodinu mladšího
bratra Franze koupil od Kittelových dědiců dům č. p. 10. 

První zleva je nejmladší náhrobek gotizujících tvarů, který zhotovil kame-
ník F. Nitsch z Liberce pro Ludwiga Römische, žáka měšťanské školy, naro-
zeného 1867 a zemřelého v roce 1882. Prostřední kříž na mohutném pod-
stavci, společném i pro opírající se sochu truchlící ženy, zhotovený opět
v Liberci, tentokrát u kamenické firmy H. Beckert–Zdarsky, označuje místo
posledního odpočinku Johanna Fran-
ze Römische (1815–1877) a jeho
manželky Anny (1838–1886). Třetí
kříž zcela vpravo je nejstarší; byl vy-
roben ještě pod vlivem empírového
slohu pro Franze Römische, zemře-
lého 27. 4. 1857 ve věku 89 let. Do
hrobu k němu byla pochována i jeho
manželka (†1867, stáří 81 let) a vnuk
Franz Römisch (1859–1884). Všech-
ny tři náhrobky jsou z pískovce a je-
jich nápisové desky z mramoru.

Z „mrtvých“ se obci Pěnčínu poda-
řilo vzkřísit Kittelův dům, nám známý
pod jménem Burk, č. p. 10 v Krásné.
V jeho záchranu doufal před rokem
2005 už málokdo. O to více těší, že
po 14 letech stavby byl otevřen pro
veřejnost. V nové expozici se můžeme Zchátralý Kittelův dům, tzv. Burk, v zimě 2003
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poučit o geologii zdejší oblasti
a o využití zde vyskytujících se hor-
nin člověkem od pravěku až po sou-
časnost.

Po cestě z kopce přicházím po chvíli
k nově opravené poutní výklenkové
kapličce, velmi podobné té horní.
Stojí na pozemku č. 405/3, jehož
vlastníkem je obec Pěnčín. Kapličku
opravil v roce 2018 Jindřich Zeman
ze sousedního domu č. p. 67. 

Dál jdu kolem chráněné památné
lípy při staré cestě, která spojovala
dolní konec Šumburku s českými
vesnicemi na Železnobrodsku. Po ní
se chodívalo na Malou Skálu na vrch-
nostenský úřad. Cesta po chvíli vy-
chází na silnici vedoucí do Jistebska.
Shlíží se z ní daleko do kraje, jen je

Zrekonstruovaný Kittelův dům, tzv. Burk, na jehož dvoře byla jednoduchá „nemocnice“

Obnovená kaplička v Šumburku-Krasné u č. p. 67
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z ní potřeba asi po sto metrech od-
bočit vpravo k již z daleka viditelné
kapličce Božího hrobu, stojící upro-
střed luk. Zde nedošlo za těch deset
let k žádným změnám, naštěstí ani
k nějaké viditelné devastaci. Teprve
odtud si opravdu vychutnávám daleký
výhled: zleva je rámovaný Černostud-
ničním hřebenem, na vzdálenějším
horizontu na východě panoramatem
Krkonoš. V den mé procházky 7. říj-
na 2019 byly čerstvě zasněžené v oblas-
ti Violíku, Sněžných jam a Luční a Stud-
niční hory. Lysá hora, Kotel a Žalý
byly dosud bez bílého pokryvu.

Kaplička Božího hrobu stojí na po-
zemkové parcele č. 695/2; dobrému
pozorovateli neujde, že se nachází
na dosud patrné křižovatce starých
cest. Podle indikační skici z roku 1843
se dá zjistit, že pozemky kolem kap-
ličky patřily ke starému statku č. p. 8
v Jistebsku, který byl již tehdy roz-
dělen mezi dva vlastníky, a stál tu
i druhý dům, nesoucí č. p. 39. Původně jednotný statek byl po roce 1746
rychtou. Vlastivědný badatel Alfred Hübner (1915–1997) z Huti, jehož pozů-
stalost je dnes přístupná v SOkA v Jablonci n. N., uvádí ve svém soupisu rych-
tářů spojených obcí Šumburk–Jistebsko Johanna Adama Weisse, narozeného
roku 1709 v Maršovicích; v roce 1735 se oženil se Salomenou, dcerou dale-
šického rychtáře Hoffmanna. 

Weiss se ujal rychtářského úřadu v Šumburku–Jistebsku po smrti svého
předchůdce Karla Jägera v roce 1742, ale teprve 1752 je poprvé písemně
uveden v gruntovní knize jako rychtář. V roce 1746 koupil usedlost č. p. 8
v Jistebsku od Jeremiase Kunze a bydlel tu až do své smrti v roce 1771.
Rychtář byl jistě příkladným poddaným, i co se víry týče. Stavba kapličky na
vlastním pozemku u cesty směřující k poutní kapli sv. Josefa v Šumburku, vy-
svěcené roku 1760 a o rok později rozšířené o „Svaté schody“, byla pro něj
jistě prestižní záležitostí. Někdy kolem tohoto roku předpokládám založení
kapličky Božího hrobu. 

Statek č. p. 8 brzo po roce 1945 zanikl, ačkoliv se již za války o něm uvažo-
valo jako o chráněné památce lidového stavitelství. Jeho podoba se zacho-
vala alespoň na několika fotografiích odborného učitele Franze Weisse ze
Cvikova, který tu ve 40. letech 20. století v okolí dokumentoval staré domy.

Kaplička Božího hrobu nad Jistebskem
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Na hřebeni střechy obytné budovy
byla zvonička, o jejímž zvonku se
zmiňuje vlastivěda Adolfa Lilieho.
Zvonek, oznamující klekání k mod-
litbě Otčenáš a Zdrávas, byl pořízen
a vysvěcen roku 1878. Dnes zde stojí
novostavba, ale i mladší dům č. p. 39
je jen žalostnou ruinou; je otázkou
času, kdy se zcela rozpadne. 

Jedinými památkami na starodáv-
ný grunt pak zůstane obrovská lípa,
která je nyní chráněným stromem
a upoutává pozornost každého vní-

mavějšího poutníka, a v loukách nad vsí rychtářova kaplička. Od ní cesta pokra-
čuje pohodlně po vrstevnici a přivede mě až na hlavní silnici Jablonec – Že-
lezný Brod. Návaznost cesty se však za silnicí ztrácí, a tak přejdu přes louku
s neudržovaným sadem a směřuji k nedaleké hradbě smrkového lesa. 

