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Požehnání
obnoveného
kamene Brzda
Památky Zlaté Olešnice
Herkulova lázeň v Ruprechticích

Hejnický farář P. Pavel Andrš v sobotu 19. června 2021 požehnal obnovené památce Brzda. Foto Bohumil Horáček

Oprava Brzdy se setkala s kladným ohlasem veřejnosti, což nás těší. Foto Zdeněk Buriánek

Vážení členové a příznivci Spolku Patron
Letošní léto je možná ještě podivnější, než to loňské. Lidé jako by se
po zimních epidemiologických
uzávěrách jen pomalu vraceli ke
svému původnímu životu. Vidíme
to i na činnosti spolku, která se
rozbíhá opatrně a pomaleji, než
jsme čekali. Epidemie totiž stále
neřekla poslední slovo, a tak je velmi složité cokoliv dlouhodobého
plánovat. Snad se nám na podzim
alespoň podaří setkat na členské
schůzi. Nejistota je i nadále značná.
Jsme rádi, že se nám v červnu –
po devítiměsíčním odkladu, podařilo slavnostně prezentovat loňskou opravu kamene Brzda, včetně jeho požehnání. V tomto čísle
věnujeme historii Brzdy větší prostor, a věříme, že mnozí z vás si již
cestu k této úspěšně opravené památce našli.
Jsme rádi, že jiná jizerskohorská
památka se dostala až na seznam
světového dědictví UNESCO. Unikátní rezervace Jizerskohorské
bučiny je sice památkou přírodní,
ale i tak je to velký úspěch i závazek do budoucna. Věřme tedy, že
zápis na seznam přinese jen dobré
věci a že i nadále budeme v lesích
Jizerských hor nacházet to, čím
nás oslovují především: krásu,
klid, harmonii, štěstí a i trochu té
horské nostalgie.
Ať vaše kroky Jizerskými horami
vedou vždy správným směrem.
Výbor Spolku Patron
Patzeltův pomníček nad Viničnou cestou pod ochranou
buků, foto Petr Bureš
Titulní strana: Obnovená památka Brzda na silnici pod Smědavou, foto Bohumil Horáček
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Obnova kamene Brzda je konečně kompletní
Bohumil Horáček
Už v roce 2019 jsme se dohodli, že v následujícím roce členové Spolku
Patron obnoví a opraví památku Brzda neboli Hemmstein, která se nachází při silnici z Bílého Potoka k horské chatě Smědava. Pak však přišla
epidemie koronaviru a všechny plány byly ze dne na den složitější. Záměr
opravit Brzdu se nakonec v září loňského roku podařilo realizovat a chybělo jen jediné – zakončit dílo slavnostním setkáním a požehnáním. To se
povedlo až po dlouhých deseti měsících.
Česká kotlina od nepaměti spoléhala na ochranu prstence hor, který ji obklopuje. Neprostupné lesy a strmé svahy chránily kraj pod nimi před všemožným ohrožením, ale zároveň znemožňovaly rozvoj civilizace. Trvalejší
osídlení Čech tak až do 13. století zůstávalo v úrodnějších polohách v nížinách a při březích řek. Pohraniční hvozdy a hory bývaly – až na několik málo
míst – pusté a neprostupné.
Tak tomu bylo i v Jizerských horách. Ty byly odpradávna považovány za
jedny z nejnedostupnějších. Nestačilo zde přejít jeden, či dva hřebeny a být
za horami – rozlehlá náhorní plošina byla náročná na přechod a horských

