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Kahligův pomník pod Javorníkem

160 let od narození Gustava Leutelta

Siegmundův kříž v lukách



Javornická kaple – častý cíl vycházek Roberta Kahliga, foto Bohumil Horáček

O hřbitovy v Hejnicích i ve Ferdinandově pečoval kdysi Kamil Weber, foto Bohumil Horáček
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Vážení členové a příznivci Spolku Patron
Hlavním článkem tohoto vydání měl
být příspěvek o historii a letošní ob-
nově kamene Brzda, nebo též Hemm-
steinu, při smědavské silnici. Slibovali
jsme to na konci minulého čísla. Brzdu
jsme opravili během léta a časného
podzimu. Vyrobena je i informační ta-
bule, kterou u Brzdy umístíme na jaře.

Vyvrcholením většiny oprav bývá
slavnostní prezentace veřejnosti, kte-
rá je mnohdy spojená s požehnáním
památky některým z jizerskohor-
ských duchovních. Tak jsme to pláno-
vali i letos, kdy jsme se na začátku říj-
na chtěli u Brzdy sejít a hejnický farář
P. Pavel Andrš měl obnovené památ-
ce požehnat.

Druhá koronavirová vlna však změ-
nila plány nejen nám, ale celé České
republice. A tak jsme museli opět ru-
šit a posouvat. Nejprve jsme vzhle-
dem k vyhlášeným vládním naříze-
ním již podruhé odsunuli výroční
členskou schůzi a tajně jsme doufali,
že slavnost u Brzdy se uskuteční.
Podmínky se však zpřísňovaly tako-
vou rychlostí, že ani toto setkání ne-
bylo možné uskutečnit a bylo nutné
jej také odložit na neurčito.

Odkládáme tedy i článek o Brzdě,
bylo by škoda, kdyby nemohl být
ozdoben fotografiemi ze slavnostní-
ho požehnání. Snad se v budoucnu,
možná již na jaře, dočkáme.

Rok plný zvratů a nečekaných ome-
zení je za námi. Přejeme členům
Spolku Patron i všem přátelům drob-
ných památek Jizerských hor úspěš-
ný, pohodový a neomezený rok 2021.

Výbor Spolku Patron

Titulní strana: Pomník Roberta Kahliga na jižním svahu Javorníku, foto Otokar Simm

Obnovený kříž na kameni Brzda, 
foto Bohumil Horáček
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Příběh učitele Roberta Kahliga
Zdeněk Buriánek 

Událostí, která se hluboko vryla do paměti hodkovických občanů, byla tra-
gická smrt učitele Roberta Kahliga. Došlo k ní 6. srpna 1931. O dva dny poz-
ději, v sobotu 8. srpna, obdržela paní Kahligová zprávu, že se její manžel
v bouři zřítil a smrtelně zranil při sestupu z alpského Finsteraarhornu.
Nehodu nepřežil ani jeho druh.

Zpráva proletěla městečkem Hodkovice nad Mohelkou rychlostí blesku. Pro
místní lidi to byla velká a nenahraditelná ztráta. Pan učitel Robert Kahlig (na-
rozen 1877) pocházel z Opavy a na zdejší škole začal působit od roku 1917.

V knize Liebenau im Sude-
tenland (vyšla 1966 a 1968
v Mnichově), jejímž auto-
rem je Richard Wenzel
Eichler (*1921 Hodkovice
– †2014 Mnichov), je uve-
deno, že Kahlig působil
v letech 1917–1923 jako
odborný učitel a francouz-
štinář na německé obecné
a měšťanské škole. Poté byl
jmenován ředitelem měšťan-
ky. Vyznačoval se skromnos-
tí, laskavostí a mezi občany
byl proto velice oblíbený.
V adresáři Hodkovic z roku
1927 je jeho bydliště uve-
deno v domě č. p. 217, kde
se tehdy nacházela obecná
škola. 

V městské kronice se píše,
že v roce 1927 fungovalo
v Hodkovicích 33 různých
spolků, z toho 22 němec-
kých a 11 českých. Robert
Kahlig byl zakladatelem
a předsedou vzdělávacího
spolku, předsedal také spol-
ku školnímu a zahrádkář-
skému. Díky jeho autoritě

Stránka z hodkovické školní kroniky s portrétem Roberta
Kahliga, archiv autora
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měly tyto spolky podporu veřejnosti, která o ně projevovala zájem. Pro své
bohaté vědomosti a osobitou výmluvnost při skvělých přednáškách byl všu-
de znám a vysoce hodnocen. Jako příznivec hor a sportu věnoval mnoho ho-
din k povznesení tělesné zdatnosti
školní mládeže. Coby člen okres-
ního výboru péče o mládež (Jugend-
fürsorge) se též otcovsky staral
o chovance zdejšího dětského do-
mova.

Tragická zpráva všechny těžce za-
sáhla. Učitelský sbor uspořádal v hod-
kovické měšťanské škole ve středu
19. srpna 1931 za zesnulého ředitele
Kahliga smuteční slavnost. Mezi pří-
tomnými byl okresní školní inspek-
tor Wenzel Richter, četní kolegové
z okresního spolku učitelů, zúčastni-
li se také zástupci školní rady a míst-
ních spolků, a samozřejmě i školní
mládež a mnoho obyvatel města.
Slavnost ukončilo rekviem sloužené
ve farním kostele sv. Prokopa.

Hned vedle hodkovické radnice stojí dodnes budova bývalé obecné školy, kde Kahligovi měli
služební byt. Dnes v ní sídlí Policie ČR. Foto archiv autora a Otokar Simm

Ve farním kostele sv. Prokopa zaznělo rekviem
za zesnulého. Foto Otokar Simm
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Krátce po Kahligově
smrti přišli jeho přátelé
a příznivci s myšlenkou
postavit mu důstojný
památník, a tak již bě-
hem září 1931 začaly
přípravné práce. Sbírka,
která byla na postavení
památníku vypsána, vy-
nesla solidní částku
701,50 Kč. Nejvyšší přís-
pěvek poskytli zdejší ly-
žaři, jejichž dar činil
559,50 Kč. Občané Rado-
ňovic a Rydvaltic věno-
vali 100 Kč a Jeřmaničtí
přispěli částkou 42 korun.
Byl to krásný výsledek,
který byl navíc vybrán
ve velmi krátké době. To
dokazovalo, že dar na ten-
to účel byl pro mnohé
lidi srdeční záležitostí. 

Místo pro postavení
památníku bylo naleze-
no na jižním svahu Ja-
vorníku. Majitel pozem-
ku, hospodář Burde ze
Žďárku, poslední taměj-
ší německý rolník, dal
k tomu ochotně svolení.
Od 28. září začali přáte-
lé a příznivci zesnulého,
především však mladí
turneři, snášet kameny
na podstavec a budovat
kamennou zídku.

Pamětní kámen byl přivezen jedné neděle z Fibichu (osada Jeřmanic) a ješ-
tě téhož dne odpoledne byl na místo dopraven i cement, písek, prkna a ná-
řadí. Povoz poskytl ochotně a zdarma hostinský Heinz Hörbe ze Záskalí.
K večeru byl hotový podstavec a v listopadu téhož roku byl na něj instalován
pamětní kámen. Jako stavitel se osvědčil zejména turner Adolf Bradatsch. Ve
skupině turnerů, kteří se na stavbě památníku podíleli, byl také místní vý-

Pomník Roberta Kahliga krátce po svém odhalení v roce 1932,
archiv autora



robce lyží Adolf Waldert. Ten na závěr udělal na památníku stojku, aby tak
dokázal pevnost a kvalitu, s jakou bylo dílo postaveno. 