Před ní se mezi starou akátovou a jeřábovou alejí, prorostlou náletovými ja-
vory a jasany, táhne pěkná modře značená cesta. Je to ona známá poutní

a dopravní prababička našich silnic,
stará Hamrštice. Její povrch je
v těchto místech dosud zázračně
přírodní, zpevněný břidlicovým ka-
menem, mezi nímž spatřuji různo-
barevné skleněné kousky – broky,
odpad z domácích mačkáren, které
periodicky lépe a někdy méně dob-
ře živily zdejší obyvatelstvo minulé-
ho století. 

V místě, kde Hamrštici přetíná sil-
nice z Pěnčína do Skuhrova, stojí
pod asi padesátiletou lípou kamen-
ný podstavec s kovaným železným
křížem a na plechu provedenou mal-
bou Krista. Stojím u Posseltova kříže
z roku 1828. Zajímavý je tím, že celý
jeho 137 cm vysoký žulový podsta-
vec je vytesán z jednoho kusu kame-
ne. Železná část této památky má být
opět prací zámečníka Dominika Dub-
ského. Nejméně tři muži z této rodiny
byli vyhlášenými řemeslníky – otec
František Dubský a jeho dva synové

Jistebsko č. p. 8 – statek a bývalá rychta

Původní podoba Posseltova kříže
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– již zmíněný Dominik a druhý Ignác. Jejich tvůrčí období spadá do poslední
čtvrtiny 18. a první čtvrtiny 19. století. Posseltův kříž stojí na nejzazším vý-
běžku jistebského selského gruntu č. p. 4. V roce 1828 na něm seděl starý
Franz Posselt se ženou Annou Rosinou, rozenou Lucke, manželé oddaní ro-
ku 1783. Žena již v roce 1829 zemřela, podle údaje v matrice jí bylo 66 let.
Franz zemřel jako výminkář v roce 1837 stár 72 let. 

Je-li krásný den, jako v den mé vycházky, vyplatí se zajít si kousek po silni-
ci směrem nad Skuhrov a pokochat se z upraveného vyhlídkového místa po-
hledem na Kozákov a Maloskalsko se Sokolem a hřbetem Kopaniny. 

Za skuhrovskou silnicí je již Hamrš-
tice asfaltovaná. Na nejbližší odboč-
ce vlevo z ní uhýbám a zakrátko při-
cházím mezi první pěnčínské domy.
Cesta vychází opět na hlavní silnici
nedaleko oblíbené hospody „Dře-
věnky“. Za hospodou starou cestu
přeťal plot kozí farmy a je neprů-
chodná. Teď tedy musím projít asi
300metrový úsek po hlavní silnici
a u nyní zavřené restaurace „U Bru-
sírny“ ji zase rychle opouštím.

Přicházím k místu, kde stávala vý-
klenková kaplička Panny Marie Bolest-
né, která asi na přelomu 50. a 60. let
20. století zanikla zřejmě v souvislosti
s budováním velikášského zemědělské-
ho areálu. Zbyly jen staré fotografie, Detailní pohled na pěnčínskou kapličku

Zaniklá kaplička Panny Marie Bolestné v Pěnčíně
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podle nichž se mi daří určit, kde
kaplička stála. Dnes jde o pozemko-
vou parcelu č. 679/4, jejímž vlastní-
kem je obec Pěnčín. Dříve to byla ce-
lá velká parcela č. 679 a náležela ke
statku č. p. 39, jehož vlastníkem byl
v roce 1843 Josef Hoffmann. Po roce
1900 patřil statek s pozemky rodině
Stuchlíkově. Kaplička je zakreslena
již v mapě 1. vojenského mapování,
stála tedy už ve 2. polovině 18. století;
přesněji ji najdeme na Matouschkově
„speciálce“. Indikační skica z roku
1843 ji kupodivu nezaznamenala.
Při velkém zvětšení starých snímků

zjišťuji i vybavení kapličky. Ve štítu v malém výklenku je malá soška Piety,
uvnitř kapličky pak podobná, ale větší Pieta, a svatý Florián. Škoda této drob-
né památky i staré lípy, která ji chránila.

Podél plotu kozí a ovčí farmy a mezi ohradníky pastvin spadá cesta k obec-
nímu hřbitovu v Huti, sloužícímu obyvatelům Huti a Pěnčína. Byl založen na
pěnčínských pozemcích na samém okraji u vsi Huti. Zní to trochu nesrozu-
mitelně, ale je to tak: v době, kdy byla Huť sídlem obecního úřadu, vykoupil
se pro stavbu okrajový pozemek v osadě Pěnčíně s tím, aby to Huťští nemě-
li na hřbitov daleko. Dnes je sídlo obecního úřadu v Pěnčíně a Huť je jen jed-
nou z jeho osad. 

Pěnčín č. p. 39 – statek U Stuchlíků

Dnešní podoba místa, kde pěnčínská kaplička stála
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Projdu hřbitovními vrátky na horní straně a hlavní cestou kolem nově
opraveného centrálního kříže dojdu k hrobu již zmíněného regionálního
vlastivědného badatele Alfreda Hübnera. Na desce rodinného hrobu, který
by si zasloužil opravu, je nápis Familie Friedrich Hübner. Dolními vrátky od-
cházím s pokorou z místa věčného spánku přítele Hübnera.

Po chvíli míjím druhotně sem odněkud přesazený starý milník; snad by to
mohl být ztracený „Pyrám“ z Haratiny pod Bratříkovem. A už přicházím do
centra Huti, kterému se říká „Ve Dvorku“. Jméno vzniklo počátkem 18. sto-
letí, kdy byly pozůstatky zdejšího hutního statku rodiny Wanderů prodány
maloskalské vrchnosti, která zde zřídila šafářský dvůr. Hospoda provozovaná
v bývalém huťmistrovském domě pak vždy ve svém názvu onen „dvůr“ nesla,
ať už byl „Německý“, „Český“ nebo „Sklářský“. I dnes je zde možné zahnat ží-
zeň svijanským pivem a prohlédnout si klenutý lokál, původně hlavní míst-
nost panského domu, pravděpodobně z poloviny 17. století, se zdmi až metr
silnými. Koncem 19. století byl k hostinci přistavěn taneční sál. Počátkem 20.
století hostinský Josef Hoffmann zvýšil dům o jedno patro. Jeho starou po-
dobu nám pro paměť zachovala fotografie Franze Simma z roku 1894. Proti
hostinci je zastávka linkového autobusu zpět do Jablonce. 

