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Obnovený pomník
v Horním Polubném

Úpravy hřbitova v Dolní Oldříši

Znovuzrozený křížek na Záskalí



Obnovený památník v Horním Polubném stojí na místě pomníku padlých turnerů, foto František Křůmal

Záchranné práce na zničeném hřbitově v Dolní Oldříši, foto Tomáš Brojír
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Vážení členové a příznivci Spolku Patron
Máme za sebou rok prožitý v atmo-
sféře celosvětové pandemie; jestliže
jsme si před rokem říkali, že to bu-
de zátěž na pár dní či týdnů, hlubo-
ce jsme se mýlili.

Pandemie zasáhla do života naše-
ho spolku více než jsme chtěli. Ne-
mohli jsme uskutečnit loňskou vý-
roční schůzi a v jarním termínu se
neuskuteční ani ta letošní. Jaká bude
situace na podzim, nedovede nikdo
odhadnout. Spolek tak v letošním
roce funguje v podstatě setrvačnos-
tí, není zvolen nový výbor, nemáme
schválen plán činnosti. Náprava to-
hoto zpoždění nás čeká jako jeden
z prvních úkolů po uvolnění opat-
ření proti koronaviru.

Vloni v létě se nám podařilo vyu-
žít příznivé situace a opravit dvě pa-
mátky v centrální části Jizerských
hor. Poutníky vítá nový Pařízkův kříž
a obnovený kámen Brzda. Konkrét-
ně na Brzdě máme také dluh – již
dvakrát jsme museli posunout
a nakonec na neurčito odložit ter-
mín jejího požehnání. Snad se to
povede letos. Situace opravdu není
jednoduchá, díky vládním opatře-
ním se dlouhodobě nemůže scházet
ani spolkový výbor, vše funguje
pouze díky emailové korespondenci,
což není pro spolkovou práci zcela
ideální.

Přesto vám v tomto čísle znovu
předkládáme zajímavé čtení o his-
torii a památkách Jizerských hor
a okolí, a věříme, že se již brzy uvi-
díme osobně.

Výbor Spolku Patron

Titulní strana: Obnovený pomník válečných obětí v Horním Polubném, foto František Křůmal

Od neštěstí Ernsta Horatschka uplyne letos 70 let,
foto Bohumil Horáček
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Kámen se neumí bránit
František Křůmal

Již řadu let se zajímám o drobné památky. Některé mne zaujmou svým
umístěním v krajině, jiné tím co připomínají, další svým neobvyklým tva-
rem nebo zobrazením symbolů, které v okolí nejsou běžně používané.
Jedním takovým je památník, stojící donedávna v parku na jižní straně
kostela v Horním Polubném.

Objekt byl tvořen poměrně masivním stupňovitým podstavcem, na němž by-
la umístěna jehlanovitá část, která se však neobvykle zužovala směrem dolů.
Na památníku byl umístěn nápis ZA VAŠI OBĚŤ VÁM NAŠI LÁSKU. Nad ná-

pisem byl zobrazen re-
liéf čtyř hlav vojáků
v helmách. Dříve ještě
bývala na vrcholu pa-
mátníku pěticípá hvěz-
da, a tak se dalo usuzo-
vat, že byl v této podobě
postaven jako pocta osvo-
boditelům. A protože
i zdejší kraj osvobodila
v roce 1945 sovětská voj-
ska, byl pomník označo-
ván jako Památník ru-
doarmějců.

Z některých zdrojů
jsem ale zjistil, že nešlo
o původní podobu pa-
mátníku, a ani místo,
kde se nalézal, nemělo
být původní. Jelikož při
svých pátráních rád vy-
užívám Státní okresní
archiv v Jablonci nad
Nisou a pomoc jejich
ochotných pracovníků,
i tentokrát jsem se na
tuto instituci obrátil. 

První tiskovinou, do
které jsem mohl nahléd-

Na Jablonecku bylo mnoho starších pomníků po válce otočeno
„vzhůru nohama“, načež byly většinou věnovány osvoboditelům.
Foto Bohumil Jakoubě
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nout, byl „Výkaz stavu
spolků válečných vete-
ránů, které přísluší XIII.
okresnímu svazu váleč-
ných veteránů Jablonec
nad Nisou pro spolkový
rok 1910“. V závěru té-
to brožury je na straně
122 zmínka o válečném
památníku v Polubném.
Je zde zveřejněna i jeho
podoba a vzhledem
k tomu, že informace
byla vydána v roce 1910,
dá se předpokládat, že
jde o jeho původní
vzhled.

Spolek válečných ve-
teránů v Polubném byl
založen v roce 1865 a je-
ho protektorem se stala
Jeho Jasnost kníže Alain
Rohan. Je zde uvedeno,
že v době zřízení památ-
níku měl tento spolek
316 členů a dva podpůr-
né fondy, a to fond
vdovský a sirotčí. Také
se zde můžeme dočíst,
že před kostelem v Hor-
ním Polubném zřídil spo-
lek v roce 1895 pomník
na paměť synů obce
Polubný padlých v pol-
ních taženích 1845–1878.
Zhotoven byl z weckelsdorfského pískovce (Weckelsdorf – Teplice nad Metují)
ve tvaru pyramidy a nese mimo jmen padlých i následující věnování vyryté
v mramoru: 

Dies Denkmal weihen Euch Eure Kameraden;
die Mitwelt und die Nachwelt soll es lesen,
wie furchtlos Ihr bei Sturm und Kanonaden,
wie treu Ihr seid bis in den Tod gewesen.

Pomník zřízený k památce synů obce Polubný padlých v polních
taženích v letech 1845–1878 nedlouho po odhalení. Jeho výška
údajně dosahovala šesti metrů. Archiv Bohumila Jakouběho
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Další materiál, který jsem ke studiu ve Státním okresním archivu v Jablonci
nad Nisou získal, byla Kniha protokolů ze zasedání vojenských vysloužilců
Polubný 1886–1901. Hned na úvod jsem zjistil, že předchozí informace, kte-
rá datovala vznik pomníku do roku 1895, nebyla pravdivá. 

V protokolu z 3. června 1895 se píše, že byla zvolena komise pro zřízení vá-
lečného památníku; za zmínku stojí, že v komisi je jmenovitě uvedeno 71 osob.
Až teprve v protokolu z 22. února 1896 se uvádí, že bylo usneseno zhotovit
válečný pomník z weckelsdorfského kamene. Jeho výroba a postavení bylo za-
dáno firmě Umann a Krause. Tato se zavázala, že za celkový obnos 820 fl.
pomník do 1. července 1896 připraví k odhalení…

To bylo předloženo valné hromadě spolku 15. března 1896 ke schválení
a současně se řešilo, na kterém místě má být postaven. Po delší debatě bylo
rozhodnuto, že určení místa bude přenecháno výboru. Starosta obce August
Preussler sděluje shromáždění, že památník bude zhotoven z pískovce se
čtyřmi mramorovými deskami, na kterých budou vytesána jména a data pad-
lých a pohřešovaných vojáků. Byl také přečten a odsouhlasen děkovný text,
který se na pomníku objeví.

Na jednání výboru z 29. března 1896 bylo schváleno již dříve navržené
umístění pomníku v parku velkoknížete Rohana, který se nacházel na křižo-
vatce obecní cesty na Jizerku a silnice do Zeleného Údolí. V tomto směru má
být podána žádost na Jeho Jasnost knížete Rohana. Na vědomí byla též vzata

Na tomto místě byl pomník v roce 1896 odhalen. V roce 1932 už byla habsburská orlice nahrazena
deskou s nápisem. Pohlednice, archiv Petra Kurtina



jména padlých a pohřešovaných a staviteli Krausemu bylo zadáno zhotovení
desek z bílého mramoru.

Na výboru 3. května 1896 byl projednáván protinávrh k umístění pomníku
na Kunzeho louce, přítomní se však dohodli posečkat s rozhodnutím do do-
by, než bude vyřízena žádost zaslaná knížeti. Pan Krause navrhl současnému
předsednictvu, aby s předsedy jednotlivých komisí spolku založili ústřední
komisi pro tuto slavnost. Mají být zřízeny i další komise:

1) pro stavbu a dekorace
2) přivítací
3) hospodářská a ubytovací
4) finanční
5) pořádková a
6) komise pro zábavu
Následuje opět jmenný výčet všech členů. Slavnostní řeč sestaví řídící uči-

tel Reckziegel. 
Dle protokolu spolkového výboru z 22. června 1896 byl přečten dopis lesní

správy Polubný ohledně povolení stavby v parku lesního úřadu od Jeho Jas-
nosti knížete Alaina z Rohanů. Místo bylo jednohlasně přijato a zapisovatel byl
pověřen lesní správě odpovědět a zároveň odeslat děkovný dopis Jeho Jasnosti.