Jedna z nestarších fotografií Brzdy pochází z počátku 20. století. Povoz vlevo jede již po nové silnici.
Archiv Spolku Patron
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sedel, jež by průchod
horami usnadňovaly, je
zde sotva pět. K tomu
ještě hvozdy plné močálů a rašelinišť a prudké
severní svahy s terénem tak nepřístupným,
že by se jím tehdy vydal
jen pošetilec.
Situace se začala měnit až v polovině 13. století, kdy český král, vědom si pustiny a prázdna
v pohraničních oblasFotografie z roku 1925 se starou turistickou značkou. Žena s nůší
tech, pozval do těchto
klesá po staré cestě do Bílého Potoka. Archiv Spolku Patron
krajů německé kolonizátory. České pohraničí,
včetně Jizerských hor,
tak ožilo lidmi, jejich
prací, spojenou s následnou proměnou krajiny. Kolonizátoři zakládali vesnice a města
a také postupně pronikali hlouběji do hor.
V případě Jizerských
hor to bylo jistě jednodušší od jihu, ale ani severní svahy nezůstaly
nedotčené.
V počátcích se lidé do
Dosud nepublikovaná předválečná fotografie Brzdy. Povšimněme
horských oblastí vydási oblečení turistů – klobouk, hůl, šatový kostým a kabela do ruky.
vali v místech, kde to byArchiv Milana Votavy
lo nejjednodušší. Stezky
a cesty postupně prošlapávali napříč horskými sedly a podél potoků a říček,
které mohutnou masu severních svahů Jizerských hor narušovaly. Pomyslné
potomky těchto dávných pěšin a stezek můžeme v horách najít dodnes ve
formě silnic, cest a turistických stezek. I po mnoha stech letech dosud vedou
přes Oldřichovské sedlo, zářezy Velkého i Malého Štolpichu, strmým údolím
Černého potoka a mnohde jinde.
Jedna z prvních cest přes Jizerské hory nepochybně vedla i zdaleka viditelným údolím říčky Smědé. Její zdrojnice se stékají u dnešní chaty Smědavy
a mezi balvany pak prudkým zářezem mezi Smědavskou horou a Paličníkem
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V roce 1960 již byl kříž značně poškozený.
Chyběla tabulka a pravé rameno bylo ulomené.
Foto Miloslav Nevrlý

Kámen Brzda na kresbě Emila Nováka. Drobná
nesrovnalost v perspektivě nic neubírá na jejím kouzlu
ani dokumentární hodnotě. Archiv Spolku Patron
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bystře stékají do severního podhůří. Dávná cesta určitě nejprve
kopírovala tok řeky a teprve později se usadila v pohodlnější trase. Od Smědavy vede nejprve mírným klesáním téměř po vrstevnici. Po kilometru a půl však odbočí
doprava a začne výrazně klesat
k Bílému Potoku – na dalším kilometru zde překoná 150 výškových
metrů, než se u Sedmitrámového
mostu opět trochu narovná.
Prostřední prudký úsek byl pro
toho, kdo se tudy dostával do hor,
či se z nich vracel, nejtěžší v obou
směrech. Ať už to byli první dřevaři, svážeči dřeva, ptáčníci, lovci, uhlíři, nebo v pozdějších časech povozníci zásobující chatu
Smědavu a svážející turisty či horské hosty. Ti všichni věděli, že necelé dva kilometry pod Smědavou, u „toho velkého kamene“,
je potřeba začít brzdit a být ostražitý při nelehké cestě horskou
soutěskou. V opačném směru pak
stejný kámen označoval místo,
kde bylo nejprudší stoupání již
překonáno a odpočinek na Smědavě je nedaleko.
O výrazném brzdném kameni
věděl jistě každý, kdo tudy kdy
projížděl. Místní mu proto začali
říkat Hemmstein. Po trvalém
osídlení smědavské enklávy byla
v roce 1816 strmá cesta upravena
do pohodlnější, avšak stále prudké
silničky. Její stavitelé se na jedné
z bočních stěn Hemmsteinu zvěčnili dodnes patrným nápisem:
A. St. O F.
1816