Neukojený turista může přes Stanovsko a Berany přelézt hřeben a dostat
se do Jablonce přes Novou Ves nad Nisou po svých. Bude-li se někdo chtít na
popsanou procházku vydat, doporučuji den s pěknou viditelností a kolegu
s dalekohledem; na mé cestě jím byl Milan Fott z Nové Vsi nad Nisou. 

Centrum obce Huť na snímku Franze Simma z roku 1894
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Před pár roky nastal mezi přáteli jizerskohorských pomníčků menší roz-
ruch. Stalo se poté, co se k nim dostala informace, že obec Albrechtice
v Jizerských horách prodala pozemek na Mariánské Hoře, který bezpro-
středně souvisí se skalkami, na nichž je upevněna Schillerova pamětní des-
ka. Bylo zřejmé, že přístup k ní bude omezen, nebo dokonce znemožněn.
Nabyvatel pozemku na něm totiž hodlal postavit rekreační stavení. Avšak
od října 2019 se deska nalézá na novém místě.

Ale kdy a proč se Schillerova památka objevila právě zde? Vždyť Jizerské
hory – aspoň pokud je nám známo – velikán německé literatury nikdy nena-
vštívil. Odpověď můžeme nalézt na příklad v novinách Gablonzer Tagblatt
(Jablonecký deník) ze 13. května 1905.

Dne 9. května 1905 uplynulo sto let od úmrtí slavného německého básníka
a dramatika Friedricha von Schillera. Kulaté výročí „knížete básníků“ bylo
v německojazyčném pohraničí velkolepě oslavováno. Stránky květnových
novin byly zaplaveny oslavnými texty a oznámeními o pořádání nejrůzněj-
ších akcí. Snad v každé obci byly všemožnými spolky a sdruženími pořádány
Schillerovy večery, kulturní dýchánky či – jak bychom řekli dnes – kompo-
nované pořady. Ochotníci předváděli ukázky ze Schillerových dramat
a přednášeli jeho básně, z nichž k nejoblíbenějším v té době patřila Píseň
o zvonu. Sázely se Schillerovy duby a stavěly pamětní kameny.

Jablonecký starosta Adolf Heinrich Posselt v opakovaně zveřejněném pro-
volání k občanům města v Tagblattu, mj. 7. 5. 1905, charakterizoval Schillera
jako „jednoho z největších a nejšlechetnějších mužů německého národa,
jednoho z nejnadšenějších průkopníků lidských práv a duševní svobody,
který bude navždy žít v srdcích svého lidu, ba celého kulturního světa“.

Také na Mariánské Hoře, malé jizerskohorské obci, se chystaly oslavy. Neděle
7. května, na niž zdejší „Úterní společnost“ (Dienstag-Gesellschaft) připravo-
vala důstojnou akci, se probudila do krásného počasí. Ptáte se, o jaký spolek
se jednalo? S odstupem více než sta let se to už patrně nedovíme, ale je mož-
né, že šlo o některou z tehdy oblíbených stolních společností, zpravidla tvo-
řených partičkou vážených pánů, scházejících se pravidelně v některém
z místních hostinců u žejdlíku piva, hry v karty atp. 

I tady se hrstka věrných vlastenců rozhodla jubilantovi vytvořit památník.
Okolní domy byly v ten den svátečně vyzdobeny vlajkami a prapory a kolem
čtvrté odpoledne se od hostince Josefa Posselta vydal na místo slavnosti po-
četný průvod. Pozvání přijaly tělocvičné spolky z Albrechtic a Mariánské
Hory, místní hasiči, zastupitelé obce spolu se školským radou z Albrechtic,

Schillerova památka má nové místo
Otokar Simm
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odkud přišly i dva pěvecké spolky
Liederkranz a Melodia. Dorazily
i deputace dalších obecních spolků.
Slavnostního projevu se ujal učitel
Schmidt a poté oba pěvecké spolky
spolu s členy Úterní společnosti za-
pěly Schillerovu Ódu na radost. Na
nevysoké skalní stěně, nacházející
se na pozemku Johanna Rößlera
z č. p. 221, byla odhalena pamětní
deska odlitá z kovové slitiny. Emil
Lischke z Jablonce pak položil k pa-
tě skalky dubový věnec, načež bylo
pořízeno společné foto. Od silnice
vedla k místu upravená široká cesta
a Schillerův kámen, ze kterého byl tehdy nádherný rozhled, zkrášlil horskou
vísku a stal se napříště vyhledávaným cílem výletníků. 

Potom se účastnící odebrali do Posseltovy hospody, kde slavnost ještě
několik hodin pokračovala. Pěvecké spolky se s členy Úterní společnosti sta-
raly o dobrou zábavu. V závěru dal albrechtický řídící učitel Hansel podnět
ke sbírce, při níž byl vybrán pěkný obnos 53 korun a 30 haléřů. Peníze byly
určeny na další zvelebení Schillerova pamětního místa. 

V Gablonzer Tagblattu byla zpráva zakončena nadějí, že Schillerova památ-
ka bude trvalou připomínkou básníka a jeho nesmrtelného díla, jež bude
i v té nejmenší německé vísce žít na věčné časy.

Jenže na věčné časy nic nevydrží – mohli jsme se o tom už nejednou pře-
svědčit. Nevydržela ani Schillerova památka na Mariánské Hoře. Ačkoliv není
spolehlivě a doložitelně známo, kdy byla hrubě poškozena, s největší prav-
děpodobností přečkala bez úhony obě světové války. Ve skalním výklenku
zůstaly až do renovace jen její chatrné zbytky. Chybějící kusy byly tak velké,
že už nebylo možné si domyslet zně-
ní celého nápisu. 

Otto Pospíšil (†2014), dlouholetý člen
Spolku Patron, měl k Mariánské
Hoře vřelý vztah. To jej jistě vedlo
k rozhodnutí Schillerovu tabulku
obnovit. Vzpomínám, jak Otto ne-
únavně pátral po nějakém dokladu,
který by mu umožnil originální ná-
pis rozluštit, avšak veškerá jeho sna-
ha vyšla naprázdno. Přesné znění se
mu zjistit nepodařilo.