Bylo odsouhlaseno, že odhalení válečného památníku se uskuteční 19. čer-
vence 1896. Program byl svěřen příslušnému výboru. Za přípravu pohoště-
ní (polévka, hovězí maso a 2× pečeně) bez nápojů požaduje pan John 1 flo-
ren. Předseda podává návrh, aby byl památník odhalen s církevními obřady.
Za slavnostní kancelář je určeno obydlí pana Stollowského v č. p. 541. Za pro-
nájem místa na louce pana Carla Kunzeho spolek zaplatí 20 fl., stanovena
byla i cena za povolení k postavení prodejního stánku: pro člena spolku 4 fl.,
pro nečlena 6 fl. 

Nutné výlohy budou hrazeny spolkem a každá komise je nabádána k co
největší šetrnosti. Jmenovitě je uvedeno i 25 pozvaných dam. Padl též návrh
pozvat plukovní kapelu, vyšlo však najevo, že by spolku přinesla další výdaje
ve výši nejméně 150 fl. Návrh byl proto zamítnut a namísto ní byla pozvána
spolková kapela. Po schválení jejího vystoupení na slavnosti vyjádřil Johann
Bartel celému spolku slova uznání. Mohlo by se zdát, že vše bylo připraveno,
zajištěno, ale… 

Valnému shromáždění spolku konanému 5. července 1896 sděluje stavitel
Krause, že je nemožné památník do 19. července postavit. Dodavatel prací
mu napsal, že kvůli nedostatku pracovních sil nemůže dílo v termínu dokon-
čit. Josef Neumann navrhuje trvat na dohodnutém termínu, jinak bude od
stavitele požadována pokuta 100 fl. Většina členů spolku s tím souhlasí. 

Josef Křížek shromáždění sděluje, že Johann Neumann, člen spolku, se vy-
pravil do Weckelsdorfu, aby na místě zjistil, jak to se zakázkou vypadá. Prý zjistil
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smutnou skutečnost, že dodavatel se nachází ve špatné situaci a pomník zřej-
mě nebude schopen v termínu dodat. 

Jak se ukázalo, nebyl to zdaleka jediný problém. Starosta August Preussler
na posledním zasedání výboru spolku navrhl stavbu památníku odložit, pro-
tože k pořízení základu chybí podstatná částka. Bylo proto dohodnuto obe-
slat čestné členy a majetné osoby prosebnými dopisy se žádostí o příspěvek.
Starosta též navrhl nepožadovat po firmě odškodnění 100 fl., ale místo toho
od stavitele požadovat bezplatné vyzdění a postavení památníku. Stavitel
Krause toto řešení přijal. 

Několik členů na zasedání žádalo, aby ke stavbě došlo v daném roce. Do
shromáždění byl též přizván kameník Waclawik, jenž měl do příští výborové
schůze předložit cenový návrh na stejný památník ze žuly. V dodatku se uvá-
dí, že při mimořádné valné hromadě stavitel Krause prohlásil, že památník
nepostaví, a že je nutné předat zakázku někomu jinému. 

Další údaj, který kniha protokolů jednání spolku obsahuje, je zápis ze shro-
máždění veteránů z 16. července 1896. Byl zde přečten přípis od firmy Umann
a Krause, v němž bylo zdůvodněno, že firma nemůže vypovězení ze strany
spolku přijmout, neboť není její vinou, že památník nebyl včas dokončen.
Dále se firma zavazuje, že spolku památník předá do 14. srpna tohoto roku
kompletně hotový, a v případě nedodání zaplatí spolku odškodnění 500 fl. 

Nad tímto bodem se rozvinula bouřlivá debata, načež shromáždění veterá-
nů skončilo bez výsledku. Někteří byli pro přijetí, jiní zase pro nepřijetí ná-
vrhu, resp. stavba pomníku měla být přeložena na příští rok. Shromáždění
bylo ale seznámeno s tím, že odsunutí na příští rok není dost dobře možné,
protože prosebné dopisy čestným členům a movitým osobám byly již roze-
slány. Celá oblast působnosti spolku – Horní Polubný, Kořenov, Zelené Údo-
lí, Černá Říčka a Dolní Polubný – byla tedy mezi členy spolku rozdělena
s tím, že se mají u stran vhodnou formou přimluvit za poskytnutí příspěvku.

Medaile ražená u příležitosti odhalení pomníku 6. 9. 1896. Archiv autora
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V zápisu spolkového výboru z 16. srpna 1896 jsem zjistil, že po rozpravě by-
lo stanoveno, že dnem odhalení pomníku bude neděle 6. září 1896. O den
dříve, v sobotu 5. září večer, se bude konat čepobití pod vedením spolkové
kapely na trase z Horního Polubného do Zeleného Údolí a přes Kořenov.
Zvací průvod pak projde v neděli ráno i po trase Dolní Polubný – Černá Říč-
ka. Vše ostatní se bude řídit dle dříve přijatého programu. 

Ovšem i zde jsem zaznamenal menší změnu: za slavnostní tabuli musel
spolek připlatit 20 krejcarů, takže celkem 1 fl. 20 krejcarů. 

Pozvánky zajistí předseda a zapisovatel. Stavitel Krause na sebe pohotově
bere obstarání slavnostních medailí, které budou na místě prodávat výše
zmíněné pozvané dámy. Raimund Austel požádá fotografa Karaska, aby vá-
lečný památník vyfotografoval. Prodej fotografií měly též na starost dámy. Na
závěr se uvádí, že místní tambor projde v den narozenin Jeho Majestátu
(18. srpna) celé spolkové území, za což obdrží odměnu 5 fl.

S napětím jsem očekával popis slavnostního odhalení památníku dne 6. zá-
ří 1896. Bohužel v knize protokolů následuje až doklad z 8. prosince 1896,
kdy se projednávaly finanční záležitosti spojené se slávou. O vlastním prů-
běhu slavnosti zde není ani slovo…

Valná hromada spolku z 18. února 1897 se seznámila s vyúčtováním akce
a současně s dopisem stavební firmy Umann a Krause. Ta poskytla slevu 100
florenů; tato částka má být dána do fondu pro údržbu památníku.
Shromáždění informaci s uspokojením přijalo a schválilo.

Vodítkem pro moje další bádání bylo datum odhalení památníku 6. září 1896.
V dobovém tisku Gablonzer Anzeiger vyšel 8. září 1896 na 4. straně článek,
který o slavnosti pojednává. Píše se v něm, že pomník stojí na východní stra-
ně kostela u odbočky silnice do Zeleného Údolí. Postavili ho stavitelé
Umann a Krause za 1 200 fl. Na slavnost se dostavili zástupci veteránských
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spolků z Rokytnice, Smržovky, Harrachova-Nového Světa, Šumburku, Desné,
Albrechtic, Josefova Dolu, Maxova i Hejnic v celkovém počtu bezmála 300 osob.
Přišli samozřejmě i zástupci dobrovolných hasičů, tělocvičných a jiných
spolků, dále čestní hosté a členové. Když se společnost shromáždila u spol-
kového lokálu, vyšel slavnostní průvod k památníku. 

Účastníci byli pozdraveni jménem obce starostou Augustem Preusslerem,
za pořádající spolek prvním předsedou Siegmundem Neumannem. Potom
farář Anton Rössler monument vysvětil a pomník byl tímto odhalen. Pan fa-
rář pak vystoupil na řečnickou tribunu a pronesl světící projev. S provoláním
slávy Jeho Majestátu zakončil svůj hluboce pojatý, myšlenkově bohatý
a v pravém křesťanském a patriotském duchu pronesený projev, který ve
všech zanechal velký dojem. Pěvecké spolky přednesly za doprovodu or-
chestru světící píseň od Eduarda Tauwitze.

Zástupci spolků položili k patě obelisku věnce, další přidaly paní Anna
John a Wendelina Sachers z Kořenova, pozůstalé po padlých vojácích.
Kaplan Ferdinand Beer za asistence vojenského kaplana Ed. Rökliga celeb-
roval u oltáře před sochou sv. Jana Nepomuckého polní mši, po které stře-
lecký spolek z Harrachova-Nového Světa vypálil salvy.