Na jaře 1932 byla skupina kamenů u památníku upravena. Julius Streit, jab-
lonecký učitel a ředitel knihovny, přítel Roberta Kahliga, zde vysadil skal-
ničky a alpské rostliny. Nápis na bronzové desce navrhl kreslíř firmy Ahrens
a spol. Franz Krazs z Růžodolu, modelářské práce provedl malíř Gottfried
Erben. Odlita byla ve státní odborné škole v Jablonci nad Nisou. 

Celkové náklady na postavení památníku představovaly 577 Kč. Z toho tvo-
řil největší položku hlavní kámen, který stál 250 Kč, bronzová deska přišla
na 200 Kč, výdaje na dopravu činily 127 Kč. Ze sbírky tedy ještě zbylo 124,50 Kč;
tato částka byla určena na pozdější údržbu pomníku a jeho okolí. Správcem
byl jmenován vedoucí hodkovických turnerů Gustav Stihulka.

V sobotu 27. srpna 1932 o sedmé hodině večerní proběhlo prosté, avšak
důstojné odhalení Kahligova pomníku. Při té příležitosti promluvil zmíněný
Gustav Stihulka. Byl to právě on, kdo podnítil a co nejhorlivěji podporoval
tuto akci, jež se stala i skutečností. Vřelými slovy vyjádřil vděčnost, kterou si
zesnulý získal jako vedoucí a podporovatel mládežnického sportu. To, že pa-
mětní kámen postavila právě mládež, označil řečník za symbol šťastné a na-
dějné budoucnosti. Zdůraznil, že z mládeže vycvičené ve sportu, hrách a sebe-
kázni vyvstane nová svěží generace, která dokáže vzdorovat bídě a tíži doby. 

Potom promluvil jménem Alpského spolku, jehož byl Kahlig aktivním čle-
nem, zástupce liberecké sekce. Výstižnými slovy vylíčil lásku zesnulého
k Alpám a krásám jejich přírody. Následoval ještě projev odborného učitele
Bergmanna z Liberce. Ten na dvou příkladech nastínil potěšení zesnulého,
kterým pro něj byly především vysokohorské výstupy a radost z tělesných
cvičení. Také podtrhl jeho lásku k domovu, národu a mládeži. Zdůraznil, že
coby jeho kamarád z velké války, měl možnost tyto ctnosti zesnulého poznat.
Společně zapěná píseň Kein schöneres Land (Není hezčí země) zakončila
slavnost, jejíž hluboký účinek byl patrný na tvářích účastníků. 

Tělo zesnulého se do vlasti nevrátilo, bylo pohřbeno na místním hřbitově
ve švýcarském Grindelwaldu. V roce 2021 uplyne 90 let od této smutné udá-
losti.

Zprávy z tisku
Vybral a přeložil Otokar Simm

Deník Reichenberger Zeitung přinesl 9. srpna 1931 na str. 4 a 5 následující
zprávu:

Neštěstí turisty na Finsteraarhornu. Ředitel měšťanské školy v Hod-
kovicích se zřítil. Hodkovice, 8. srpna 1931.
Neobyčejně vážený a oblíbený, ale také ve svém oboru velmi zasloužilý pe-
dagog, zaplatil za svoji náruživou lásku k velkolepému horskému světu Alp
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životem: jak již bylo oznámeno, ředitel měšťanské školy Robert Kahlig se mi-
nulý čtvrtek smrtelně zranil při sestupu z Finsteraarhornu v Bernských
Alpách.

Dnes je tomu čtrnáct dnů, co ředitel Kahlig opustil svůj domov, aby přes
Solnohrad a Curych dorazil do Grindelwaldu, kde se 31. července dle do-
mluvy setkal se svým společníkem, nyní též smrtelně zraněným inženýrem
Hendschelem z města Rybnik v polském Horním Slezsku. Navzájem se před-
tím neznali. Na základě inzerátu v Novinách Alpského spolku (Alpen-
vereinszeitung) se korespondenčně domluvili na společných túrách na vr-
choly Jungfrau, Mönch a Finsteraarhorn. 

Ředitel Kahlig byl široko daleko známý jako příznivec tělesného otužování
a ve sportovních kruzích se těšil velkým sympatiím coby vynikající lyžař,
a byl – dle jednomyslného posudku všech jeho známých – jedním z našich
nejlepších alpinistů. Láska k horám jej po desetiletí vždy o prázdninách vedla
do světa. Znal celé rakouské Alpy a také Alpy Dauphinéské.

Jeho letošní túra, která mu přinesla smrt v ledovcové pustině, měla být –
takový byl jeho úmysl – jeho túrou poslední, a také se jí ve velmi krutém
smyslu stala. Řediteli Kahligovi bylo již 54 let, a i když byl odolný a silný jako
málokdo druhý, chtěl právě tímto podnikem, který se mu stal osudným, své
alpské výpravy ukončit. Jedním z jeho nejskvělejších výkonů byl před dvěma
roky výstup na Montblank, který podnikl ve společnosti libereckého továr-
níka Gustava Ginzela a rychnovského výrobce skleněného zboží Hanse

Měšťanská škola, ve které byl Robert Kahlig
ředitelem, na staré pohlednici. 
Archiv Martiny Pelantové

Bývalá škola sice dosud stojí, avšak po necitlivé
„modernizaci“ se změnila k nepoznání. Místní
lidé ji znají jako německou či leteckou školu.
Foto Otokar Simm
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Peukera. Netřeba zmiňovat, že se Kahlig těšil zvláštní vážnosti též v okruhu
libereckých členů Alpenvereinu (Alpského spolku).

První zpráva o turistickém neštěstí přišla 7. srpna z Interlakenu. Dva tu-
risté – o koho šlo, nebylo ještě sděleno – se zřítili při sestupu z Hugiho sed-
la během silné bouřky. Paní Kahligová v Hodkovicích obdržela první tele-
gram dneska, v sobotu ráno v 9 hodin. V něm sdělovalo ředitelství dráhy
Jungfraubahn, že ředitel Kahlig měl nehodu během horské túry. Na tele-
grafický dotaz obdržela paní Kahligová bolestivou zprávu, že její muž a in-
ženýr Hendschel zahynuli ve čtvrtek na Finsteraarhornu. Ostatky byly včera
dopraveny do sedla Jungfraujoch a měl by být zajištěn jejich pohřeb.
Mezitím sdělil telegraficky též Hotel Walter v Grindelwaldu, že oba muži
odešli z hotelu na vysokohorskou túru a že o ně mají vážné obavy.

Jak bylo zmíněno, pobýval pan ředitel Kahlig v Alpách již čtrnáct dnů a se
svým turistickým přítelem podnikl velmi pěkné túry, například na vrcholy
Jungfrau a Mönch. Jedna z jeho posledních pohlednic sděluje, že se chystá
vydat k chatě Konkordia, odkud se vystupuje na Finsteraarhorn. Pohlednice,
které nešťastník napsal své ženě ze Solnohradu, Curychu a Jungfraujochu,
odrážejí Kahligovu veselou povahu a touhu po horách, kde je možné zapo-
menout na všechny lidské zbytečnosti. Tak psal 2. srpna triumfálně: „Jung-
frau byla dosažena!“ Dle jiného psaní bylo na oba zahynulé na základě jejich
výkonů pohlíženo jako na „kanony“. Také psal o bouřce, která je zastihla
v sedle Jungfraujoch: „Už jsme zažili bouřku, při níž cepín sršel jako silný
elektrický stroj.“

Ve svých dopisech z cesty vyjadřoval ředitel Kahlig pokaždé radost ze
setkání se svým horolezeckým kolegou, jemuž vystavoval velmi dobré vy-
svědčení. Tak své ženě psal, že je Hendschel „neúnavný, ale velmi opatrný
a zkušený“. Inženýr Hendschel, o němž nám ostatně není nic bližšího zná-
mo, připojoval na pohlednicích ke svému „Horám zdar“ srdečné pozdravy
Kahligově choti.