Poškozená Schillerova deska, foto Herbert Endler,
cca 2002

Chybějící část se postupně zvětšovala, 
foto Herbert Endler, cca 2003 
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Nepochybně však v archivu nalezl zmíněný novinový článek ze 13. května
1905. Pak už se s pečlivosti sobě vlastní pustil do ruční výroby repliky. V ti-
chosti a bez nároku na okázalost ji v roce 2005 – dvě stě let od smrti básní-
ka a sto let od první instalace – upevnil do původního skalního výklenku. 

Zůstala v něm až do letošního jara, kdy majitel novostavby navrhl obci, aby
byla o kousek přemístěna. Současně nabídl součinnost při přípravě a vymezení
nové přístupové cesty. Členové spolku Jizerské Albrechtice desku 27. dubna
sejmuli a obec Albrechtice v Jizer-
ských horách ji předala Kameno-
sochařství Dvořák v Nové Vsi n. N.
Zároveň obec u firmy objednala pří-
pravu nového zahloubení a násled-
né ukotvení tabulky. 

V létě v Kovovýrobě Lubas v Nové
Vsi opískovali jemnou balotinou ko-
rozi. Zbývalo provést povrchovou
úpravu proti oxidaci, které se ujal aka-
demický sochař Jiří Dostál z Loučné
nad Nisou. Jiří Dostál nám k tomu
sdělil: Původní výklenek je dnes prázdný, foto autor

Deska vyrobená v roce 2005 Otto Pospíšilem, foto autor, 2014
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„V kamenosochařské dílně u Dvořáků na Nové Vsi jsme v srpnu prováděli
dokončovací práce pro osazení pamětní desky ‚Karl Winter‘ pro jablonec-
kou radnici. Po dokončení se na stůl dostala Schillerova pamětní deska,
kterou měli Dvořákovi osadit na Mariánské Hoře. Je mosazná a bylo nut-
né ji před instalací konzervovat, tj. ochránit ji před povětrnostními vlivy.
Použili jsme vosk, který se užívá v bronzové slévárně ve firmě HVH v Horní
Kalné pro ochranu i patinování bronzových odlitků pro exteriér i interiér.
Rozředěný vosk jsme třikrát nanesli, zahřáli plamenem a po vychladnutí
jsme povrch překartáčovali. Deska tím získala i jemnou patinu. Takto jsme
konzervovali i krytky šroubů.“

Od 13. října 2019 se památka Friedricha von Schillera na Mariánské Hoře vel-
mi dobře vyjímá na zbrusu novém místě, které se nachází jen pár desítek
metrů od toho původního. Je dobře patrné ze silničky. Obrázek najdete na
druhé straně obálky. V příštím roce hodlá obec Albrechtice ještě upravit pří-
stupovou cestu a umístit sem informační panel. Přístup obce k zachování
mariánskohorské pamětihodnosti je příkladný. Jsem přesvědčený, že Otto
Pospíšil by měl z díla radost.

O Friedrichu Schillerovi se lze dočíst i v Patronu č. 2016/1 v článku Dvě
hráze, dvě Schillerovy památky, nebo v č. 2019/1 v příspěvku Skrytý pom-
níček v Kateřinkách.

V Kamenosochařství Dvořák. Spolek Patron byl přizván ke konzultaci úprav, foto autor 
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Památky v okolí Ludvíkova pod Smrkem
Václav Tima

V minulém vydání jsem představil kříže a kapličky, které se nacházejí na
území vymezeném katastry Nového Města pod Smrkem a Hajniště. Tento-
krát se vypravíme do okolí Ludvíkova pod Smrkem, kde se při dříve vý-
znamných cestách rovněž zachovala řada křížů.

Nedaleko silnice z Raspenavy do Ludvíkova, u dnešní ekologické farmy, sto-
jí kamenný sloupek s malou kapličkou. Byl postaven Josefem Bergmannem
(tzv. Niederbergmann, č. p. 19) na křížení raspenavské silničky a staré Zho-
řelecké poutní cesty (Görlitzer Weg). Nedaleko od tohoto místa zemřel roku
1830 při kácení smrku Bergmannův bratr. Snad na památku této smutné
události byla kaplička postavena. Zajímavostí jsou důlky po střelách na zadní
straně sloupku. Mohly by se vztahovat k nějaké události související s nedale-
kým táborem Rudé armády, která se tu po osvobození Novoměstska v lukách
u lesa nakrátko utábořila.

Výše po Zhořelecké poutní cestě je na křížení se starou polní cestou torzo
kříže Antona Neumanna. Na zbylém kameni je jméno donátora, rok 1881
a nečitelný nápis. Pomníčku se říkalo Niederpachterskreuz (Kříž dolního

Mapka drobných památek v okolí Ludvíkova
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pachtýře, č. p. 17). Zmíněnou polní cestou je někdejší Stará ludvíkovská cesta
(Alter Lusdorfer Weg) z Raspenavy. 

Na křižovatce této cesty a odbočky ze Zhořelecké poutní cesty do Ludví-
kova stál po dvě staletí kamenný kříž, nazývaný Müllerkarlskreuz (Kříž mly-
náře Karla). Podle Menzelova soupisu sakrálních památek a tří písmen zby-
lých na kamenném podstavci byl však zřízen Johannem Josephem
Hübnerem roku 1800. Pojmenování kříže souvisí až s jeho první opravou,
kterou provedl syn Karl Hübner (č. p. 13). Nově byl kříž opraven v roce 2014
za podpory Libereckého kraje. Sloužil ale místním kravám jako „drbátko“,
proto se ho okrašlovací spolek rozhodl přemístit na klidnější místo. Dnes ho
tedy najdeme vedle silničky z Raspenavy poblíž domu č. p. 14.

Na pozemku bývalého hospodářství č. p. 26 roste tzv. Horákova lípa, po-
jmenovaná dle prvního dosídlence po druhé světové válce. V ní je zarostlé
torzo kříže s Ježíšem. Jak se dostalo na lípu a odkud, není známo. Snad z bý-
valé sloupové kapličky, která dnes slouží jako patník vrátek do dvora hospo-
dářství č. p. 28, jež v minulosti vlastnil rod Schäferů (tzv. Schäferbauer).