V článku se píše, že památník má tvar obelisku, spočívá na dvoustupňovém
podstavci, majícím tvar kostky. Na čelní straně je umístěna dvouhlavá císař-
ská orlice, na stranách jsou vojenské symboly. Obojí je odlito ze zinku. Do
podstavce jsou vsazeny čtyři mramorové desky, na čelní je oslavný nápis,
ostatní nesou jména padlých, která jsou uvedena včetně doby a místa úmrtí.
Článek končí informací, že je monument ohrazen čtyřmi žulovými sloupy
spojenými řetězy. Na tmavozeleném pozadí vysokých stínících stromů ob-
zvláště vyniká a slouží obci k ozdobě a jejím obyvatelům ke cti. Tolik noviny.

Čas běžel, svět se přehoupl do nového století a v roce 1914 byl rozpoután vá-
lečný konflikt s celosvětovým dosahem, který byl označován jako velká vál-
ka. Do válečného běsnění byly poprvé nasazovány nejnovější technické vy-
nálezy, jako automatické pěchotní zbraně, později i tanky a letectvo. Poprvé
zde byly v polních podmínkách použity bojové plyny. A to vše s jediným cí-
lem, nepříteli způsobit co největší ztráty na lidské síle. A tyto ztráty se již ne-
počítaly v desetitisících ani statisících, ale v milionech.

Také z oblasti Polubného, Příchovic a Kořenova se do války muselo zapojit
mnoho mužů coby příslušníků rakousko-uherské armády. Po skončení války
obce budovaly památníky k uctění svých padlých obyvatel. Někde se tohoto
úkolu ujaly obce, jinde veteránské spolky, spolky turnerů či hasičů. 

V Kronice obce Polubný od Oskara Seidla, kterou v tištěné a elektronické
podobě vydal v roce 2008 Ullrich Junker, se na straně 256 píše: V neděli 26.
září 1920 byla na počest padlých občanů z Polubného a Jizerky odhalena
u válečného pomníku v Horním Polubném pamětní deska. Slavnosti kona-
né z popudu válečných veteránů se zúčastnili mimo místních spolků také



členové obecního zastupitelstva, učitelstvo a množství lidu. Pozdravná
a děkovná slova pronesl předseda spolku veteránů Florian Schmidt. Slav-
nostní projev přednesl učitel Swarovsky. Spojené pěvecké spolky z Polub-
ného, vedené řídícím učitelem Wenzlem Hermannem, zapěly se sborem pí-
seň „Wiedersehen“ (Shledání) od Suppého. Na předchozí straně kroniky se
nachází snímek, kde pamětní deska se jmény padlých je umístěna u paty pa-
mátníku. 

Po vzniku Československé republiky bylo vydáno nařízení k odstranění sym-
bolů rakousko-uherského mocnářství. Z pomníku v Horním Polubném byla
proto sejmuta dvouhlavá orlice a na její místo byla umístěna tabulka s nápi-
sem: Ihren tapferen Söhnen, den Opfern des Weltkrieges, die dankbare
Heimat a letopočty 1914–1918.

Přišel rok 1938 a po záboru pohraničí musel oblast opustit český „živel“.
Týkalo se to i maminky mojí manželky, která – tehdy šestiletá – byla se svou
mámou vyhnána, protože její táta v mobilizaci narukoval do československé-
ho vojska. Opět byly odstraňovány pomníky, například v nedalekém Tan-
valdu pomník T. G. Masaryka, ze kterého se podařilo zachránit jen jeho bus-
tu, pomník byl poničen.

V září 1939 hitlerovské Německo přepadlo Polsko, což vedlo k rozpoutání
války označované jako druhá světová. Ve všech ohledech překonala tu před-
cházející, a to jak svým rozsahem, kdy se bojovalo nejenom v Evropě, Africe,

1/2021 | | 11

Pomník v zimě, pohlednice, rok 1920, archiv Petra Kurtina
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Asii ale i v Tichomoří, tak počtem obětí, které se po ukončení počítaly v de-
sítkách milionů. A zde nutno poznamenat, že v této válce počty obětí na ci-
vilním obyvatelstvu mnohdy převyšovaly nad ztrátami vojenské síly. Poprvé
v historii lidstva docházelo k masivním ztrátám na životech civilního obyva-
telstva nejenom při bojových operacích, ale ve stejné míře ve specializova-
ných zařízeních mimo frontu. Zde byly zlikvidovány miliony lidí pouze z ná-
boženského či etnického důvodu.

Nastal rok 1945, Německo válku prohrálo a nyní naopak došlo k odsunu ně-
meckého obyvatelstva z pohraničí, obsazeného německými vojsky v roce 1938.
Památník v Horním Polubném válku přečkal na původním místě, byly však
poškozeny mramorové desky s nápisy. Pátral jsem dál po jeho dalším osudu.
V SOkA v Jablonci nad Nisou je zachováno poměrně málo dokumentů státní
správy z poválečného období z této oblasti.

Narazil jsem ale na zajímavý dokument – zápis z 2. řádné schůze MNV měs-
tyse Polubného, konané 16. dubna 1947. Byl zde vzat na vědomí oběžník
ONV ze 4. 3. 1947 č. j. 8160 (č. j. 2067), který se zabýval rušením pomníků.
Předseda MNV na tomto zasedání dává návrh, aby bylo zažádáno o povolení
odstranit pomník z války v roce 1866 (desky již byly neznámými pachateli
rozbity), pomník sv. Jana Křtitele (šlo ovšem o sochu sv. Jana Nepomuckého
– pozn. redakce) a dva stromy u pomníku, neboť tvoří komunikační překáž-
ku. Návrh byl jednomyslně schválen. V této době tedy památník ještě stál na
svém místě. 

Kdy byl přetvořen do podoby pomníku osvoboditelům a přemístěn do par-
ku proti hornopolubenské škole, jsem doposud nezjistil. Jistým vodítkem je

publikace Památná
místa a památníky
protifašistického boje
v Severočeském kraji
(Jiří Kramer, Ústí nad
Labem, 1987), která je
dostupná ve fondu Kraj-
ské vědecké knihovny
v Liberci. Je zde uvá-
děn rok vzniku 1951
a popisován pomník
na stupňovité základně
zakončený komolým
jehlanem, na které je
kvádr nahoru se rozši-
řující s bílou mramo-
rovou deskou. Nad ní

Unikátní snímek po proměně na pomník rudoarmějcům. Počátkem
50. let byl přemístěn do parku naproti tehdejší škole. Kostel se
nacházel vpravo. Archiv Bohumila Jakouběho
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je umístěn reliéf čtyř hlav
vojáků v přilbách. Jako
autor je uveden kame-
nosochař J. Jaroš. Tento
sochař by měl být i au-
torem sochy Lidé bděte
u památníku obětem
války v Rýnovicích z ro-
ku 1948 a snad i sochy
ve Vlastiboři. Údajně měl
pocházet z Velkých Ham-
rů, na místním MěÚ ani
současná kronikářka ob-
ce o něm však nic nevědí. 

K pomníku byly poklá-
dány pravidelně věnce a květiny, až přišel srpen 1968. Ihned po vpádu spo-
jeneckých vojsk byl pomník poničen a odvezen do nedalekého lesa. V zápi-
sech rady MNV obce Kořenov z 21. 7. 1971 je uvedeno, že v roce 1968 demo-
lovaný památník rudoarmějcům bude v měsíci srpnu dokončen (reno-
vován), avšak vzhledem k okolnostem není vhodné, aby v těchto dnech
(21. srpna) byly pořádány slavnosti, bude odhalen až v Měsíci českoslo-
vensko-sovětského přátelství v listopadu 1971.

V roce 2018 byl pomník znovu rozebrán a převezen k vnější zdi místního
hřbitova, kde nedůstojně ležel v trávě od září 2018 minimálně do srpna 2019.
K této problematice se
dostalo i zastupitelstvo
obce Kořenova na zase-
dání dne 27. 11. 2019.
Pod bodem 4. 2. konsta-
tuje zastupitel Vlastimil
Plecháč, „že nebylo vhod-
né na Polubném nechat
pomník u hřbitova ležet
takovou dobu, je dobré,
že je odvezen, při slože-
ní u zdi měl být po tu
dobu alespoň otočený
nápisem dolů, vyjádřit
alespoň nějakou úctu
a pokoru a nediví se, že
byli někteří naštvaní, že
tam jen tak leží“.