Stejně tak učinili i stavitelé moderní horské silnice v roce 1895,
která se údolím šplhá vzhůru
v mnohem pohodlnějších serpentinách. Na kameni tak můžeme číst další nápisy:
TRACIRT FS
Str=Bau
1895
F. W. Fmstr.
A. S. Rjgr.
E. W. Bau Führ.
Prozrazují letopočet zaměření
a dokončení stavby nové silnice
a iniciály stavbyvedoucího a lesníků, kteří na práce dohlíželi. Není
bez zajímavosti, že stavba tehdy
byla financována soukromými
clam-gallasovskými prostředky za
přispění císařské subvence, tedy
dotace. V trase této silnice se přes
Jizerské hory jezdí dodnes.
Původní cesta z roku 1816 od té
Někdy v průběhu 70. let minulého století velký kříž
doby sloužila už pouze pro pěší
z Brzdy zmizel. Doposud není znám jeho osud.
nebo lyžaře. Před vybudováním
Foto
Alfred Wildner
silnice v roce 1895 však šlo o jedinou spojnici Bílého Potoka se Smědavou. Využívali ji i dřevaři, kteří po ní
v zimním období sváželi na saních z hor dřevo připravené v létě. Netřeba
zdůrazňovat, že šlo o činnost velmi nebezpečnou. Brzdový kámen označuje
dodnes místo, kde musel každý zvýšit svoji pozornost na maximum.
Většina svážečů se zde pokřižovala nebo pomodlila za úspěch své jízdy, načež sáně naložené dřevěnými poleny spustila do údolí. Snad právě proto se
na temeni kamene objevil litinový kříž. Nevíme, kdy přesně byl vztyčen, ale
na mapách stabilního katastru z roku 1843 zakreslen není. To ale neznamená, že zde nemohl být. Topografie tehdy pracovala s triangulační sítí doplněnou přímým mapováním v terénu, a důstojník, provádějící zákres, si kříže
v horském terénu nemusel všimnout.
Prvně doloženou existenci kříže na kameni Brzda nacházíme až na pohlednicích z počátku 20. století a na pozdějších snímcích, kdy se u něj často
fotografovali turisté, stoupající do hor. V blízkosti kamene také kdosi zřídil
malé odpočívadlo.
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V roce 2007 Spolek Patron na vrchol Brzdy
osadil malý křížek. Foto Jiří Herčík

Michael Ulbrich během dokončovacích prací
v roce 2007. Křížek vydržel až ro doku 2020.
Foto Jiří Herčík
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Litinový kříž zde vydržel nejméně
do šedesátých let 20. století. Dokazují to fotografie, pořízené Miloslavem
Nevrlým v roce 1965. Později – a znovu nevíme kdy, jej kdosi ulomil
a možná odvezl či zahodil kamsi do
soutěsky Smědé. Kámen Brzda pak
po řadu let zůstal bez kříže. Doba
normalizace takovým památkám nepřála a ani po roce 1989 se nenašel
ten, kdo by kříž na své místo vrátil.
Teprve 13. května roku 2007 se
členům Spolku Patron podařilo kříž
na Brzdě obnovit. Z obavy před poškozením památky vandaly tak učinili ve velice skromné podobě: vrchol
kamene ozdobili malým kovaným křížkem bez korpusu Krista. Vydržel zde
s minimální údržbou dlouhé roky.
Na podzim roku 2018 kdosi z hor
přinesl zprávu, že se na Brzdě objevil druhý kříž a památka se stala
v podstatě náhrobkem a pietním
místem za zemřelého, jehož jméno
bylo na tabulce nového křížku uvedeno. Informaci zanedlouho potvrdily i fotografie, zachycující doslova
dušičkovou výzdobu na vrcholu kamene.
Novinka vyvolala nejprve pobouření (článek Nevkus do Jizerských
hor nepatří, uvedený v Patronu
1/2019), později se však přetavila
v záměr obnovit Brzdu tak, jak ji známe z nejstarších dochovaných fotografií, tedy včetně velkého litinového kříže na jejím temeni.
Znamenalo to ale nejprve zjistit,
kdo z památky vytvořil pietní místo.
To se naštěstí podařilo a díky citlivě
vedenému jednání s rodinou a společnou návštěvou přímo na místě, se
podařilo nevhodné ozdoby z Brzdy

odstranit a pozůstalé získat pro záměr obnovy do původního stavu.
Přibližně ve stejné době se Herbert
Endler na jedné z akcí v horách setkal s manželi Václavem a Jarmilou
Kašparovými z Josefova Dolu-Antonínova, kteří Spolku Patron věnovali
krásný litinový kříž. Ukázal se pro
umístění na Brzdě jak dělaný.
Zbývalo už jen pár maličkostí – očistit kámen, obnovit nápisy, vysekat
otvor pro umístění restaurovaného
kříže a bude hotovo. Jenže člověk
míní a osud mění. Naše smělé plány