Na cestě do Hajniště jsou zachovány tři kříže. První stojí v zahradě domu
č. p. 247. Říkalo se mu Krausebauers Kreuz (Krauseho kříž). Zřídil ho sedlák
Florian Krause roku 1826. Kamenný podstavec má odlomený vršek a chybí
i kovaný kříž s Kristem. Kříž zatím čeká na opravu. O pár stovek metrů dál ve
směru silničky pak stojí kamenný kříž Antona Ullricha (č. p. 21) z roku 1805.
Tento kříž, nazývaný Höllbauerskreuz, byl opraven roku 2010. A ještě dál
směrem k Hajništi, před Ztraceným potokem, se nachází kříž Antona Pohla
(č. p. 20, Höllhendrich). Také ten byl ve stejném roce opraven. 

Kříž mlynáře Karla na původním místě v lukách za Ludvíkovem a po opravě a přemístění k raspenavské silnici
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Při poutní cestě do Hejnic byly opraveny tři kříže. Dva najdeme na vrcho-
lu Ludvíkovského kopce. Jedním z nich je Pachtýřův kříž (Pachters Kreuz),
který pořídil Anton Krause (tzv. Oberpachter, č. p. 84) roku 1771. S podpo-
rou Libereckého kraje byl v roce 2009 opraven a dnes stojí na okraji pole.
Dříve kolem něho vedla cesta od ludvíkovského kostela sv. Petra a Pavla. 

Gottlobův kříž (Gottlobs Kreuz) sedláka Gottfrieda Richtera (č. p. 81) z ro-
ku 1834 najdeme v zatáčce silnice do Lázní Libverda. I ten byl roku 2009
opraven. Třetí je tzv. Hoffmannův kříž (Überschar Kreuz), nacházející se až
v Přebytku, resp. v části zvané Sedmidomí. Pořídil ho roku 1809 Johann
Christoph Hoffmann z Ludvíkova č. p. 31. V roce 2014 byl okrašlovacím spol-
kem očištěn a opatřen novou lucernou.

V Horním Ludvíkově, na bývalé poutní cestě, stojí tzv. Resselova kaplička
(Ressels Kapelle). Dal ji postavit Joseph Augsten v roce 1769. Kamenný slou-
pek byl několikrát povalen, až se nakonec rozlomil. Naštěstí byla kaplička
roku 2010 s podporou Libereckého kraje opravena a o rok později ohrazena
kovaným plůtkem. Na stejné cestě, ale až za Ztraceným potokem, stojí tzv.
Neumannův kříž.

Poblíž bývalé pěší cesty z Ludvíkova do Nového Města postavil kříž sedlák
Schäfer. Pravděpodobně po druhé světové válce kříž zmizel. Ale nebyl zni-
čen. V roce 2002 ho našli členové Spolku Patron v mokřinách poblíž silnice
do Ludvíkova. Kříž byl kompletně restaurován roku 2014 a umístěn na no-
vém místě nedaleko posledního novoměstského domu. Podle zápisu faráře
Jomricha (1856) odpovídá tento kříž číslu 11 v Menzelově soupisu, který ale

Pohlův kříž v Ludvíkově (stav před opravou a po opravě)
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byl dřevěný; zřídil ho v roce 1825 Anton Weinert, domkář v Ludvíkově č. p. 151.
Sedlák Franz Schäfer ho později nově postavil. 

V centru obce, před hřbitovní zdí ludvíkovského kostela, stojí Hřbitovní
kříž z roku 1895, který nahradil dřevěný kříž z roku 1779. Byl opraven sou-
kromým vlastníkem pozemku v roce 2012 na jeho náklady.

Schäferův kříž v mokřinách u Nového Města pod Smrkem a po opravě u silnice do Ludvíkova

Gottlobův kříž u silnice z Ludvíkova do Lázní Libverda (původní a současný stav)
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Spletitý příběh lukášovského památníku obětí války
Otokar Simm

Při příležitosti loňského stoletého výročí konce první světové války byly
v mnoha obcích obnovovány památky věnované válečným obětem. Neji-
nak tomu bylo v Jablonci nad Nisou. Po Dobré Vodě, Vrkoslavicích, Jablon-
ci, Pasekách, Rýnovicích a Mšenu se obnovy dočkal i památník v Lukášově.
K jeho slavnostnímu odhalení došlo v pondělí 11. listopadu 2019 – symbo-
licky v Den válečných veteránů.

Velká válka konečně skončila, ale lidé se ještě dlouho vzpamatovávali z jejich
krutých následků. Spousta rodin jí byla citelně zasažena a všem se vryla hlu-
boko do paměti. Proto se brzy po válce začaly i v nově vzniklém Českoslo-
vensku objevovat snahy o zřizování pietních míst, připomínajících oběti. 

O vznik lukášovského pa-
mátníku se zasloužil hlavně
přípravný výbor složený
z místních spolků a zástup-
ců obce. Do jeho čela byl
zvolen „čtyřiadevadesátník“
Emil Scheffel, náčelník Ně-
meckého tělocvičného spol-
ku Friesen. Čtyřiadevadesát-
níky se nazývali muži, kteří
narukovali k 94. pěšímu plu-
ku Turnov s velitelstvím v Li-
berci (Infanterie Regiment
Nr. 94, zkráceně IR 94). Z Jab-
lonecka a Liberecka jich by-
lo mnoho.

O akci bylo obsáhle refero-
váno v deníku Gablonzer
Tagblatt 17. října 1927. 

Místní občan Anton Bauhof
(IR 94) věnoval pro pietní
místo pozemek při hlavní
silnici, u domu č. p. 88. Pom-
ník zhotovila vrkoslavická
firma Karla Czermaka z brou-
šené hornoslezské žuly. Cel-
kové náklady včetně výsadby
květin i kovaného plůtku

Lukášovský pomník nedlouho po prvotním odhalení
v roce 1927. Archiv města Jablonce nad Nisou
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přišly na 20 000 korun československých. V místním tisku se psalo o tom, že se
upravený prostor stal okrasou Lukášova. 

Zdaleka ale nešlo vše tak hladce, jak by se mohlo z dnešního pohledu zdát.
A nejednalo se přitom jen o sehnání potřebných peněz – snaha výboru na-
rážela i na odpor některých obyvatel. Cílevědomým úsilím však tito pánové
dosáhli toho, že 2. října 1927 mohl být lukášovský památník s patřičnou
pompou odhalen. 

První říjnovou neděli přálo zúčastněným slunné počasí, a tak již od rána
nerušeně vyhrávala hudba. Účast obyvatel Lukášova a hlavně rodin postiže-
ných válkou, členů všech spolků, i pouhých zvědavců, byla značná. Pořada-
telé pozvali též válečné veterány z Jablonce, Mšena, Pasek, Rýnovic a Janova,
dorazili i vysloužilci z nedalekého Harcova. V půl desáté se na horním konci
obce sešikoval početný průvod, k němuž se přidali členové lukášovských
spolků. 