Takto vypadal pomník ještě před nedávnem. Foto Josef Kuna

V roce 2018 byl pomník rozebrán a převezen k vnější zdi místního
hřbitova, kde se nacházel několik měsíců. Foto Josef Kuna
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Zastupitelstvo pro-
jednalo nové umístě-
ní pomníku a jeho
určení. Byl nakonec
postaven na místě,
kde od roku 1925 do
roku 1960 stál pom-
ník turnerů padlých
v první světové vál-
ce. 

Zastupitelé necha-
li zhotovit i novou
pamětní desku, kte-
rá nese nápis: 

Památce obětem
Prusko-rakouské
války 1866 (sic!) a na
vrchol byl umístěn
nějaký pták, který
ale byl později od-
straněn.

V roce 2020 byl připraven základ pro renovovaný pomník. Škoda, že byl částečně snížen jeho 
podstavec. Foto Josef Kuna

Na špici pomníku byl přechodně posazen neidentifikovatelný pták.
Foto Josef Kuna
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Toto jsou tedy moje po-
znatky o osudech a historii
jedné drobné památky.
Chtěl bych poděkovat všem,
kteří mi byli nápomocni
při pátrání. Zejména děku-
ji kolektivu pracovníků
Státního okresního archi-
vu v Jablonci nad Nisou.
Největší dík však patří mé-
mu tchánovi Jiřímu Kasí-
kovi, který po celá léta pro
mne překládal různé texty
z německého jazyka a měl
k tomuto místu osobní
pouto, protože odtud po-
cházela jeho manželka. 

Bohužel v druhé polovi-
ně února 2021 ve věku ne-
dožitých 90 let zemřel.
Dědo, díky!

Kámen z pomníku turnerů byl přenesen na hřbitov a osazen
deskou s nápisem: „Sovětským hrdinům k 15. výročí
osvobození ČSR, Vasil Juška-Tšulkov a dva neznámí z pochodu
hladu r. 1945“. Po přesunu pomníku na nové místo došlo jen
k výměně desky s nápisem. Foto Dan Vrba

Obnovený pomník dnes stojí na místě, kde se dříve nacházel památník turnerů, padlých v 1. světové
válce. Ten byl odstraněn v roce 1960. Archiv Bohumila Horáčka
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Poznámka redakce
Renovace pomníku válečných obětí je jistě chvályhodným činem. Pomník je
očištěn, nestojí už „vzhůru nohama“, zmizely nepatřičné části. Pohled na dí-
lo však vzbuzuje značné pochybnosti. 

Původní pomník byl postaven na počest 15 mužů, kteří padli během pol-
ních tažení v letech 1845–1878. Byli mezi nimi i čtyři, kteří přišli o život
v prusko-rakouské válce v roce 1866. Jejich jména, místa a roky úmrtí, jsou
známá z tisku. V roce 1920 přibyla i jména padlých v první světové válce.
Proč je tedy obnovený pomník věnován pouze čtyřem mužům, kteří přišli
o život v prusko-rakouské válce v roce 1866? Že by z neznalosti historie?

Proč byl na vrchol pomníku posazen podivný živočich, to asi není snadno
vysvětlitelné. Měl snad nahradit rakouskou orlici, která kdysi bývala na jed-
né ze stěn jehlanu? Vidíme ji na staré fotografii. Že „pták“ vzbuzoval spíš po-
šklebky, tomu se nelze divit. Naštěstí byl zase velmi brzy odstraněn.
Doufejme, že nastálo…

Značné rozpaky vyvolává i osazená deska. Čeština zřejmě není silnou strán-
kou jejího tvůrce. Když pomineme, že „prusko-rakouská válka“ se správně pí-
še s malým „p“ a se spojovníkem (nikoliv s pomlčkou oddělenou mezerami),
sotva můžeme přehlédnout stavbu věty. Jako by autor nevěděl, že slovo „pa-
mátka“ se pojí s druhým pádem, ne s třetím. Tedy že správně je „Památce
obětí“ a ne „Památce obětem“… Nedávno sice došlo k výměně desky, ale změ-
něno bylo pouze velké „P“ na malé. Škoda práce i peněz.

Obnova pomníků připomínajících válečné oběti je sice záslužná, avšak ne-
měla by být prováděna amatérsky. Na nápravu ale není pozdě… 

Do výklenku byla vsazena nová deska. 
Foto František Křůmal

Tato „ozdoba“ byla naštěstí brzy odstraněna.
Foto Josef Kuna
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Miloš Kirchner – fotograf a kamarád 
Petr Holý, Otokar Simm 

V lednu letošního roku uplynulo již deset let ode dne, kdy své milované
Jizerské hory navždy opustil Miloš Kirchner. Těžká nemoc jej vytrhla z čino-
rodé práce a aktivního života příliš brzy, v nedožitých šedesáti letech.

Ačkoliv pocházel z jižních Čech, od útlého věku žil v Jablonci nad Nisou. Do
Jizerských hor to tudíž měl coby kamenem dohodil a vlastně v nich byl do-
ma. Od patnácti let je začal poznávat a od roku 1976 i fotografovat. Jeho ko-
níček se mu postupně stal vášní i zaměstnáním. 

Miloš Kirchner byl především krajinářem, avšak velmi dobře dokázal foto-
grafovat i architekturu či interiéry zámků a historických budov. K tomu jej
přivedlo i jeho zaměstnání v jablonecké firmě ABB Elektropraga. Spolu-
pracoval s časopisem Krkonoše – Jizerské hory, s Muzeem skla a bižuterie,
s regionálními informačními centry, byl autorem několika kalendářů.

Miloš Kirchner na Smrku v únoru roku 2010, archiv Petra Holého
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Jako správný fotograf se samozřejmě zúčastňoval i výstav, přičemž 14 z nich
bylo v letech 1998–2010 jeho autorských. Vím, že Miloš toužil po vydání
vlastní fotografické publikace, toho se však, bohužel, nedočkal.

Od roku 2006 byl členem Asociace profesionálních fotografů ČR a ve stej-
ném roce mu udělila Evropská mezinárodní federace profesionálních foto-
grafů v Bruselu titul QEP (Qualified European Photographer), na který byl
náležitě hrdý.

O tom, proč fotografoval Jizerské hory, se Miloš Kirchner sám vyznal:
„Ve vztahu k Jizerským horám cítím silné krajové pouto, protože je navště-

vuji od svého mládí. Severský ráz těchto hor si mne zcela získal, a to je
důvod, proč mi jsou Jizerky souzeny – zejména pro ty nádherné potoky
s vodopády a kaskádami, rašeliniště jako ve Skandinávii, panenské buči-
ny. Byla nám dána síla jen na chvíli. Chtěl bych tu chvíli využít co nejlépe
a cítím, že se musím podělit s ostatními o vše, co tam vidím. Nacházím krá-
su v tom, co je na dosah. Fotografiemi vyjadřuji svou úctu, pokoru a obdiv
k těmto krásným horám.“

Při náhodném setkání na Smrku v únoru roku 2010 zachytil Petr Holý Miloše Kirchnera uprostřed
zimního království
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Na náhodné setkání s Milošem Kirchnerem vzpomíná pan Petr Holý z Prahy:
Byl zimní únorový den 6. 2. 2010. Tehdy jsem stoupal Nebeským žebříkem
na Smrk. Po chvíli potkávám chlapíka, od kterého se dovídám, že ,,nahoře
fotí Kirchner“. Pokračuji v cestě a v místech, kde Nebeský žebřík již není tak
strmý, vidím u stativu pracovat Miloše Kirchnera. 

Kromě fotografického náčiní byl vybaven sněžnicemi a zřejmě i výbavou
pro přenocování v terénu. Pozdravili jsme se, oslovuji jej jménem ,,Dobrý
den, pane Kirchnere“; on odvětil ,,A odkud mě znáte?“ Já na to: ,,To víte,
Jizerské hory všechno vědí“. Měl dobrou náladu, působil pohodovým, přá-
telským dojmem. Pohovořili jsme krátce o horách i o fotografování. Při té
příležitosti jsem se zeptal, zda jej mohu vyfotografovat. S úsměvem souhla-
sil a zapózoval mi u stativu. Za několik dní jsem od něho dostal pozvánku
na jeho vernisáž fotografií v Jablonci nad Nisou v kostele sv. Anny, která se
konala 31. března 2010. Vyměnili jsme si pár fotografií. Krom jiné mi po-
slal i tu, kterou zhotovil na Smrku, když jsme se tam potkali.