Ředitel Kahlig chtěl po šesti letech
odejít do důchodu a zakoupil si již
v Liberci, v části zvané Schiefer-
dörfel za Královým Hájem, dům.
Zanechává po sobě vdovu a osmile-
tou dcerku. Rodilý Opavan studoval
na tamějším učitelském vzdělávacím
ústavu a v roce 1896 přišel nejprve
do Dlouhého Mostu, potom do Nové
Vsi, Ruprechtic, Vratislavic a nako-
nec do Hodkovic, kde byl osm let
činný jako ředitel měšťanské školy. 

Vdova dnes večer odcestovala do
Švýcarska. Dochovaný Kahligův podpis, archiv autora
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Finsteraarhorn je se svými 4 274 metry nejvyšší horou Bernských Alp.
Výstup na něj je považován za namáhavou, ale často podnikanou túru, vyža-
dující trénované a dobře vybavené horolezce. Vrchol, na který se obvykle vy-
stupuje od Finsteraarhornhütte (3 400 m), kde se nocuje, skýtá velkolepý
a rozsáhlý rozhled.

Pozadu nezůstala ani další německá media. Kratší informaci přinesl napří-
klad 9. srpna 1931 deník Gablonzer Tagblatt:

Hodkovický občan se zřítil v Bernských Alpách
Jak bylo 8. srpna oznámeno z Eigerského ledovce v Bernském Oberlandu, při
sestupu z Finsteraarhornu se zřítili do hloubky asi 200 metrů dva turisté. Mrtví
zůstali ležet na ledovci. Jedná se o dva československé státní občany, jmenovitě
o ředitele Kahliga z Hodkovic u Liberce, a vrchního inženýra Hendschela
z Rybniku (o který Rybnik se jedná, se dosud nepodařilo zjistit, jelikož v Čes-
koslovensku se nachází 17 míst toho jména). Záchranná kolona je na cestě.

Jelikož byl Robert Kahlig i členem hodkovické sekce Německého horského
spolku pro Ještědské a Jizerské hory, objevila se smuteční zpráva ve spolkové
ročence pro rok 1932. Z ní vyjímáme následující: „Bohužel vyrvala všemohoucí
smrt z našeho středu opět jednoho z našich nejlepších, pana ředitele Roberta
Kahliga. … Ve vděčné vzpomínce a upřímné úctě zřídila mládež svému vedou-
címu na jižním svahu Javorníku prostý pamětní kámen. – Čest jeho památce!“

Autoři děkují paní Martině Pelantové, kronikářce Hodkovic nad Mohelkou
a člence Spolku Patron, za pomoc při hledání informací.

Finsteraarhorn je dominantou Bernských Alp. Zmíněné Hugiho sedlo se nachází vlevo, hned pod
vrcholovou pyramidou. Foto Otokar Simm



Poznámka redakce

Z předchozího textu
vyplývá, že největší zá-
sluhu na postavení po-
mníku Robertu Kahli-
govi měli hodkovičtí
turneři. Kahlig, coby
milovník tělesných cvi-
čení a sportu, byl ne-
pochybně jejich do-
brým vzorem. 

Mezi cvičenci, tedy
turnery, se do budo-
vání aktivně zapojil
Adolf Waldert. Byl to
právě on, kdo na závěr
udělal na pomníku –
na důkaz jeho stability
– stojku. Neuplynuly
však ještě ani čtyři roky
a Waldert se během ly-
žařských závodů, kona-
ných v neděli 10. úno-
ra 1935 na Javorníku,
smrtelně zranil. Z ja-
vornického svahu se
spustil jako předpo-
slední závodník, ve
sjezdu nezvládl svoje
lyže a v plné rychlosti
narazil do stromu. Následkem nehody byla zlomenina lebky a četná vnitřní
poranění. S velmi těžkými zraněními byl dopraven domů do Hodkovic, kde
téhož dne ve 3 hodiny odpoledne zemřel.

Pořadatelem závodu byl Deutscher Turnverein Liebenau (Německý tělo-
cvičný spolek Hodkovice) a Adolf byl vedoucím akce. Byl vyhlášeným lyža-
řem a nedlouho před neštěstím se umístil na stupních vítězů v Novém Městě
pod Smrkem. Dvaatřicetiletý Adolf Waldert, jenž byl povoláním kolář a sám
lyže i vyráběl, po sobě zanechal mladou ženu a sotva půlroční dítě… 

Je známo, že Waldertova památka, mající podobu „kamenného stolu“ a ta-
bulky se stručným nápisem na vedlejším stromě, se nachází na protilehlém
svahu Javorníku. Kdy se poprvé objevila pamětní destička i na Kahligovu
pomníku se nám zjistit nepodařilo.
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Kahligův pomník doplňuje deska tragicky zahynulého lyžaře Adolfa
Walderta, foto Miroslav Deml



12 | | 3/2020

Gustav Leutelt – 160 let od narození
básníka Jizerských hor
Otokar Simm 

O Gustavu Leuteltovi toho bylo v posledních letech napsáno poměrně dost,
přesto však nechceme pominout 160. výročí jeho narození. Gustav Leutelt
byl ve své době uznávaným a populárním spisovatelem, avšak po druhé
světové válce a odsunu německého obyvatelstva zůstal známý jen úzkému
zbytku starousedlíků. Nově příchozí obyvatelé regionální německé autory
neznali ani se o ně nezajímali, a tak jejich dílo brzy upadlo v zapomnění. 

Doba se však změnila
a postupně se obnovu-
je i zájem o kulturní
minulost míst, jež jsou
pro mnohé z nás již
rodným krajem a tudíž
i domovem. Vydejme
se proto do krajiny
Gustava Leutelta a zkus-
me nahlédnout do jeho
života, který byl těsně
spjat s Jizerskými ho-
rami.

Dnešního návštěvníka
Josefova Dolu upoutá
na první pohled kostel
Proměnění Páně se
hřbitovem, nápadné
jsou zbytky dvou vy-
haslých, právě přesta-
vovaných sklářských
hutí, stará škola, v níž
nyní sídlí Muzeum
místní historie s kni-
hovnou, i další výstav-
nější budovy. Silnice
sleduje tok Kamenice
a s ní se společně pro-
plétá údolím i želez-
niční trať, končící naGustav Leutelt, básník Jizerských hor, šedesátiletý 



nevelkém nádraží. Řeka odděluje Josefův Důl od Dolního Maxova, dříve dvě
samostatné obce.