Zástup se vydal k polnímu oltáři, stojícímu na louce vedle pomníku, kde rý-
novický děkan Anton Liebisch celebroval mši. Po ní všechny přivítal již zmí-
něný Emil Scheffel, přičemž zvlášť pozdravil kapitána ve výslužbě Adalberta
Schmida, bývalého polního kuráta Rudolfa Schwalkeho a okresního náčelní-
ka vojenských veteránů a současně jabloneckého radního Josefa Noswitze.
Farář Schwalke z Jeřmanic přednesl vzpomínkovou řeč, načež kapela zahrá-
la skladbu na motivy básně Theodora Körnera Modlitba během bitvy. Salvy
z moždířů byly pak už signálem k odhalení žulového obelisku. Po pěveckém
vystoupení spolku Liederbund převzal zástupce lukášovského starosty
Eduard Stumpe (IR 94) dílo do péče obce.

Nadporučík v. v. Franz Engel (IR 94) z Rýnovic vyzdvihl ve vlasteneckém
projevu nadšení, s jakým synové českých Němců táhli do boje, aby bránili
svoji vlast. Zdůraznil, že jejich oběti nebyly zbytečné a musí být proto jako
příkladné navždycky uchovány v paměti. Zbývalo už jen položit věnce.

Až potud se popsaná akce nejspíš podobala mnoha ostatním z té doby.

Avšak památku lukášovských obětí čekal pohnutý osud. Počátkem padesá-
tých let byla přemístěna na nové místo, nacházející se zhruba 150 m severo-
západně od původního. Německé nápisy včetně jmen obětí byly pečlivě od-
straněny a nahrazeny textem Na paměť trvalého přátelství se Sovětským
svazem, kříž byl nahrazen rudou hvězdou. V roce 1953 zde byly vysazeny
dvě lípy, z nichž jedna tu roste dosud. Na jejich zasazení dodnes vzpomíná
paní Christa Jurásková, která byla v roce 1953 coby žákyně se školou pří-
tomná.

Tak zde pomník stál do počátku 90. let 20. století. 
Po sametové revoluci v roce 1989 ale došlo k definitivnímu odstranění pře-

měněného památníku z Lukášova. Nešťastným rozhodnutím vedení města
Jablonce nad Nisou byl přes protesty rodáků přemístěn do jabloneckého
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parku Generála Mrázka, kde bylo jeho opětovně upravené torzo 8. května
1995 odhaleno. Dnes na něm najdeme nápis Bojovníkům za svobodu vlasti
1938–1945 a obětem bezpráví 1948–1989. 

V Lukášově zbývalo donedávna z původního pomníku jen několik zákla-
dových kamenů. Snad i jako nápravu někdejšího pochybení se město roz-
hodlo zhotovit jeho věrnou kopii. Vypracováním projektu byl pověřen Ivan
Rous, jenž vycházel jen z nevalné fotografie a z části původního objektu, vy-
užitého pro jiný účel. 

Kamenické práce provedl Jakub Jurek z Hrádku nad Nisou z elegantní, leš-
těné dolnobřezinecké žuly, která se těží v lomu Horka – Dolní Březinka
u Světlé nad Sázavou. Sadové úpravy, zajistila firma Michal Trojan z Hodkovic
nad Mohelkou. Náklady na zhotovení nového pomníku činily 331 000 korun,
parková úprava a zeleň stála 475 000 korun. Z toho představovala dotace
z Ministerstva obrany České republiky 254 000 korun. Zbytek uhradilo sta-

tutární město Jablonec nad
Nisou ze svého rozpočtu. Vý-
sledkem je replika, která je
včetně nápisů v německém
jazyce a vybraného typu pís-
ma téměř shodná s originá-
lem.

Také tentokrát byl průběh
slavnosti důstojný, i když
proběhl s menší okázalostí
než před dvaadevadesáti le-
ty. V 15 hodin se u památní-
ku sešlo za chladného a pod-
mračeného počasí přes še-
desát zájemců. Dva muži
v dobových vojenských uni-
formách z let 1914 a 1918 stá-
li čestnou stráž. Po krátkém
úvodu se ujal slova primátor
Jablonce nad Nisou Jiří Če-
řovský. Zmínil se mj. o tom,
že tímto počinem město
splácí dluh z minulosti a po-
děkoval všem, kteří se o ob-
novu zasloužili. Žáci rýnovické
základní školy se postarali
o kulturní vložku přednese-
ním básní K. V. Raise Cestička

V roce 1952 byl odhalen přeměněný pomník. 
Zdroj SOkA Jablonec nad Nisou, SbFP, inv. č. 374
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k domovu a J. V. Sládka Křišťálová studánka a Píseň. Na flétnu zazněla lidová
skladba Ach synku, synku.

Badatel Marek Řeháček poté připomněl neobvyklý příběh lukášovského
památníku, zatímco Ivan Rous ze Severočeského muzea v Liberci přiblížil,
jaké nesnáze provázely projektování bez dostatečných podkladů. Vyzdvihl
příkladnou péči města Jablonce n. N. o drobné památky, mezi něž patří
i pomníky obětí velké války. 

Pod základy pak uložil poslanec a bývalý jablonecký primátor Petr Beitl
spolu se současným primátorem téměř desetikilovou pamětní schránku
z nerezové oceli, obsahující dobové dokumenty a předměty. Následující
okamžiky patřily starokatolickému faráři Karlu Koláčkovi, jenž památníku
požehnal a současně vyslovil naději, že zůstane trvalý mementem.

Za reprodukovaných zvuků Smetanovy Vltavy se představitelé města cho-
pili lopat, kterými přihrnuli zeminu k zasazené lípě, jež nahradila jednu ze
dvou starších, poškozenou
v roce 2016 vichřicí. Řada
účastníků se k nim ráda při-
pojila. Na samý závěr slav-
nostního aktu vypálila čest-
ná stráž salvu z vojenských
pušek a z amplionu zazněla
česká hymna.

Mezi přítomnými byli i čle-
nové Spolku Patron. Jeden
z nich – František Křůmal –
vzpomínal na dobu před ro-
kem 1989. Byl tehdy zaměst-
nán v nedalekém LIAZu, který
měl nad lukášovským památ-
níkem patronát. 