Jsem rád, že jsem měl možnost se s Milošem Kirchnerem osobně setkat.
V roce 2021 tomu bude deset let, co odešel. Na Jizeře má křížek, na kterém
je napsáno: FOTOGRAF A KAMARÁD. A takovým on byl…

Miloš Kirchner se narodil 10. června 1952 v Českých Budějovicích a zemřel
v Jablonci nad Nisou 10. ledna 2011. Mezi přáteli byl znám nejen jako foto-
graf, ale i jako dobrý kytarista a zpěvák. Jeho kamarádi a blízcí mu věnovali
pod vrcholovým skaliskem Jizery křížek s tabulkou. Čest jeho památce!

Kirchnerova památka pod vrcholem Jizery, foto Otokar Simm
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Před nějakým časem jsem se dostal do nejsevernějšího místa Frýdlantska –
do výběžku ve výběžku, do obce Dolní Oldříš. Protože se zajímám o bývalý
život v naší oblasti, šel jsem se podívat ke kostelu a na místní hřbitov. Když
se předloni u bratrů Brojírových z Hejnic zrodil nápad na jeho vyčištění,
myšlenka se mi líbila, tak jsem se k nim společně s Milanem Votavou za spo-
lek „Ferdinandov sobě“ přidal. 

Kolem kostela svatého Martina, pocházejícího z roku 1346, je původní hřbi-
tov obehnaný zdí, na které jsou ještě dnes zbytky čtrnácti kapliček křížové
cesty. Díky nezájmu o jakoukoliv údržbu se dvě z kapliček zřítily a ostatní
potká asi podobný osud; ostatně zeď i márnice v ní vestavěná mají též na-
mále. Ale co je na tomto místě ještě mnohem horší a deprimující, je kom-
pletní zničení náhrobků a hrobových míst.

V sedmdesátých letech došlo na území Sudet ke komunisty řízené akci na
likvidaci hrobů původních obyvatel. Akce se zdařila na téměř všech hřbito-
vech v pohraničí. Ničení a devastace hrobů probíhaly velice důsledně, nej-
dříve se kladivem rozbila skleněná deska se jmény pohřbených, poté se strhl
náhrobní kámen a rozlámal na jednotlivé díly, a nakonec se vytrhla betonová
„vana“ ohraničující hrobové místo. Pokud byla na hřbitově větší hrobka, roz-
bila se stejným způsobem a použité kamenné obrubníky se buď rozkradly,
nebo zničily.

Dolnooldříšký hřbitov měl štěstí v menší důslednosti likvidátorů. Hlavně
má úzkou bránu, kterou neprojede nákladní auto, které by vyvezlo náhrob-
ky na skládku. Spokojili se tak „jen“ s vytvořením dvou hromad přímo na
hřbitově na východní i západní straně kostela. Téměř padesát let tyto kupy

Úpravy hřbitova v Dolní Oldříši 
Jiří Růžička

… a stejné místo na snímku z podzimu roku 2020,
foto Bohumil Horáček

Škola a kostel v Dolní Oldříši na fotografii
z počátku 20. století…
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zarůstaly náletem a plnily se odpadky. Z obou hald vyrostl náletový nepro-
niknutelný lesík. Hrozný obraz zkázy, který se opakuje ve spoustě obcí
v Sudetech.

Říkal jsem si, jak by bylo hezké, kdyby pár lidí vzalo pily, vyřezalo nálety
a hřbitovu vrátilo alespoň trochu úcty pietního místa. To si říkám mnoho-
krát, ale ani já jsem tomuto místu nemohl nijak pomoci pro jeho značnou
vzdálenost od mého bydliště. Tak jsem se se hřbitovem rozloučil a vypustil
ho z myšlenek.

Čas plynul, až za mnou přišel Milan Votava s tím, že bratři Brojírové
z Hejnic vlastní statek v Dolní Oldříši a že nás zvou na brigádu na tamní hřbi-
tov. Přijali jsme tedy výzvu, vzali pilu, lopaty a krumpáče a jeli vyhrabávat mi-
nulost. Nikdy by mě nenapadlo, že se na ten hřbitov vrátím a pokusíme se
o částečnou záchranu zdejší historie.

Bylo to v roce 2019, kdy jsme nejprve chtěli ze zarostlého smetiště zachrá-
nit alespoň pár náhrobních kamenů se jmény původních obyvatel. Na hřbi-
tov jsme vstoupili plni sil a elánu, ale to jsme ještě nevěděli, jak těžká práce
nás čeká. Toho roku se nám podařilo vyřezat nálety a ze západní hromady vy-
kopat a vyprostit na čtyřicet náhrobků a jejich podstavců, očistit je a provi-
zorně je vystavit podle západní hřbitovní zdi. Z této hromady vyčnívají jak
v nějakém hororovém filmu hrobové „vany“, které ohraničovaly hroby. S tě-
mi se nám nepodařilo zatím nic udělat, a tak tam dosud trčí.

Pohled na nedůstojnou hromadu pomníků byl opravdu žalostný, foto Tomáš Brojír
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Vykopávání starých náhrobků bylo úmornou a namáhavou prací, foto Tomáš Brojír

Jádro party, která chce hřbitovu vrátit důstojnou podobu, foto Aleš Navrátil
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V roce 2020 se k nám přidali další dva pomocníci, Aleš Navrátil a Ondřej
Petrnoušek. Jaké bylo naše zděšení, když jsme po zimě vstoupili na hřbitov
a vyřezané křoví opět vyhnalo zelené šlahouny. Nejdříve jsme tedy museli
znovu vyřezat nálety a poté jsme se pustili do dalšího vykopávání náhrobků.
Tento rok se nás sešlo šest a díky tomu se nám podařilo zcela vyčistit a srovnat
východní část hřbitova a vyklidit márnici. Při naší činnosti jsme vykopali za-
tím nejstarší náhrobek z roku 1820, který jsme umístili na podstavec ke zdi
kostela.

Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo zcela opomenutému hřbitovu opět
navrátit ducha pietního místa. Měli bychom se o naše staré hřbitovy více sta-
rat, vždyť jsou kolikrát jedinou vzpomínkou na původní obyvatele a jsou po-
myslnou kronikou každé obce.

Poznámka redakce
Osudnou ránu sudetské paměti uštědřila komunistická vláda již v roce 1959,
kdy rozhodla o demolici 34 tisíc opuštěných objektů ve vysídleném pohra-
ničí. Důvodem byl nedostatek obyvatel, kteří by se zde usadili. Ovšem po-
stupná devastace pohraničí začala již kolem roku 1947, kdy z bezpečnost-
ních důvodů byly likvidovány stavby v pohraničním pásmu včetně kostelů.
Demolice probíhaly prakticky až do osmdesátých let. 

Očištěné náhrobní kameny byly vyskládány podél hřbitovní zdi, foto Bohumil Horáček 
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Zasažena byla většinou ta část republiky, která se nacházela „na železné
oponě“, tedy v sousedství tehdejší Německé spolkové republiky a Rakouska.
Liberecko a Frýdlantsko sousedilo se zeměmi, kde pohraniční pásmo nebylo
zřízeno, a tudíž zde devastace vysídlené krajiny nebyla tak fatální, jako na-
příklad na Šumavě. 

Ze Sudet po roce 1945 nezmizeli jen konkrétní lidé, ale zmizely také plody
jejich práce. Odsun sudetských Němců z českoněmeckého pohraničí znamenal
radikální řez i v životě Čechů. Německá minulost Čech měla být odsunuta

Detail jedné z výklenkových kapliček křížové cesty, foto Bohumil Horáček
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spolu s českými Němci. Ale přesto tu po nich zůstalo něco, co odsunout nelze,
a to krajina se svými lesy, políčky, cestami, domy, kostely a také – hřbitovy.
Ty připomínaly německou minulost pohraničí snad nejvíce.

Neexistuje zatím ucelená studie, která by popisovala záměr cílené a plošné
likvidace německých hřbitovů na území Sudet komunistickým režimem
v sedmdesátých letech 20. století. Pokud k takové likvidaci někde došlo, jed-
nalo se většinou o aktivitu některého z provinčních funkcionářů, nikoliv
však o centrálně řízenou akci s celorepublikovým dosahem.