Zcela jiný byl pohled na Josefodolsko před sto šedesáti lety. Právě se chys-
tala stavba kostela a fary, založen měl být hřbitov. Při Kamenici dýmala stará
Zenknerova sklářská huť a vedle ní stála škola z roku 1826. Středem obce ne-
vedla silnice a s Dolním Maxovem ji spojoval jen dřevěný most. První vlak
sem měl přijet až o 34 let později…

Ve zmíněné, dnes už neexistující škole se v roce 1852 stal kantorem Jo-
hann Michael Leutelt, jenž pocházel ze zemědělského rodu usazeného za
Ještědským hřbetem v Jítravě. Tři roky po příchodu do údolí Kamenice se
oženil s Marií Simmovou, dcerou učitele v Šumburku-Krásné. V josefodol-
ském školním bytě se Leuteltovým 21. září 1860 narodil druhý syn, Gustav;
jeho bratr Johann byl o málo starší. Jejich dětství probíhalo ve spořádaných,
avšak velmi skromných poměrech učitelské rodiny. Vlhký a plísní páchnou-
cí školní byt byl možná i příčinou vážného onemocnění, jež postihlo čtyřle-
tého Gustava. Rodiče se již obávali nejhoršího, dětská úmrtnost bývala tehdy
postrachem chudých i bohatých. 

Tenkrát bylo obvyklé, že se kantoři zapojovali do společenského života obce.
Také „starý Leutelt“ – jak mu zde všichni říkali – hrál v kostele na varhany
a řídil pěvecký sbor. Malý Gustl obcházel s otcem i ty nejzapadlejší chalupy,
aby zapěli s pohřebním chórem či notovali při svatbách. Od dětství poznával
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V bývalé josefodolské škole se nyní nachází Muzeum místní historie a knihovna
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denní strasti a radosti lidí, z nichž
většina se v té době zabývala výro-
bou a zpracováním skla. Pozoroval
práci brusičů, perlařů, mačkářů
a stříbřičů, v domácnostech vídal
ženy našívající knoflíky. Nejvíce na
něj ale zapůsobila těžká práce sklá-
řů v Zenknerově huti. Se synem
jednoho z nich míval příležitost
dostat se dovnitř a sledovat dělní-
ky při jejich činnosti u velké pece.
Zdá se však, že ještě větší vliv měly
na citlivého jinocha okolní lesy,
které začínaly hned naproti jeho
bydliště. Stačilo jen přejít obecní
cestu a již byl v téměř ryzí přírodě,
kde mu bylo nejlépe. Láska k ní se
tak do jeho zasněné duše zapsala
na celý život.

Základní školu absolvovali oba
bratři ve staré školičce, kterou je-
jich otec od roku 1871 řídil. Po stu-
diích v Jablonci a na učitelském ústa-
vu v Litoměřicích získali Johann
i Gustav učitelská místa v rodné
obci. Starší z bratrů však již v roce
1886 zemřel, aniž po sobě zane-
chal potomky. 

Tři roky po Johannově smrti sko-
nal i Gustavův otec. To již v Josefo-
vě Dole stála deset let nová škola,
v níž mladý Leutelt získal po otci
místo řídícího. Nyní žil se svojí
matkou a domácnost s nimi sdílela
i babička z matčiny strany. Nelze
pochybovat o tom, že se paní Ma-
rie o svého syna dobře starala
a snad mu tento bezstarostný stav
docela vyhovoval. Když ale v roce
1906 maminka zesnula, zůstal na-
jednou bez opory. To byla pro
Leutelta zcela nová a nikterak pří-
jemná zkušenost. Rok nato se ale

Zenknerova sklářská huť na obrazu Eduarda
Enzmanna. Stála naproti staré škole, kde
Leuteltovi bydleli. Obě stavení zanikla

Náhrobek rodiny Leuteltových na hřbitově
v Josefově Dole
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vše změnilo – 22. července 1907 se v josefodolském kostele oženil s Marií
Hübnerovou. Po svatbě novomanželé odcestovali do Švýcarska, kde strávili
několik krásných dnů v oblasti hory Rigi. 

Následující čas měl Leuteltovým přinést potomka, ale štěstí při nich nestá-
lo – v roce 1908 se jim narodil mrtvý chlapec. Až po dalších čtyřech letech
mohli být již postarší rodiče šťastní, když na svět přišel zdravý syn Arno.

Obraťme však stručně pozornost k Leuteltově tvorbě. Její začátky tvoří pře-
devším povídky a drobné skici. První z nich – Der arme Georg (Chudý
Georg), vyšla v roce 1883 v Reichenberger Zeitung. Během následujících
dvaceti let se s Leuteltovými povíd-
kami můžeme setkávat v časopisech,
kulturních sbornících či ročenkách
horského spolku. 

Leuteltovo dílo není rozsáhlé. Ne-
patřil k autorům, kteří chrlili jednu
knihu za druhou, a zdá se, že tvořil
spíš těžko. První román Die König-
häuser (Domy Königů) napsal až po
své čtyřicítce a čtenáři se dočkali jeho
vydání v roce 1906. K nejvýrazněj-
ším Leuteltovým dílům patří román
Das zweite Gesicht (Druhá tvář),
z roku 1911 (2006 přeložený do češ-
tiny). S ním měl drobnou patálii: při-
pravený název mu totiž sebral jiný
regionální autor, Ferdinand Schwind,
což Leutelta značně rozmrzelo. Na
nátlak vydavatele se ale nakonec roz-
hodl svůj původní název použít.
Následovaly romány Hüttenheimat
(Domov v hutích, 1919), Der Glas-
wald (Skleněný les, 1924) a Der Brech-
schmied (Brechšmíd, 1934). Značnou
oblibu získal soubor vyprávění Das Buch vom Walde (Kniha o lese, 1928).
Posledním Leuteltovým dílkem byla povídka Doktor Kittel (1943). Chtěl jím
nejspíš vzdát hold své matce i manželce, jejichž kořeny byly spojeny s rodem
zázračného doktora a léčitele. 

Poetický styl Leuteltova vypravěčského umění přispěl k tomu, že se o něm
začalo mluvit jako o básníkovi Jizerských hor, ačkoliv se básnické tvorbě ne-
věnoval. Přišly literární ceny a mnohé veřejné pocty. Leutelt se stal váženým
mužem, měl mnoho přátel a příznivců i mezi významnými osobnostmi, lidé
jej oslovovali titulem Mistr. Úzké přátelství jej spojovalo například s jabloneckým

Román Die Könighäuser vyšel mnohokrát. 
Na obrázku titulní strana vydání z roku 1953
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starostou Karlem R. Fischerem či s Juliem Streitem, uznávaným kantorem
a později ředitelem jablonecké německé knihovny. Fischer se zasloužil
o vznik Leuteltovy společnosti (založené 20. ledna 1923), která si vytkla za cíl
podporu místních tvůrců. Její pojmenování bylo nepochybně projevem
přízně a uznání. 

Činnost Leuteltovy společnosti byla obnovena v poválečném Německu
v roce 1957 a dodnes pečuje o kulturní odkaz sudetských Němců. Jejím prv-
ním předsedou byl zvolen právě Julius Streit. První členskou prémií se v ro-
ce 1957 stala útlá publikace Gustav Leutelt, der Dichter des Isergebirges (GL,
básník Jizerských hor), jejímž autorem byl Wilhelm Pleyer.

V roce 1922 nadešel
čas k Leuteltovu od-
chodu do penze; patr-
ně k němu částečně
přispělo i jeho neval-
né zdraví. V Dolním
Maxově, kde byl od ro-
ku 1905 řídícím učite-
lem v nové škole, a kde
založil a vedl i místní
muzeum, mu předsta-
vitelé obce udělili při
té příležitosti čestné
občanství. V té době
mu v Josefově Dole po-
stavili i pomník, který
ale po druhé světové
válce zanikl, a až v ro-
ce 1994 byl obnoven
z iniciativy Leuteltovy
společnosti.