„Třikrát v roce, a to v květ-
nu, kdy se slavil První máj
a Den vítězství, potom v li-
stopadu výročí Velké říjno-
vé socialistické revoluce,
a ještě v únoru, kdy se osla-
voval Vítězný únor, byly
k pomníku pokládány věn-
ce. Nedlouho před sameto-
vou revolucí jsme s kolegou
dostali za úkol uskutečnit
zde ‚pietní akt‘. Měli jsme

Nový pomník je věrnou kopií toho původního, nestojí však
na původních základech
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k dispozici firemní dodávku a instrukce o tom, kde jsou zajištěny věnce,
a kam se mají položit. 

Byl únor, a tak po příjezdu na místo byla všude kolem sněhová pokrýv-
ka. Zjistili jsme, že před pomníkem, kam se věnce kladly, leží ještě věnec
z listopadu. Položit ten náš na něj se nám zprvu zdálo nedůstojné.
Společnými silami jsme tedy starý věnec z ledového zajetí vytrhli. Jenže náš
nový v takto vytvořeném kráteru prakticky zmizel. Nezbylo nic jiného, než
starý věnec vrátit do jeho původního lože a nový se stuhou umístit na něj.
Sníh kolem jsme upravili, úklonou vzdali úctu a pokračovali dál.

Lukášovský pomník čekalo, bohužel, nedlouho potom stěhování. Avšak
ne původního historického celku; byl necitlivě rozdělen a znovu využity byly
jen jeho části.

Proto jsem letos se zájmem sledoval snahu o obnovu pomníku. Zákla-
dový rám, včetně poloviny záklopu, byl ještě na jaře 2019 na místě v luká-
šovském parčíku. Byl jsem proto překvapen, když velice pěkně zhotovená
replika, včetně dobových nápisů, byla umístěna na nový základ. V zákla-
dovém rámu je nyní ukryta pamětní schránka, připomínající současnou
obnovu. Myslím, že přesunutí nově zbudovaného pomníku na jeho histo-
rický základ by nebylo tak nákladné…“

Pomníku požehnal starokatolický farář Karel Koláček



Pan František Křůmal je ale i důsledný badatel. Po mnoha hodinách hledá-
ní ve Státním okresním archivu nalezl to, co usilovně hledal. Ve fondu ONV
Jablonec n. N., karton č. 649, našel údaje o stěhování a přeměně lukášovské-
ho památníku. 

V zápisu ze schůze rady Místního národního výboru v Lukášově, konané
9. 4. 1952, se v bodu 5/ uvádí: „Byla projednána část budovatelského plánu,
část 1 vystavění pomníku rudoarmějců. Zítra tj. 10. 4. 1952, bude tento
pomník převezen na místo určení požárním sborem Lukášov; s. Dostal
obstará na ref. IV ONV heslo na desku. Ostatní bude zařízeno přímo se
sochařem Tchořem“.

V zápisu stejného orgánu z 16. 4. 1952 je v závěru zapsáno: „Rada MNV se
usnáší požádati ONV ref. I v Jablonci n. N. o patronát při odhalení pomní-
ků Rudé armády ku dni 9. května 1952. Hudbu, čestnou stráž, čestnou ro-
tu zajistí s. Vrabčák J.“

Věřme, že obnovený památník lukášovských mužů, jimž se stala osudnou
první světová válka, již nebude v budoucnu bourán a nebude ani přemě-
ňováno jeho určení. Doufejme, že podobná díla už nikdy nebude třeba sta-
vět.
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Okolí pomníku ještě doplnila nově vysazená lípa
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Až do roku 1877 byli nebožtíci z Oldřichova a Filipky pochováváni u mní-
šeckého kostela. Od října 1877 pak začaly obce Mníšek, Oldřichov a Fojtka
využívat nový hřbitov, vybudovaný u cesty do Fojtky. Avšak kvůli poměrně
velké vzdálenosti obec Oldřichov (tehdy Buschullersdorf) 19. října 1890
rozhodla o zřízení hřbitova vlastního. Krátce nato získala od Antona
Pfeifera z č. p. 16 pozemek a již 1. dubna 1891 se započalo s pracemi. Dne
31. května 1891 byl nový oldřichovský hřbitov předán k užívání a v červnu
zde byli pochováni první zemřelí. 

Na centrální kříž se složily ženy z Oldřichova, Filipky a Fojtky. Kamenný pod-
stavec připravil místní kameník Josef Lange, nápis vytesal chrastavský ka-
menosochař J. Augsten a kříž vykoval Peter Pelz, kovářský mistr, rovněž
z Chrastavy. Kříž měl původně i lucernu. Starší fotografie ani doklady o údržbě
či opravách centrálního kříže se bohužel nepodařilo nalézt. Zřejmě ale něja-

Restaurátorka Vanesa Trostová ukazuje fragment textu na středním dílu podstavce

Oprava hřbitovního kříže v Oldřichově v Hájích
Jiřina Vávrová
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kým neodborným zásahem po-
mník přeci jen prošel, o čemž
svědčil stav kamenného podstav-
ce s původním německým nápi-
sem. Ten byl v minulosti nejspíš
otesán a přetřen černou barvou,
takže text již nebyl čitelný. 

V roce 2019 přistoupila obec
Oldřichov v Hájích k celkové re-
novaci. Ta byla zadána místní zku-
šené restaurátorce Vanese Tros-
tové, jež se rozhodla zachovat
dolní část podstavce s původním
nápisem: Gewidmet von den Frauen Buschullersdorf, Philippsgrund und
Görsbach 1891. Zbytek podstavce se ale zachránit nepodařilo, a tak restau-
rátorka objednala nový kámen. 

Delší dobu jsme řešili obnovu nápisu v prostřední části podstavce. Podle
fragmentu textu, který se dochoval, je nejpravděpodobnější, že zde byl citát

z evangelia sv. Matouše, 25. kapitoly,
verš 21: Sein Herr sagte zu ihm: Sehr
gut, du bist ein tüchtiger und treuer
Diener. Du bist im Kleinen ein treuer
Verwalter gewesen, ich will dir eine
große Aufgabe übertragen. Komm,
nimm teil an der Freude deines
Herrn! (Jeho pán mu řekl: Výborně,
dobrý a věrný služebníku. Byl jsi
věrný v mále, svěřím ti mnoho.
Sdílej radost svého pána!)