Kostel sv. Martina díky dotacím Ministerstva kultury ČR a Libereckého kraje dostal na podzim roku 2020
novou střechu, foto Bohumil Horáček
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Přirozený proces zániku se na opuštěných německých hřbitovech odehrá-
val po celá desetiletí, především v důsledku nedostatečného dosídlení, ve-
řejného nezájmu, krádeží, vandalismu a pozdějších mnohdy necitlivých
úprav hřbitovů. Staré ustupovalo novému bez respektu k historii a bez hlub-
šího pochopení tradic. Situace se nezlepšila ani po roce 1989, kdy staré ně-
mecké hřbitovy čelily náporu překupníků starožitností a sběračů kovů. Ještě
i dnes mnohé městské a obecní samosprávy likvidují německé hroby s odů-
vodněním, že nejsou zaplacené, což zákonu neodporuje. Likvidují tím i vlast-
ní historii.

Hřbitov v Dolní Oldříši se nachází na samé hranici. Peripetie 20. století
přečkal, byť nikoliv beze ztrát. Stejně jako samotná Dolní Oldříš. V roce 1845
tady byla škola, panský dvůr, ovčín, hájovna, mlýn, pila, stanice finanční strá-
že a žilo tu v 90 domech na 550 obyvatel. Po válce se ves zcela vylidnila a ro-
ku 2011 zde žilo pouhých 35 lidí ve 14 domech. Kostel svatého Martina, ob-
klopený oválným hřbitovem, však stojí stále. Je patrně středověkého původu.
Stavba je písemně poprvé doložena v roce 1495. V minulém roce se kostel
dočkal opravy střechy. 

Do severního průčelí a do východní stěny předsíně jsou zazděny čtyři
renesanční náhrobky zdejších pánů z Eberhardtu. První zprava na stěně
předsíně patří Anně z Eberhardtu, rozené Salza (†1592). Druhý stojí vle-
vo na stěně předsíně. Nese rodový erb Eberhardtů a patří Michaelovi

Renesanční náhrobky pánů z Eberhardtu ve zdi kostela, foto Bohumil Horáček
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z Eberhardtu (†1632). První náhrobník zprava na lodi kostela je figurální.
Patří Abrahamovi z Eberhardtu (1562–1612). Jsou na něm erby rodu z Eber-
hardtu, ze Salzy a z Gersdorfu. Vlevo od něj je znakový náhrobek patřící Heleně
z Eberhardtu. Najdeme na něm rodový erb a v horní části tesaný nápis.

V areálu hřbitova se nachází márnice s valbovou střechou a ve hřbitovní
zdi pozůstatky křížové cesty. Jednotlivá zastavení tvoří pískovcové trojúhel-
ně zakončené kapličky zapuštěné do koruny zdiva. Několik novodobých hro-
bů se krčí ve východní části hřbitova. O okolnostech vztyčení smírčího kříže
jste se mohli dočíst v Patronu 3/2020.

Závěrem ještě jedna zajímavost. Pokud byl hřbitov v Dolní Oldříši skuteč-
ně před více než 40 lety likvidován cíleně, neprokázali tehdejší likvidátoři
příliš mnoho důvti-
pu. Společně se sta-
rými německými
náhrobky totiž po-
ničili i hrob Václava
Ondřeje Maibrody.
Ten se narodil 8. srp-
na roku 1906 v No-
vosilkách na Voly-
ni. Na jaře 1944 se
stal příslušníkem
1. československého
armádního sboru
v Buzuluku. Během
bojů na východní
frontě byl těžce ra-
něn a po válce mu
byl na Frýdlantsku
přidělen domek s po-
zemky. Dlouho si
jej neužil, neboť
6. září 1947 patrně
na následky válečné-
ho zranění zemřel. 

Torzo jeho rozva-
leného hrobu bylo
v rámci nedávných
prací na hřbitově
objeveno a sestaveno
při kostelní zdi hned
vedle Eberhardtských
náhrobků. Náhrobek veterána 2. světové války Václava Maibrody, foto Bohumil Horáček



28 | | 1/2021

Nejasný původ kříže na Záskalí
Martina Pelantová

Jeden z nejkrásnějších křížků v okolí Hodkovic – křížek na Záskalí – byl
v nelehkém loňském roce opraven a v neděli 29. listopadu 2020 mu požehnal
P. Miroslav Maňásek z římskokatolické farnosti Hodkovice nad Mohelkou.

O původu kříže se bohužel nedochovaly téměř žádné informace. Záskalí by-
lo ještě v polovině minulého století osídleno převážně Němci a s jejich od-
sunem po 2. světové válce odešla i většina pamětníků zdejší minulosti. Ani
v literatuře mnoho zmínek nenajdeme. I když byl na počátku 20. století vel-
ký zájem o vlastivědnou práci, byly oceňovány pouze výjimečné nebo velmi
staré památky. Záskalí bylo malou obcí a křížek byl relativně nový, takže „ne-
byl důvod“ se jím podrobněji zabývat. 

Platí to i pro českou stranu, kde třeba turnovský soupis památek precizně
zpracoval profesor Josef V. Šimák, ale například o křížích na Vrchovině či
v Jílovém se z něj nic nedozvíme.

Památky Liberecka sepsal Karl Kühn v roce 1934. V jeho soupisu nalezne-
me i první stručnou poznámku o záskalském kříži. Píše o „soše“ při pěší ces-
tě, tvořené podstavcem s plochými výklenky, ve kterých jsou vyobrazení

Záskalí na litografické pohlednici z přelomu 19. a 20. století, archiv Bohumila Horáčka
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sv. Václava, Floriána, Jana Ne-
pomuckého a na čelní straně
sv. matka Anna. Na soklu je že-
lezný kříž. Nápisová plocha je
prázdná a celkově je památka
hodnocena jako hrubá práce.

Dalším, kdo se o tomto kříži
zmiňuje, je Miroslav Fišar
v knize Boží muka a křížky
v Hodkovicích nad Mohelkou
a okolí (Hodkovice n. M.,
1999). Všímá si toho, že v ně-
meckém prostředí jsou vyob-
razeni vesměs čeští patroni1.
Zároveň naráží na další nejas-
nou věc. Zatímco svaté na
třech stranách sloupku lze podle jejich atributů snadno identifikovat, mod-
lící se žena na čelní straně je určována různě. Karl Kühn ji uvádí jako svatou
Annu, památkový katalog jako Pannu Marii, Miroslav Fišar jako Maří
Magdalenu nebo Annu. Kamenem úrazu je to, že vyobrazená žena nemá žád-
ný atribut – prostě jen stojí se sepjatýma rukama, se závojem na hlavě a řa-
seným rouchem.

Přitom sv. Anna, matka Panny Marie, by při sobě mohla mít buď lilii, nebo
Ježíše a Marii. Sv. Maří Magdaléna by mohla mít dlouhé vlasy, nádobku s mas-
tí či lebku, mohla by být vyobrazena pod křížem na Kalvárii nebo v jeskyni
jako poustevnice. Panna Maria, matka Ježíše Krista, má nejkomplikovanější
ikonografii, podle níž se odvozuje název jejího vyobrazení – například Panna
Maria Immaculata (česky Neposkvrněná) s dvanácti hvězdami kolem hlavy,
šlape na hada obtáčejícího zemskou sféru, Panna Maria Sedmibolestná bývá
zobrazena se sedmi meči v srdci upomínajícími na jejích sedm ran, Panna
Maria Assumpta (Nanebevzatá) může stát na půlměsíci.

Otázkou také je, jak byli kdysi svatí na výzdobu soklu vybíráni. Hrály při za-
dání hlavní roli jména donátorů, jejich sympatie, nebo spíše ochranná sym-
bolika? Zde na Záskalí by to mohlo znamenat: sv. Václav – patron míru a české
země, sv. Florián – ochránce proti ohni, povodním a neúrodě, sv. Jan Nepo-
mucký – před nebezpečím vody, sv. Anna – patronka tkalců, nebo Panna
Marie – ochránkyně katolíků2.