Rok 2018 a podoba Brzdy s druhým křížkem.
Naštěstí netrvala dlouho. Foto Josef Joe Kuna

Kříž, který spolku věnovali manželé Kašparovi. Zde je zachycen ještě před renovací. Foto Herbert Endler
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pro rok 2020 pozdržela epidemie
koronaviru, která na začátku toho
roku ovlivnila životy nás všech, včetně života spolkového. Praktický po
celé jaro se nic nedělo, a až během
léta, kdy se situace zlepšila a podmínky trochu uvolnily, se podařilo
práce na obnově Brzdy zahájit.
Zrezivělý kříž s Kristem jsme nechali povrchově upravit a na menší
tabulku (ta na starém nebyla) napsat
krátký dvojjazyčný text:
S Boží pomocí!
Mit Gottes Hilfe!
Slova vyjadřují víru svážečů a povozníků ve šťastný konec nebezpečné
jízdy, kdy se často museli spolehnout již jen na svůj um a Boží poRenovace nápisů v září roku 2020. Použita
moc.
byla speciální, mimořádně odolná barva.
Ve čtvrtek 27. srpna 2020 členové
Foto Bohumil Horáček
Spolku Patron očistili lícové boční
stěny a obnovili nápisy z let 1816 a 1895, včetně jejich zvýraznění speciální
trvanlivou barvou v černém odstínu. V nejbližším okolí památky byly zároveň odstraněny náletové dřeviny a místo bylo upraveno.
O tři týdny později se na vrcholu kamene po mnoha desetiletích znovu objevil velký litinový kříž. Na spolkovém webu jsme tento okamžik zachytili
trochu pateticky:
Pátek 18. září 2020 odpoledne. Slunce se pomalu kloní za Smědavskou horu a několik metrů pod silnicí z Bílého Potoka na Smědavu čtyři členové
Spolku Patron tají dech. Na vrcholu kamene Brzda, známého také pod německým názvem Hemmstein, právě umístili kovový kříž a vyrovnali jej
tak, aby stál vodorovně, čelem ke staré cestě z roku 1816. Hmota chemické
kotvy v čerstvě vysekaných otvorech již trochu ztuhla, a tak mohou poodstoupit a poprvé spatřit své dílo. Povedlo se!
Brzdě – Hemmsteinu – se tímto okamžikem vrátila podoba, kterou milovníci
a znalci drobných památek v Jizerských horách znají ze starých fotografií.
Zbývala už pouze jediná věc – pochlubit se opravou veřejnosti a slavnostně
památce požehnat. V září roku 2020 se to zdálo jako maličkost, a tak termín
a pozvánka na sobotu 10. října nebyla problém. Nikdo však ještě netušil, že
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epidemie koronaviru na podzim a v zimě zesílí natolik, že se celá republika
ponoří do hluboké uzávěry, ze které se probudí až na jaře letošního roku.
Jakmile to podmínky dovolily, byl stanoven nový termín slavnostní prezentace obnovy a požehnání. V sobotu 19. června 2021, tedy přesně devět
měsíců po skončení posledních prací, se to konečně povedlo. Na smědavské
silnici se u kamene Brzda sešly tři desítky přátel drobných památek
Jizerských hor, aby se potěšily dílem, které již v průběhu roku bylo na internetových fórech kladně hodnoceno veřejností.
Součástí slavnosti byla malá výstava fotografií z historie místa i z průběhu
opravy. Hejnický farář P. Pavel Andrš nakonec obnovené Brzdě požehnal. Při
této příležitosti řekl:
„Nápis na kříži nás odkazuje na Boží pomoc. Bylo to jediné, na co se lidé,
modlící se na tomto místě, při své náročné práci spoléhali. A mnohdy se
v našich životech na Boží pomoc musíme spolehnout i my. Kámen dnes již
neslouží svému účelu, ale může nás varovat od všeho, co nám škodí. Od
spěchu a od nemožnosti, či neschopnosti se zastavit, zabrzdit ve svém životě. Ať lidé hledají to, co je prospěšné jejich duši, co je prospěšné jejich spáse.“
Nelehké dílo v nelehké době se tedy podařilo dokončit. V sousedství zbývá
už jen umístit česko-německo-polskou informační tabuli s fotografiemi
a stručnou historií památky. Kámen Brzda-Hemmstein připomíná nejen stavitele silnice, ale i povozníky a svážeče dřeva, kteří se odtud odvážně spouštěli do údolí. Až půjdete kolem, přibrzděte také, a věnujte jim vzpomínku.