S penzionováním bylo
bohužel spojeno i opuš-
tění školního bytu a na-
konec i milovaného
údolí Kamenice. Jakou-
si epizodou v životě
rodiny se poté stalo
tříleté přestěhování do
Horního Růžodolu, dnes
jedné z libereckých
čtvrtí. Přestože zde po
spisovateli pojmeno-

Spisovatelův pomník v Josefově Dole bývá při výročích
či návštěvách krajanů vyzdoben
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vali jednu z nových ulic, štěstí
v rušném místě nenalezl, a tak si
Leuteltovi zanedlouho našli byt
v jablonecké Friesengasse 18,
dnešní Wolkerově ulici. V roce
1929 si pak s pomocí města a přá-
tel nechali kousek odtud, v ny-
nější ulici U Srnčího dolu, v pří-
jemném prostředí obklopeném
lesy, postavit rodinný domek.
Klidného a spokojeného stáří se
zde ale rodina nedočkala. Vše
zhatil nástup fašismu a začátek
další války. V roce 1940 byla sice
v jabloneckém městském divadle
uspořádána okázalá oslava auto-
rových osmdesátin, ale choroba-
mi sužovaný introvertní muž se
omluvil a nezúčastnil se jí. Může-
me se jen domnívat, že se tak
snad rozhodl i proto, že akce v té
době musela mít do značné míry
politický podtext. Krom toho jej
město Jablonec nad Nisou k ži-
votnímu jubileu poctilo i uděle-
ním čestného občanství.

Robert Herzog, Leuteltův obdi-
vovatel a mladší učitelský kolega,
byl při té příležitosti pověřen se-
stavením knihy Das Isergebirge –
die Landschaft Gustav Leutelts
(Jizerské hory – krajina Gustava
Leutelta). Leutelt pro ni o deset let rozšířil náhled do svého života, který pů-
vodně napsal v roce 1930 a nazval ho 70 Jahre meines Leben (70 let mého
života). Na životní jubileum svého čestného občana nezapomněli ani v dolno-
maxovské škole, kde mu byla odhalena skleněná pamětní deska.

Syn Arnold, úředník jablonecké spořitelny, musel brzy narukovat k wehr-
machtu a již v roce 1941 padl u ukrajinského Konstantinogradu. Zdálo se, že
již nic nemůže starce více zlomit. Očekávaný konec války však přinesl jen
další utrpení. Krátce po německé kapitulaci byli Leuteltovi donuceni odejít
ze svého domu do podkrovního bytu v dnešní ulici Svatopluka Čecha a v ro-
ce 1946 pak byli vykázáni do sběrného tábora v Rýnovicích. Brzy nato mu-
seli spolu s dalšími dvanácti sty Němci nastoupit – patrně na rychnovském

Gustav Leutelt se na prahu svého domu loučí 
s návštěvou. Je patrné, že byl velmi drobného vzrůstu.
Zdroj: Gustav Leutelt / Jubiläumsausgabe zum
150. Geburtstag des Dichters…
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nádraží – do nákladních vagonů, které
je odvezly nejprve do lágru v meklen-
burském městě Parchim. Přijatelné
podmínky k životu tam ale vyhnanci ne-
nalezli, a tak po měsíčním strádání po-
kračoval jejich transport do Durynska.

Manželé Leuteltovi našli v říjnu 1946
skromný nájemní byt v obci Seebergen.
Paní Marii bylo 74 a jejímu muži 86 let.
To již ale básník Jizerských hor neměl
sílu ani vůli žít. Své oči naposledy zavřel
časně ráno 17. února 1947. Smutná byla
i jeho poslední cesta – pozůstalá paní
vezla rakev se zesnulým na sáňkách na
místní hřbitov, kde byl za přítomnosti
faráře a několika sousedů neznámý sta-
řec pochován. „Sama a opuštěná jsem
stála u jeho hrobu,“ psala tenkrát vdo-
va v dopisu Robertu Herzogovi.

Ve výše zmíněné publikaci Gustav Leu-
telt, der Dichter des Isergebirges z roku
1957 byla otištěna báseň Adolfa Wild-
nera (1882–1966), jabloneckého učite-
le, literáta a Leuteltova souseda, nazva-
ná prostě Gustav Leutelt. Formou jaké-
hosi nekrologu ji vytvořil krátce po pří-
telově úmrtí. 

Po nějaké době se Leuteltovým přáte-
lům podařilo sehnat prostředky na po-
řízení pískovcového náhrobku, který
zdobí jeho hrob dodnes. Ve vsi Seeber-
gen, která je od roku 2009 s několika
dalšími spojena v obec Drei Gleichen,
dnes již vědí, kdo byl Gustav Leutelt,
a váží si jej. Jeho hrob byl v rámci úprav
tamního hřbitova přemístěn na důstoj-
né místo a v roce 2004 byl péčí Leutel-
tovy společnosti restaurován i náhrob-
ní kámen. V září 2010 byla v Seeber-
genu přejmenována jedna z ulic na
Gustav Leutelt Straße.

Marie Leuteltová dokázala statečně
nést všechny životní útrapy. Po smrti

Pamětní deska, která byla odhalena 
v dolnomaxovské škole v roce 1940. 
Zdroj: Gustav Leutelt / Jubiläumsausgabe
zum 150. Geburtstag des Dichters…

Leuteltův pomník v lázních Wiesbaden,
hlavním městě Hesenska. 
Foto Matthias Kleine
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manžela se přestěhovala nejprve do
menšího bytu v Seebergenu a po dal-
ších letech jí přátelé pomohli sehnat
místo v domově pro seniory v Rapperts-
hofenu, části města Reutlingen, tehdy
v Západním Německu. Tam 1. prosin-
ce 1969 zemřela v požehnaném věku
nedožitých 97 let. Byla pochována na
městském hřbitově, daleko od svého
muže. Po uplynutí patnáctileté lhůty
byl její hrob srovnán se zemí. 

Rok 2010, kdy uplynulo sto padesát
let od narození Gustava Leutelta, byl
provázen řadou významnějších poči-
nů. Leuteltova společnost se k výročí
přihlásila knihou Gustav Leutelt / Jubi-
läumsausgabe zum 150. Geburtstag
des Dichters des Isergebirges (GL /
Jubilejní vydání ke 150. narozeninám
básníka Jizerských hor) autorů Rein-
holda a Gabriely Stumpe. 

V Josefově Dole uspořádala obec 21.
září 2010 vzpomínkovou akci s polo-
žením květin k Leuteltově památníku
a se čtením přeložených ukázek
z Knihy o lese. Současně byla zahájena
i výstava obrazů jabloneckého malíře
Václava Kocuma, jenž hledal náměty
ve zmíněné publikaci. Otevřeno bylo
Muzeum místní historie a Josefodolští
vyznačili Stezku Gustava Leutelta, je-
jíž začátek se nachází u konečné že-
lezniční stanice. Jizersko-ještědský
horský spolek se prezentoval dvojja-
zyčnou knihou fotografa Siegfrieda
Weisse Píseň o lese – Das Lied vom
Walde, inspirovanou Leuteltovou Kni-
hou o lese.

O deset let později, v roce 2020, vět-
šina lidí na Gustava Leutelta pro jiné
závažné starosti nevzpomněla. Spolek
Patron se tímto pokouší splatit vý-
znamné osobnosti našeho kraje dluh.