Křížek na Záskalí – zobrazení na mapě v roce 1843
(Císařské povinné otisky stabilního katastru, ÚAZK)

1 Z vyobrazených světců na podstavci kříže není za českého patrona považován sv. Florián (poznámka redakce).
2 Děkuji Otokaru Simmovi, který se mi po odevzdání článku ozval s určením světice na čelní straně podstavce. S velkou prav-
děpodobností se jedná o svatou Ludmilu, jejíž atributy na záskalském vyobrazení jsou nenápadné a poničené zubem času.
Prvním je šál na krku, jako symbol uškrcení, a druhým je palladium zobrazující Pannu Marii s Ježíškem, které je vidět jako
nevýrazný ovál na plášti nad levou nohou.A odpověď na otázku, jak se dostali tři patroni české země na „německé“ Záskalí?
Pokud křížek opravdu vznikl v letech 1836-1843, pak zde ještě neexistovalo dělení na českou a německou stranu – všichni
byli součástí rakouského císařství, jehož panovník byl právě korunován českým králem.
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Velkou neznámou je i období, kdy byl kříž vytvořen. S jistotou můžeme
prohlásit, že není na mapě 1. vojenského mapování (vzniklo v letech
1764–1768 a bylo upřesněno 1780–1783). Následující mapa 2. vojenského
mapování (1836–1852) bohužel není dost podrobná a neukazuje toto místo
detailně. Víme však, že kříž není zmíněn v soupisu církevních památek z ro-
ku 1836. Poprvé ho nacházíme na mapě stabilního katastru v roce 1843.
Vznik křížku tedy můžeme datovat mezi roky 1836 až 1843.

Z kroniky města Hodkovice lze zjistit, co se v tomto období událo. V roce
1835 zemřel císař František I. a na trůn usedl Ferdinand I., zvaný Dobrotivý.
V roce 1836 se nechal (jako poslední) korunovat českým králem a při té pří-
ležitosti se konala lidová slavnost v Praze, které se zúčastnili zástupci 16 kra-
jů, aby předvedli své kroje a zvyky. V témže roce založili hodkovičtí měšťané
Blaschka, May a Hiller továrnu na výrobu vlněného zboží. Bohužel Anton
May o dva roky později zemřel. Ve stejném roce (1838) zakoupil panství Čes-
ký Dub (včetně Hodkovic) kníže Kamil Rohan. V letech 1841–1842 byla po-
stavena silnice z Hodkovic do Českého Dubu (ve směru přes Petrašovice,
dnes se jí lidově říká hoření či stará silnice). V roce 1842 konečně zemské
místodržitelství povolilo pořádat bohoslužby v kapli na Kalvárii. V tomto ro-
ce bylo také dlouhotrvající sucho a nedostatek vody si vyžádal úpravu pra-
menů na Záskalí, ze kterých se čerpala voda do hodkovického městského vo-
dovodu. Protože záskalští občané proti tomu protestovali, musela se dostavit
komise c. k. krajského úřadu, která právo města Hodkovic potvrdila.

Žádná ze zjištěných informací nám neodpovídá na otázku, proč byl křížek
postaven. Koncem 80. let 20. století byl považován za památku na prusko-ra-
kouskou válku, protože u Záskalí došlo 25. června 1866 ke střetu předsunu-

Výřez z pohlednice Záskalí z období první poloviny 20. století – křížek je vidět díky vhodnému
ročnímu období, kdy jej stromy ještě nestihly zakrýt. Archiv autorky
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Reliéfy světců na stěnách kamenného podstavce – sv. Jan Nepomucký, sv. Václav, sv. Florián
a sv. Ludmila. Foto Otokar Simm
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tých hlídek. Víme ale, že k této udá-
losti došlo až na konci Hořeního
Záskalí, nikdo při ní nezemřel a ne-
nachází se zde hromadný hrob. Kříž
tady navíc stál mnohem dříve, než
ke konfliktu došlo.

Pokusme si představit, jak toto
místo mohlo vypadat před 180 lety.
Trochu nám v tom může pomoci po-
hlednice z první poloviny 20. století.
Souvislost s umístěním na křižovat-
ce staré a nové cesty se nám přímo
nabízí.

Středem Záskalí až ke kříži vede
pozapomenutá a místy dost příkrá
cesta „Buchem“ (asi z německého
slova Buche, tedy buk). Ta byla od-
pradávna součástí zemské stezky,
která propojovala Prahu s hornolu-
žickým Zhořelcem. Hodkovice měly
strategický význam při přípravě na
těžké stoupání do Liberce. U vodo-

Porovnání stavu křížku v různých obdobích –
1971, 2008 a 2019. Archiv autorky
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jemu se k povozům připřahalo pět nebo i šest párů koní, které musely na
Záskalí pořádně zabrat, aby se těžké kupecké vozy dostaly přes javornický
hřeben. Dodnes to připomíná název „Výpřež“ na rovince u horní autobuso-
vé zastávky, v místech, kde formani konečně mohli vypřáhnout pronajaté po-
sily a pokračovat jen s vlastním spřežením. Mimochodem, současný název
cesty „K Výpřeži“ je poměrně nový. Jak říká člen původního Aktivu památ-
kové péče, pan Jaroslav Čermák: „V roce 1971 přišel pan Tomeš na schůzi
s návrhem změny názvu cesty ,Buche‘ na české ,K Výpřeži‘. Poukazoval na
to, že 26 roků po válce tu ještě máme některé německé názvy. Ale ještě v ro-
ce 1974 pan Tomeš upozorňuje, že je třeba přejmenování dotáhnout a ne-
chat vyrobit smaltované tabulky s názvem ,K Výpřeži‘.“

Až do druhé poloviny 18. století byly všechny cesty a stezky pouze ne-
upravené a rozježděné, bez pevného podkladu. Za vlády Marie Terezie se
však objevila myšlenka výstavby rozsáhlé sítě císařských silnic. Jednalo se
o převratnou novinku – zpevněné komunikace s kamennými vozovkami, le-
mované patníky a alejemi ovocných stromů, chráněné před vodou příkopy,
zdmi a mostky. Souviselo to se zaváděnými reformami, s rozvojem průmyslu
a také s nutností rychlejších přesunů vojska.

Nová silnice z Hodkovic do Liberce byla zbudována v letech 1818–1826
a dodnes slouží jako základ pro silnici přes Záskalí. Množství zatáček pomá-
há překonat výškový rozdíl sice delší, ale méně prudkou trasou. Císařská sil-
nice je úřadem životního prostředí registrována jako významný krajinný prvek.
Její účel se změnil až po výstavbě moderní silnice mezi Turnovem a Liber-
cem v údolí Mohelky a přes Jeřmanice v letech 1969–1974. Nicméně zůstává
důležitou spojnicí, zvláště při opravách a nehodách na rychlostní silnici.

Restaurátorka Hana Nováková ve svém průzkumu uvádí zajímavou po-
známku – fakt, že kříž je ozdoben ze všech stran; dokazuje to, že původně byl
vytvořen pro pohledy ze všech směrů. Můžeme tedy předpokládat, že obě
cesty vedly v úrovni základu křížku nebo jen nepatrně výše. Poměry této kři-
žovatky se však od jeho vzniku změnily k nepoznání. Nová silnice a souvise-
jící napojení staré cesty byly občasnými opravami navyšovány a rozšiřovány,
až byl křížek zcela „utopen“ pod silnicí. V hodkovické kronice je například
zaznamenána oprava silnice (dláždění kostkami) z Hodkovic na Hoření
Záskalí v roce 1931. Také staré fotografie před rokem 1971 ukazují, že silnice
byla níže. Bohužel došlo až k vážnému ohrožení křížku, který byl zasypáván
zeminou shrnutou ze silnice a jejího břehu. Byla dokonce prohnuta mříž
ochranného plůtku, snad nárazem silniční techniky či svalením nějakého
těžkého břemena. Kříž, který byl kdysi postavený nejspíše na ochranu pro-
jíždějících povozů, paradoxně nakonec sám potřeboval zachránit před sil-
ničním provozem…

Na závěr nám zůstaly nezodpovězené důležité otázky – kdo nechal kříž po-
stavit a kdo jej vytvořil? Protože na něm není žádný text a nedochovaly se
žádné dokumenty, zůstane to asi navždy záhadou. O autorovi podstavce křížku



34 | | 1/2021

Památka po odborném restaurování v roce 2020. Archiv autorky
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můžeme vést učené i laické debaty. V úvahu přicházejí tito mistři kameníci:
Jan Zeman ze Žernova (1795–1853), jeho syn Josef Zeman z Tatobit (1820–1888),
nebo Ignác Martinec ze Sestroňovic u Frýdštejna (1784–1841?). 