Osazení nového kříže na vrchol Brzdy v září 2020. Dílo je téměř dokončeno. Foto Herbert Endler
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Herkulova lázeň v Ruprechticích
Vojtěch Mai
Dovoluji si čtenářům nabídnout trochu jiný pohled na jedno známé romantické zákoutí Ruprechtic v místech, kde si podávají ruku s Lidovými sady.
Zároveň tím lehce opráším jeden už léta zapomenutý název netradiční památky. Nalézá se jižním směrem od posledního činného kamenolomu naší
obce, a tak mě jako pracovníka a patriota těchto míst hřeje zjištění názvu
a určení jeho přesné polohy o to více. Vydejme se tedy společně na krátkou
procházku.
Oddychový prostor Lidových sadů je dobře znám snad každému obyvateli
Liberce a určitě přes 130 let je v těchto místech stále živo. Změnily se snad
jen lidské tváře a jejich jazyk. Každý člověk ve své době zaslouženě touží po
dostupné relaxaci, a je dobře, že i dnes tento krásný příměstský kout může
tyto potřeby uspokojit. I když dobu největší slávy má ono katastrální pomezí
Ruprechtic a Liberce zřejmě za sebou.
Bohužel zde již nenajdeme slavný Belveder, restaurace Heimatsthal či
Stadtwäldchen, jejichž reklamní pohlednice kdysi putovaly do všech koutů
země a šířily jejich slávu a význam. Tyto hostince vytvářely pro své návštěvníky mimo standardní obsluhu i všemožná lákadla, hrály se tu kuželky, vznikly

Herkulesbad na dobové pohlednici
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malé lázně, hrálo se divadlo. Nově
vzniklá tramvajová linka k nim dopravovala pravidelně zástupy natěšených Liberečanů. Tři tisíce lidí
tady prý tehdy mohlo dostat najednou pivo a jídlo!
Co se však v těchto místech moc
nezměnilo, je přírodní charakter
údolí. Dosud tu stojí vysoké, typicky
podhorské prastaré smrky, které
jsou dobře živeny stále čistou vodou
Jizerského, dříve Baierova potoka;
skryté před vichry v údolí poctivě
sbírají další letokruhy. Podhorský les
se svým podrostem nabízí stejně jako dříve všemožné plody, a tak si na
své přijde snad každý návštěvník.
V mapce je vyznačeno, kde lze pozůstatky
Když se dostatečně pokocháme těvýletního místa najít
mito příjemnými místy, dojdeme
k nově zrestaurovanému Lesnímu koupališti. Po krátkém stoupání po modré značce si určitě povšimneme pod cestou zajímavě seskupených vejčitých
balvanů, mezi kterými krásně zurčí do té doby poklidný potůček. Jsme na

Další pohlednice z přelomu 19. a 20. století
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Buky rostou u bývalé Herkulovy lázně dodnes

místě. Tato část Jizerského potoka se tehdy milovníkům přírody možná obzvlášť zalíbila a věnovali jí proto název Herkulesbad – Herkulova lázeň.
Protože se jedná jen o několik desítek metrů dlouhé území, byl tento název
pravděpodobně romanticky nadsazen, jak jsme poučeni i z jiných míst našich hor. Mytologie zřejmá z názvu zde stejně jako na jiných místech hor měla příchozí ohromit. Zajisté si zde bájný Herkules neléčil uštědřené rány od
Hydry, vždyť teplota zdejší jizerskohorské vody má daleko od teplých pramenů Herkulovy domoviny jižních Karpat.
Pravděpodobně největšího rozvoje a slávy toto klidné podhorské místo požívalo na začátku minulého století, kdy byla místními horskými a okrašlovacími spolky vybudována i většina cest a infrastruktury. Naše romantické zákoutí obdrželo od zručných řemeslníků několik laviček, po kterých však