Náhrobek básníka Jizerských hor na hřbitově
v Seebergenu. Foto Albert Riese

Při příležitosti 150. výročí narození byly
u pomníku v Josefově Dole položeny věnce
a květiny
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Kamil Weber bydlel při Staré poutní cestě, pod zalesněným dvouvrším zva-
ným dříve Niederbauersberg (dnes pojmenovaným Na Chatkách), v Hej-
nicích č. p. 386. Jeho dům se nacházel naproti vyhořelému statku Antona
Neumanna, přezdívaného Niederbauer (dolní sedlák). Weber se sem nastě-
hoval ve 20. letech minulého století společně se svojí matkou. 

Každý, kdo procházel poutní
cestou, poznal hned dům, kde
bydlel místní hrobník. Na plo-
tě kolem domu měl opřené
zbytky starých vykopaných
rakví, které tímto zvláštním
způsobem sušil, a pak s nimi
topil. Kdo za ním přišel do do-
mu, byl hned v předsíni zdě-
šen, protože v chodbě všude
stály nové rakve. Ve světnici
měl několik lebek, z nichž jed-
na – s vylomeným zubem –
stála na krbu a do díry po zu-
bu zavěšoval svoji dlouhou
fajfku. 

Lidé se k němu báli chodit,
a tak je musel navštěvovat on
sám. V letních měsících k ně-
mu ale jezdila skupina studentů z Prahy na letní byt; ubytovával je na půdě
domu, kde místo v postelích spali v nových rakvích. Sám zase pro změnu,
když měl hodně práce na hřbitově, přespával v márnici. Přesto ale byl velice
oblíbeným a kamarádským člověkem a všude byl vítán. 

Přátelil se také s ferdinandovským pošťákem Václavem Serafínem, u něhož
strávil spoustu večerů. Měli si o čem povídat – oba znali všechny lidi v širém
okolí a oba byli i vášnivými včelaři. Od svého kamaráda, zahradníka Adolfa
Jecha, obdržel Kamil čtyři úly, a od té doby pak každé Vánoce dostávali
Jechovi med. Ke včelám chodil vždy jen v trenkách a bez ochranných po-
můcek, přesto prý nikdy nedostal žihadlo. Mnoho času strávil i v zahradnic-
tví; každý den tam chodíval pro čerstvé květiny pro místní hřbitovy. 

Kamil Weber měl velmi rád děti, ačkoliv zůstal po celý život svobodný
a bezdětný. Děti se kolem něj rády shlukovaly a on měl po kapsách vždycky
bonbony, které jim rozdával. Ve stáří jej životem provázel jeho věrný pes; byl

Kamil Weber, ferdinandovský a hejnický hrobník 
Jiří Růžička

Hejnický hrobník Kamil Weber, archiv Miroslava Jecha
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střední výšky, měl černou srst, rasou od každého něco. Od Kamila se nehnul
na krok a všude s ním chodil.

Kamil se vyučil řezníkem a část života se tomuto řemeslu i věnoval. Hrobní-
kem se stal až roku 1928 a byl jím do května roku 1961, kdy v 78 letech odešel
ze zdravotních důvodů do důchodu. O nebožtíky se staral dlouhých 33 let.
Pohřbíval za Masaryka, Hitlera i za Gottwalda…

Původní Weberova lavička nad Ferdinandovem na historické fotografii, archiv Miroslava Jecha
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V roce 1949 proběhla v horách akce Jizerka. V režii StB byla namířená proti
skautům, kteří chtěli zběhnout na západ. Po prozrazení byli obklíčeni a roz-
stříleni, dva z nich – Jiří Haba a Tomáš Hübner – byli zastřeleni na místě a je-
jich těla byla tajně převezena do Hejnic. Kamil Weber je měl vysvlečené po-
hřbít do neoznačeného hrobu. Jeho výrok vstoupil do literatury: odmítl je
zakopat jako psy a členům StB řekl, že takhle se nepohřbívalo ani za války.
A tak jim sehnal alespoň košile. Musel také podepsat mlčenlivost o této akci.
Tu však nedodržel a příbuzným místo hrobu prozradil. Díky Kamilu Webe-
rovi mohla být po roce 1990 provedena exhumace obou těl a ostatky potom
byly převezeny do místa jejich rodiště.

Kamilův otec i strýc pracovali jako hajní pro Franze hraběte Clam-Gallase.
Otec Franz a jeho rodina bydleli v panské hájovně ve Ferdinandově č. p. 47
prokazatelně mezi léty 1879–1904, jeho strýc v panské hájovně v horním
Ferdinandově č. p. 231. Oba bratři zemřeli v roce 1904 v činné službě. 

Otec Franz Weber se jednou v lese nedaleko Nové poutní cesty ukryl před
pytláky, což mu zřejmě zachránilo život. Jako poděkování Bohu nechal na
místě postavit kříž, kterému se říkalo Weber’s Herrgott. Tato událost se stala
16. května 1892, kdy ve ferdinandovské hájovně spatřila poprvé světlo světa

Slavnost obnovení Weberovy lavičky v roce 2020
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Franzova dcera Johanna. Kříž vydržel na místě šedesát let, ale za komunis-
tické vlády byl rozmlácen na malé kousky. Před několika lety byl kříž obno-
ven členy Spolku Patron.

Bylo pondělí 5. listopadu roku 1962, hejnickým údolím se předešlé noci pro-
hnal silný vítr z hor, foukalo i po celý den. Jak už to v tomto kraji na podzim
bývá, všude spousta popadaných suchých větví. Téměř devětasedmdesátiletý
Kamil se vypravil do nedalekého lesa nasbírat dřevo na topení; jako vždy jej
doprovázel jeho věrný čtyřnohý přítel. Šli starou cestou mezi loukami smě-
rem ke kopci Na Chatkách. Kamil si postavil dvoukolák do výklenku lesa, kde
odbočuje cesta k lesnímu divadlu a k Poustevníkovu kameni, poseděl na la-
vičce, kterou si v těch místech postavil k odpočinku. Kochal se pohledem na
hory vystupující z údolí a sledoval soumrak uplynulého dne. To ještě netušil,
že je to poslední západ slunce v jeho životě. 

Po chvíli se zvedl a nasbíral trochu dřeva na vozík. Najednou se mu ale pod-
lomila kolena a skácel se vedle dvoukoláku k zemi. Následujícího rána po
sedmé hodině tudy šly, jako každý den, ferdinandovské děti do školy v Hejni-
cích. Na křižovatce cest uviděly vozík se dřevem, kolem pobíhajícího psa a za
vozíkem ležící postavu Kamila Webera. 

Na opěráku je umístěna tabulka s fotografiemi a informacemi o Weberově životě
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Přivolaný hejnický lékař Karel Janda již mohl pouze konstatovat smrt.
Věrný pes Kamila neopustil ani po smrti. Když bylo objeveno bezvládné tělo
a zavolán lékař, pes nenechal ke svému pánovi nikoho přiblížit; musel být
přivolán příslušník SNB, který psa utratil. Pitvou bylo zjištěno, že Kamil
Weber zemřel 5. listopadu kolem šesté hodiny večerní na mozkovou mrtvici.
Dne 10. listopadu byl nebožtík pochován do rodinného hrobu ke svým ro-
dičům. Hrob se dosud nachází u horní zdi ferdinandovského hřbitova a je
třetí zprava. Dle starého číslování číslo 4–5, podle nového 1509.