Etnograf Josef Václav Scheybal ve své knize Umění lidových tesařů, kame-
níků a sochařů v severních Čechách píše: „Jan Zeman (…) některé jeho arte-
fakty jsme viděli až v Záskalí u Liberce.“ Restaurátorka Hana Nováková po-
rovnala památku s dalšími Zemanovými díly a přiklání se k témuž názoru. Jak
uvádí: „Je zvláštní, že dílo není signováno a datováno jako převážná větši-
na ostatních, ale mohlo jít o práci společnou se synem Josefem, nebo byl vel-
ký spěch či mohla být signatura napsána pouze barvou a ta dávno vzala
za své. (...) Tvaroslovím nejpodobnější se jeví kříž v Radvánovicích z roku
1840 a také kříž na Vrchovině z roku 1834. Na obou se opakují určité prv-
ky v téměř shodném provedení.“

Z novodobé historie připomeňme, že v roce 1963 bylo Záskalí se Žďárkem
připojeno k Hodkovicím nad Mohelkou. Zatímco při sčítání obyvatel v roce
1869 zde bylo 113 domů a 811 obyvatel, v roce 2011 to bylo již jen 46 domů
a 116 obyvatel.

V první polovině šedesátých let byl křížek poničen a členové Aktivu pa-
mátkové péče ho znovu postavili. V roce 1971 byl odborně opraven a v NPÚ
se dochovala restaurátorská zpráva s fotodokumentací. Kulturní správa ONV
tehdy připomínala, že je nutné opravit kovovou zahrádku kolem křížku a po-
stavit malou kamennou zídku, která by zabránila posouvání půdy směrem
od silnice. 

V osmdesátých letech byla poničená dobová litinová tabulka nahrazena
plechovou s nápisem: „Hromadný hrob zde padlých rakouských a pruských
vojínů v r. 1866. Obnoveno aktivem památkové péče a ochrany přírody při
MěNV v Hodkovicích v r. 1988.“ Tato tabulka byla patrně později přemalována
nápisem „BŮH ŽEHNEJ“.
Beznaděj zanedbaného kří-
že v posledních letech vy-
vrcholila opřením vyvrácené
tabule s názvem „K Vý-
přeži“ o zarůstající sokl.

Za pomoc při hledání od-
povědí na otázky kolem
křížku děkuji akademické
sochařce a restaurátorce
Haně Novákové a kolegům
ze Spolku rodáků a přátel
Hodkovic: Zdeňkovi Bu-
riánkovi, Jaroslavu Čermá-
kovi a Františkovi Nejed-
lovi.

Hodkovický farář R. D. Miroslav Maňásek o první adventní
neděli roku 2020 žehná obnovenému kříži na Záskalí.
Archiv redakce
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Milenecký kříž je pro mě významný z několika důvodů – je jednou ze tří mně
známých památek na území Radčic, kde žiji. Navíc stojí za mojí vášní k ji-
zerskohorským památkám. A tak není divu, že při pravidelných procház-
kách kolem tohoto kříže ve mně rostla zvědavost, jaký příběh je za ním skryt. 

Milenecký kříž v Liberci-Radčicích
Jan Simon

Opravený Milenecký kříž v Liberci-Radčicích
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K samotnému Mileneckému kříži
mám několik informací, které by
čtenáře mohly zajímat. Navazuji tak
na články z časopisu Patron 1990/4
a 1994/3. 

Kříž byl umístěn na smrku, jenž
podlehl kůrovci a musel být nedáv-
no pokácen. Tehdy jsem kontaktoval
majitele pozemku se záměrem při-
mluvit se za zachování tohoto kříže.
Majitel mě velmi potěšil sdělením,
že kříž opatrně ze stromu vyprostil –
byl totiž vrostlý do kmene a zlome-
ný. Zároveň mě ujistil, že kříž zres-
tauruje a opětovně upevní na dub
v těsné blízkosti původního umístě-
ní. Dnes je již kříž několik měsíců
opraven a vyvěšen. 

U kříže bude v brzké době instalo-
vána drobná destička. Ta bude kolem-
jdoucí lidi informovat o události, která
se s křížem pojí. Aby byly informace
přesné, navštívil jsem archiv a sehnal
potřebné doplňující informace. 

Dívku Liesl Thomasovou zde za-
střelil mladík, jehož city ona neopě-
tovala. Stalo se to ve večerních hodi-
nách 28. února 1940. Tehdy osmnác-
tiletá Liesl na místě zemřela. Se svý-
mi rodiči žila v domě č. p. 36, vzdá-
leném pouhých 200 metrů od místa
činu. Několik let po válce byl stržen,
nyní zde stojí dům nový.

Dívčin vrah G. H. byl dopaden a zat-
čen. Žil v Nových Pavlovicích, kde
pracoval jako autozámečník. Jeho
další osud není znám. Pohřeb za-
vražděné Liesl Thomasové se konal
3. března 1940 na hřbitově v Radčicích,
kde její hrob najdeme dodnes. Mám
ale obavu, že zřejmě bude brzy od-
straněn, protože náhrobek je již v ha-
varijním stavu a musí být podepřen. Hrob Liesl Thomasové na hřbitově v Radčicích

Smuteční oznámení v novinách Die Zeit
vydaných 3. března 1940, archiv autora

Zpráva o vraždě v černé kronice novin Die Zeit
vydaných 29. února 1940, archiv autora
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Informace pro členy: příspěvky na rok 2021
Výbor Spolku Patron se rozhodl prodloužit
termín pro zaplacení členského příspěvku
pro letošní rok do 30. června 2021. Výše pří-
spěvku byla stanovena ve stejné minimální
výši jako v minulých letech, tedy 300 Kč. Lze
jej uhradit složenkou, nebo převodem na
bankovní účet spolku 2900124622/2010
u Fio banky s variabilním symbolem, kterým
je členské číslo a uvedením jména člena ve
zprávě pro příjemce.

Oprava pomníčku Zabitý mládenec
V pondělí 8. března 2021 byla za pomoci těž-
ké techniky ze svého stanoviště odvezena pa-
mátka Zabitý mládenec. Celkovou opravu
pomníčku organizuje spolek Frýdlantsko
a provede ji restaurátorka Vanesa Trostová.
Čeká ho očištění, zpevnění, vysprávky. Nově
bude namalovaný obrázek a vykován kříž.
Poblíž se objeví i smaltovaná tabulka se
stručným popisem události. Všechny práce
budou probíhat dle nejstarší dochované
předlohy. 

Deset let od úmrtí Miloše Rabana
Letos je tomu 10 let, kdy zemřel P. Miloš
Raban, kněz, teolog, filozof a inženýr, který
se zasloužil o rekonstrukci poutní baziliky
Navštívení Panny Marie v Hejnicích a přileh-
lého františkánského kláštera, ve kterém
vzniklo Mezinárodní centrum duchovní obno-
vy. Miloš Raban zemřel v pátek 7. ledna 2011.
Jeho památce je věnován jeden z pomníčků
na Staré poutní cestě do Hejnic.

Čtvrtletník přátel drobných památek Jizerských hor č. 1/2021 (32. 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:
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Děje se nejen v Jizerských horách
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Noční nálada v Jizerských horách 6. února 2010, foto Miloš Kirchner

Renovovaný kříž na Záskalí v časném jaru 2021, foto Otokar Simm



Kříže na vrcholu Ořešníku 
Letos jsme si připomněli deset let od úmrtí Miloše Rabana – jednoho z nemnoha kněží, kteří významně
zasáhli nejen do dějin církevních, ale i do dějin Jizerských hor. Pater Raban se zasloužil o založení
Mezinárodního centra duchovní obnovy, znovuvzkříšení poutního areálu v Hejnicích a o postavení třech
dřevěných křížů na skalních výběžcích severní strany hor. Ty se staly neodmyslitelnými dominantami
v panoramatu Jizerských hor.

Patří k nim i kříž na vrcholu Ořešníku. Od Hejnic k němu odedávna vzhlížely tisíce poutníků přichá-
zejících ze všech stran do kostela za hejnickou madonou. Možná i proto kdosi, snad některý ze zdejších
františkánů, před dávnými časy postavil na jeho vrcholu z dálky patrný kříž. Potom se už vždy našel ně-
kdo, kdo práchnivějící kříž obnovil či vyměnil.

Jen za komunistického režimu nastala potíž. Hejnický klášter se proměnil v internační tábor a později
v ruinu, kostel byl uzavřen a zteřelý kříž nebyl obnoven. Tehdejší úřady povolily jeho instalaci pouze na
nižším bočním vrcholu. Na hlavní vrchol se mohutný kříž coby symbol obnovené svobody vrátil až v ro-
ce 1991, tedy před třiceti lety.

Po nějaký čas stály oba kříže na vrcholu Ořešníku spolu. Tento vzácný a krátký okamžik zachytil
František Mrva.

Foto František Mrva