Vzhledem k délce textu lze před-
pokládat, že na pomníku nebyl celý. 

Koncem listopadu 2019 zastupitel-
stvo obce rozhodlo, že nápis na pod-
stavci kříže bude v původní němči-
ně. S ohledem na jeho délku budou
na desce pouze poslední dvě věty
verše. 

Kovovou část kříže si vzal na sta-
rost oldřichovský kovář Jan Mora-
vec. Na fotografiích je vidět, v jakém
stavu hřbitovní kříž před opravou
byl. V jeho dutině bylo dokonce ob-
jeveno ptačí hnízdo! 

Detail dochovaného nápisu na spodní části podstavce

Kovář Jan Moravec s detailem původního kříže
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Oprava byla finančně podpořena z grantu, který získal dobrovolný svazek
obcí Mikroregion Hrádecko–Chrastavsko. Obec dále plánuje umístit na hřbi-
tov vývěsku, kde by byly, mimo jiné, i informace o opravě hřbitovního kříže,
o hrobce rodiny Neuhäuser–Berger a o Matouškově (Matouschkově) hrobce.

Hřbitovní kříž je zatím bez desky s nápisem. Foto Bohumil Horáček, říjen 2019

Sestavování nového podstavce se neobešlo
bez pomoci techniky, foto Vanesa Trostová

Vanesa Trostová při práci na téměř hotovém
kříži
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Plnohodnotným zakončením každého roku spolkového života je bezesporu
výroční členská schůze. V rámci jakéhokoliv spolku slouží jak k formální,
tak i neformální schůzce členů, kteří během roku mnohdy nenajdou na
společné setkání čas. 

Výbor Spolku Patron zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která
se bude konat v sobotu 21. března 2020 od 9.30 ve Vile Schowanek v Jiřetíně
pod Bukovou.

V oficiální části členské schůze bude na programu přednesení zprávy
o činnosti Spolku Patron v roce 2019, zprávy o členské základně, hospoda-
ření, revizní zprávy a plánu činnosti pro rok 2020. Důležitou součástí budou
také volby spolkového výboru, protože funkční období toho stávajícího v ro-
ce 2020 skončí. Zájemci o práci ve výboru jsou vítáni.

Členská schůze pak bude pokračovat neformální částí, ve které bude možné
prezentovat příspěvky jednotlivých členů. V rámci schůze můžete zaplatit
členské příspěvky na rok 2020. Zpřístupněna opět bude stálá expozice
Spolku Patron, stejně jako výstava Historie lyžařství. Obě se nacházejí v 1. patře
Vily Schowanek.

Podrobný program schůze bude zveřejněn na webových stránkách Spolku
Patron 14 dnů před jejím konáním.

Výroční členskou schůzi v roce 2019 doprovázela hojná účast členů

Výroční členská schůze Spolku Patron
Výbor Spolku Patron
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Pokácené lípy v Hejnicích
Město Hejnice nechalo v parku před pout-
ním chrámem Nanebevzetí Panny Marie po-
kácet vzrostlé lipové stromořadí, stejně jako
jehličnany ve střední části parčíku. Hlavním
důvodem podle hejnické radnice byl špatný
stav a stáří dřevin. Nákladem města Hejnice
bude celý park revitalizován, včetně vysa-
zení nových stromů a doplnění mobiliáře.
Opravena budou i boží muka při vstupu do
poutního areálu.

Oprava nápisu na Hiebelově pomníku
Po náročné, ale úspěšné opravě nápisu na
pomníku Porscheho smrti byl péčí Spolku
Patron opraven nápis na Hiebelově památ-
ce, která se nachází v severozápadních sva-
zích Jílového vrchu mezi Starým a Novým
Harcovem. Kamenný pomník připomíná smrt
třiačtyřicetiletého svážeče dřeva Franze Hie-
bela ze Starého Harcova č. p. 29, který zde
22. února 1878 narazil s naloženými saněmi
do stromu. 

Další díl edice knih Jizerské hory
Po třech dílech věnovaných Jizerským horám
především z přírodovědného a ochranář-
ského hlediska vychází první z plánovaných
svazků zabývajících se historií a kulturou.
Knihu ozvláštňuje více než tisíc reprodukcí
historických památek a dobových doku-
mentů. Nechybí ani pro edici už příznačné
letecké pohledy. 
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Děje se nejen v Jizerských horách
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Čestná stráž u pomníku v Lukášově v den odhalení 11. listopadu 2019. Foto Jana Matěchová

Obnovená lipová stromořadí v parku před poutním chrámem v Hejnicích. Foto Bohumil Horáček



Starý rozcestník pro spolkovou expozici
Začátky značení turistický cest u nás spadají zhruba do čtvrté čtvrtiny 19. století. Byl to čas mohutného
rozvoje spolků, jež se v budování a vyznačování tras pro výletníky doslova předháněly. V našem regionu
to byly především sekce Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory.

Vznikla i potřeba umísťovat na důležitých místech turistické rozcestníky. Z těch nejstarších toho ale
v Jizerských horách mnoho nezbylo. Kamenné, na kterých bývaly nápisy vyvedené barvami, tu a tam
sice ještě najdeme, avšak většina kolemjdoucích si jich nevšimne, neboť již není patrné, k čemu sloužily.
O těch, které zřídila už koncem 19. století sekce horského spolku z Janova nad Nisou, jsme psali
v Patronu 2014/3 v článku Konec starého rozcestníku.

Jiné bývaly zinkové tabule s německými názvy, barvami značek a časovými údaji. Známe ale i tabule
německo-české, vzniklé za první republiky. Avšak většina z nich ve druhé polovině uplynulého století
nenávratně zanikla a občas jsou k vidění jen v místních muzeích či soukromých sbírkách.

Nedávno se podobná tabulka objevila v jednom jabloneckém starožitnictví. Dle vyznačených míst byla
původně umístěna poblíž nádraží v Josefově Dole. Jejím zřizovatelem mohl být některý ze spolků nebo
i obec. Vzhledem k výjimečnosti a relativní vzácnosti se výbor Spolku Patron rozhodl ukazatel zakoupit
pro spolkovou expozici v jiřetínské Vile Schowanek. Zde bude možné si předmět prohlédnout např. při
výroční členské schůzi.

Nákupní cena byla uhrazena z finančních darů členů výboru a nové členky Spolku Patron.
Foto Otokar Simm