Po Weberově smrti dům propadl obci a byl zcela vykraden zaměstnanci
národního výboru. Dům později obývala učitelka z hejnické školy, pani Ga-
hutová. O hroby rodiny Weberů se po propadnutí nájmu v roce 1977 starala
stará paní Charlota Šimůnková, jež i nadále obci platila pronájem. Po její smr-
ti již od roku 2001 nebyl nájem placen a hrob se měl zrušit. S městským úřa-
dem se jednalo o adopci a zachování hrobu jako památky na ušlechtilého
muže. Nájem však byl, bohužel, zaplacen jednou hejnickou rodinou s tím, že
hrob bude zrušen a použit pro její potřeby.

Na závěr ještě jedna vzpomínka Miroslava Jecha z Hejnic: „Kamil u nás
denně na lavičce nebo v dílně proseděl dvě hodiny. I když jsem měl fotoa-
parát, nikdy se nedal vyfotit, že prý se to nesluší, fotit hrobaře. Jeden rok
k nám byl Kamil pozván na Štědrý den na večeři, ale nepřišel. Dvě hodiny
jsme na něj tenkrát čekali… Prý si to rozmyslel, aby na rodinu neházelo
špatné světlo, že seděla na Vánoce s hrobařem. Tenhle skromný chlap udě-
lal pro místní lidi víc, než mnohý starosta.“

Výhled na Hejnice s Ferdinandovem lemují severní svahy Jizerských hor
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V letošním roce několik nadšenců obnovilo lavičku Kamila Webera. Velké
poděkování za pomoc při její výrobě patří Janu Votavovi, Aleši Navrátilovi,
Petře Hanzlové a Ivetě Juklíčkové. V její blízkosti byla na strom umístěna ta-
bulka s krucifixem a nápisem 

Camill Weber
*24. 12. 1883
†5. 11. 1962

Matriky promlouvají:
Camill Adalbert Josef Weber, 

narozen v 6 hodin ráno 24. 12. 1883 ve Ferdinandově 47
zemřel 5. 11. 1962 v Hejnicích

Otec:
Franz Weber *1845 Hajniště
†29. 10. 1904 v 1 hodinu po půlnoci na rakovinu střev, Ferdinandov 47

Matka: 
Franziska Weber, rozená Pohl, *1850 Běsno
†2. 12. 1933 v půl 8. ráno na zástavu srdce, Hejnice 386

Sourozenci: 
Franz Albert Weber *24. 10. 1881, Ferdinandov 47 
Alfred Benjamin Franz Weber *10. 12. 1879, Ferdinandov 47
Johanna Emilia Weber *16. 5. 1892, Ferdinandov 47

Hrob rodiny Weberovy na ferdinandovském hřbitově – brzy bude možná minulostí
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Siegmundův kříž v lukách 
Marek Řeháček

Půvab krajiny tkví přeci jenom hlavně v očích poutníků. Říkal jsem si to ně-
kdy v polovině 90. let 20. století mezi zbujelými stromy v lukách pod
Prosečským hřebenem. U Siegmundova kříže, který byl v té době na kusy
rozsekán a rozházen mezi přerostlé lípy. 

Dnes už je to zase jedno z nejmalebnějších míst Proseče, ale ještě nedávno
to byl krasosmutný kout ztracený v poli. Málokdo sem zavítal hledat krásu
krajiny. A popravdě: nebýt Petra Lišky z Jablonce nad Nisou a jeho houžev-
naté snahy, je dost dobře možné, že by na kopečku za prosečským hřbitovem
stále ležely jen poškozené kusy otesaných kamenů, o které by asi nikdo pří-
liš nejevil zájem. Ale právě pan Liška vztyčil v roce 1997 na podstavci rozko-
taných starých božích muk dřevěný kříž ze spojených hrubých kmenů.
Později jej nahradil trámovým křížem se stříškou a vyřezávanou postavou
Spasitele. Nenechal se odradit, ani když jeho dílo ničili vandalové a přírodní
živly a křížek vždy obnovil. Ano, bylo to jednoznačně provizorní řešení, ale
jako kdyby mělo upozornit na to, že toto krásné místo pod lesy utrpělo po

Na bezejmenném návrší nad Prosečí nad Nisou postavil počátkem 19. století Ignaz Siegmund kříž, 
foto Ivana Řimnáčová
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poslední válce velký úraz a po le-
tech se touží vrátit k původní ma-
lebnosti. K oné prosté a bytelné
venkovské kráse kamenného pod-
stavce s kovaným křížkem mezi
stromy. Pod ně si člověk rád sed-
ne a na chvíli s tím požehnaným
místem splyne a vcelku nenápad-
ně obnoví své síly k další cestě ži-
votem. 

Když jsme mezi staré lípy do-
putovali v roce 2017 s Ivou Řim-
náčovou, působilo to místo – na-
vzdory vztyčenému křížku – pořád
jaksi zraněně a zneužitě. Kamen-
ný sokl božích muk ležel přelo-
mený opodál, kříž nikde, střepy
z rozbitých lahví okolo. Syrová ro-
mantika krajiny, kterou se kdysi
prohnali běsi, a ona to pořád
smutně dává na odiv. Zatoužili
jsme po tom vrátit tomuto místu
zašlou krásu. 

Také velký dřevěný kříž s vyřezávaným tělem Krista kdosi zničil, foto Ivana Řimnáčová, srpen 2017

Ve druhé polovině 20. století neznámí vandalové kříž
opakovaně ničili. Na podstavec starého pomníku
občas někdo postavil provizorní kříž dřevěný,
foto Ivana Řimnáčová, květen 2016
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Koncem roku 2019 začaly přípravné práce na obnově, foto Otokar Simm

V listopadu 2019 byl připraven základ budoucího pomníku, foto Otokar Simm
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Kopeček s kótou 491 metrů nad mořem je zdaleka viditelný a nejhezčí po-
hled na něj je ze staré cesty vedoucí od prosečského hřbitova vzhůru k hře-
beni. Dnešní ulice V Lukách totiž kdysi pokračovala dále jako vozová cesta
propojující údolí Nisy v Proseči se sousedními Rýnovicemi; ze staré cesty se
v lese u Ptačího napajedla doposud zachovaly žulovými balvany dlážděné
úseky. A právě u této cesty nechal v roce 1808 postavit obchodník Ignaz
Siegmund kamenný podstavec s křížem. Podle všeho šlo o dílo některého
z místních kameníků, nažloutlá tzv. černostudniční žula pochází z některého
z malých lomů v lesích pod Císařským kamenem. I tvar podstavce s výraznou
hlavicí by tomu nasvědčoval: podobný najdeme nedaleko v ulici V Pekle
u domu č. 161 a ještě podobnější, téměř identický, pak stojí i u domu č. 286
ve Vyhlídkové ulici ve Vesci, na opačné straně údolí. 

Bohužel dnes již nevíme, jestli nechal Ignaz Siegmund křížek postavit jen
jako svaté znamení na místě, kde cesta vstupuje z temných lesů do polí, ne-
bo k tomu měl nějaký jiný důvod, například záchranu života či zdraví.
Existuje i informace, že křížek nějakým způsobem souvisí s událostmi tzv.

Časně zjara roku 2020 sestavil restaurátor
Petr Verich z Turnova nová boží muka,
foto Ivana Řimnáčová, duben 2020

Letos v červnu přibylo na plechu malované tělo
Krista. O něj se postaral Milan Kupkár
ze Znojma, foto Ivana Řimnáčová
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V listopadu 2020 se nad Prosečí zaskvěla obnovená sakrální památka, foto Otokar Simm
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bramborové války, která probíhala
v letech 1778 a 1779 mezi Rakous-
kem a Pruskem. Přestože se v okolí
Prosečského hřebene z té doby do-
chovalo hned několik opevněných
míst, není známo, že by byl ale kří-
žek s touto válkou nějak spojen. 

Po dlouhá desetiletí se o boží mu-
ka starali majitelé domu č. 74, kte-
rým patřila pole a louky, táhnoucí se
až nahoru k lesu. A protože šlo o pří-
slušníky rodiny Jentschových říká-
valo se památce ještě v dobách prv-
ní republiky ponejvíce Jentsches
Kreuz čili Jentschův kříž. A tak to
šlo až do poslední války, po níž byla
boží muka kýmsi pokácena a rozbi-
ta. Pozemek s poškozeným křížkem
získalo v roce 2017 město Jablonec
nad Nisou díky ochotě manželů Špi-
larových a následně začalo připravo-
vat jeho obnovu do původního sta-
vu. Kamenické a kovářské práce
provedl restaurátor Petr Verich, tělo
Krista na plech vymaloval Milan
Kupkár ze Znojma. Snahou bylo za-
chovat co nejvíce z původní nálady
památky. Žula byla proto jen vyspra-
vena a doplněna, a výtvarné pojetí
velkého kovaného kříže s plecho-
vým tělem Spasitele bylo provedeno
přesně tak, jak byla v jizerskohor-
ském podhůří zhotovována na začát-
ku 19. století. Celkový dojem z pa-
mátky je tak starokrásný. Poutníci
kráčející dolů z lesů do údolí mohou
mít zase radost, že se malebnost na-
vrátila do uzdraveného místa v po-
lích pod Prosečským hřebenem.

Další informace o novodobé historii
této památky najdete na zadní stra-
ně obálky.

Na zadní straně najdeme pohlednou tabulku,
která nás informuje o renovaci, 
foto Otokar Simm

Ještě před dokončením obnovenou památku
nakreslil Petr Ferdyš Polda
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V minulém vydání jsem se s vámi podělil o zajímavosti ze Starého Harcova
a harcovského polesí. Protože nebylo možné zveřejnit všechny fotografie,
rád bych se k tématu ještě jednou vrátil a seznámil čtenáře s památkami,
které nejsou příliš známé.

První písemná zmínka o Harcovu pochází z roku 1522, kdy se o něm obje-
vuje zápis ve frýdlantské městské knize. Roku 1939 byla obec připojena
k Liberci. Její dominantou je kostel Navštívení Panny Marie z let 1858–1860,
o kterém jsem psal v minulém článku.

Památky, které chci tentokrát představit především prostřednictvím foto-
grafií, se většinou nacházejí na západním okraji harcovského polesí, jež se
rozprostírá mezi Starým Harcovem a Janovem nad Nisou.

Jsou to skutečně památky málo známé a v mapách většinou neoznačené.
Při jejich hledání lze tedy v cíli zažít tu pravou pomníčkářskou radost z na-
lezení.

Památky Starého Harcova podruhé
Günter Menzel

Dřevěný křížek, jehož původ nám není známý, najdeme u vily, která kdysi patřila známému tiskaři Stiepelovi
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Nápis na skalce v lese nad bývalým lomem stále čeká na své rozluštění

Kříž u hotelu Orion v nejsevernější části Harcova připomíná dávnou vraždu
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Informace pro členy: členská schůze
V minulých letech bylo zvykem, že v posledním
čísle časopisu Patron byl již zveřejněn termín
a místo konání výroční členské schůze. Vzhle-
dem k nejistotě v souvislosti s epidemií korona-
viru výbor spolku doposud termín pro rok 2021
nestanovil. Členská schůze se bude konat, až to
situace s jistotou dovolí. O termínu budou čle-
nové informováni prostřednictvím mailu a spol-
kového webu.

Pomník v Horním Polubném – oprava
V minulém čísle jsme na tomto místě přinesli
informaci o obnově válečného pomníku v Ko-
řenově – Horním Polubném. František Křůmal,
člen Spolku Patron, upozornil redakci na ně-
které nesrovnalosti. Obnovený pomník nestojí
na původním místě a je věnován jen památce
padlých z prusko-rakouské války 1866. Z jiného
zdroje přišla informace, že plastika dravce se
prý příliš nepovedla a byla proto sejmuta za
účelem opravy. Obsáhlejší materiál k tématu
připravujeme do dalšího čísla. 

Nový vzhled památky Annelore Feix
V září letošního roku byla nám neznámými přá-
teli drobných památek Jizerských hor instalo-
vána keramická deska na skalku se starší pa-
mátkou Annelore Feix. Stalo se tak patrně při
příležitosti kulatého výročí (1960). Desku s ver-
šem doplňují tři keramické mandaly se slovy
láska, pravda a život. Chybně je uvedeno křestní
jméno – Anelore s jedním „n“. Přímo na místě,
kde k nešťastné události došlo, se objevila další
pamětní tabulka již počátkem letošního roku.

Čtvrtletník přátel drobných památek Jizerských hor č. 4/2020 (31. ročník)
Vydává Spolek Patron, Jiřetín pod Bukovou 104, 468 43, IČO: 64669807. Vydávání čtvrtletníku PATRON je
povoleno OkÚ - Jbc - 941/34. Ev. č. MK ČR E 10470. Redakce: Bohumil Horáček, Otokar Simm. Grafická úprava:
Graphis DTP studio, Moskevská 6, Liberec. Tisk: Geoprint, Krajinská 1110, Liberec. Příspěvky zasílejte na adresu:
Bohumil Horáček, Na Radouči 1254, 293 01 Mladá Boleslav, nebo e-mailem: horacek21@seznam.cz. Interní tiskovina.

Děje se nejen v Jizerských horách
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Dům v jablonecké ulici U Srnčího dolu 17 byl původně postaven pro rodinu Gustava Leutelta. 
Žila zde až do svého vyhnání. Foto Otokar Simm

Kříž Kamila Webera nedaleko Weberovy lavičky na úpatí návrší Na Chatkách, foto Jiří Růžička



Siegmundův kříž
Novodobá historie Siegmundova kříže v lukách se začala psát v roce 2016, kdy započalo jednání s vlast-
níky. Bylo úspěšné, a tak byl po čase pozemek okolo kříže převeden za symbolickou cenu na město, které
zajistilo obnovu místa včetně restaurování křížku. Dalším krokem bylo vyhlášení daného území význam-
ným krajinným prvkem v roce 2017. Následující rok pak arborista Milan Jelínek z Vlastibořic u Sychrova
citlivě ošetřil čtyři okolostojící lípy.

Obnova kříže s tělem Krista, o níž se uvnitř čísla zmiňuje ve svém článku Marek Řeháček, byla reali-
zována v roce 2020. Hlavní zásluhu na ní měl restaurátor Petr Verich. Tabulky na čelní a odvrácené straně
kamenného podstavce zhotovil a upevnil Jan Moravec, kovář z Oldřichova v Hájích. Pro líc byl zvolen
latinský nápis Laudetur Jesus Christus (Pochválen buď Ježíš Kristus). Na zadní straně najdeme údaje
o renovaci. Nakonec kdosi neznámý pověsil na připravený hák malou lucernu. Z lavičky stojící nedaleko
kříže se otevírá nádherný rozhled k Ještědskému hřebenu.

Na 5. října 2020 naplánovalo město Jablonec nad Nisou slavnostní požehnání. K tomu ale nedošlo
kvůli koronavirovým omezením.

Text a foto Ivana Řimnáčová