Balvan, na kterém se nacházel nápis, se za více než sto let nezměnil
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dnes najdeme bohužel už jen kusé
stopy. Velký díl tohoto místa opracoval přizvaný kameník, který rozlomil
několik balvanů a zprůchodnil tak
prostor lidem i vodě.
Nejcennější obrazovou informaci
o tomto koutu ruprechtického katastru nám podávají dobové pohlednice, kterých se ovšem nezachovalo
nebo nebylo vydáno mnoho. Na pohlednici odeslané v roce 1906 mě
příjemně překvapilo, že před stále
stejně vyhlížejícím balvanem s nápiKamenné „koryto“ se na místo dostalo nejspíš
sem, rostou stále stejné dva buky.
dodatečně. Můžeme se jen dohadovat, k čemu
Také je pozoruhodné, že tento kus
sloužilo.
mechem porostlého mohutného žulového bloku má na svém povrchu i po 115 letech stejný tvar plochy, ve které byl nápis vyhotoven. Do jaké míry na to mělo vliv počasí, symbióza mechů, kdysi použitý chemický přípravek či jiné síly, je otázkou. V těsné blízkosti Herkulovy lázně se nalézá starý, již opuštěný žulový lom, ze kterého se
k potoku nějakou silou dostalo asi dvoutunové kamenné koryto nebo vana.
Přiznám se, že mě při ohledávání místa a zjišťování souvislostí napadlo, jestli třeba nemohlo sloužit k Herkulovým lázeňským účelům. Koryto však nese
stopy „novějšího“ opracování kamene a leží také trochu stranou.
Samotný nápis Herkulesbad, rozpoznatelný z dobové pohlednice, byl na
zmiňovaný balvan zřejmě vyhotoven jen barevným nátěrem. Terénní ohledání nepotvrdilo poctivější, kamenicky provedený nápis, a tak možná i právě proto se ve spisu Franze J. Miethiga Flurnamen und Ortgeschichtliches
der Marktgemeinde Ruppersdorf, 1938 (Pomístní názvy a z místní historie
městyse Ruprechtice) uvádí, že „… Herkulova lázeň již patří minulosti.“
Důvody však mohly být i jiné, kdo dnes ví…
Rozhodně ale toto místo má své kouzlo dodnes a zajisté i v dřívějších časech svádělo poutníky po Anenské cestě k zastavení a spočinutí. I mě zde
vždy v čase návštěvy překvapuje, kolik lidí stoupajících výše po cestě dál do
lesů Žulového vrchu náhle nějak přirozeně seběhne z cesty k potůčku a nechá ho na sebe působit. Ačkoliv žádný ukazatel slibující zážitek nebo zpestření u cesty nestojí, přesto výletníci k místu nějak podvědomě zamíří.
Je potřeba ještě zmínit, že v době vzniku Herkulovy lázně, nestálo pod ním
ještě nedaleké Lesní koupaliště. Na jeho vybudování a neblaze proslulou lesní „teplotu“ vody si museli turisté a plavci ještě asi půl století počkat. Do té
doby jim mohla sloužit původní vodní nádrž na stejnojmenném potoce, která se nacházela více po proudu a hráz měla přibližně na úrovni dnešních tenisových kurtů. Ale to je již jiný listím zavátý příběh.
2/2021
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Výroční členská schůze Spolku Patron
Výbor Spolku Patron
Plnohodnotným zakončením každého roku spolkového života je bezesporu
výroční členská schůze. Kvůli pandemii koronaviru musela být již dvakrát
odložena. Výbor spolku stanovil třetí termín členské schůze, která bude společná pro roky 2019 a 2020.
Výbor Spolku Patron zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 16. října 2020 od 9.30 ve Vile Schowanek v Jiřetíně
pod Bukovou.
V oficiální části členské schůze bude na programu přednesení zprávy
o činnosti Spolku Patron v roce 2019 a v roce 2020, zprávy o členské základně, hospodaření, revizní zprávy a návrh plánu činnosti pro rok 2022.
Důležitou součástí budou také volby spolkového výboru, protože funkční
období toho stávajícího v roce 2020 oficiálně skončilo. Zájemci o práci ve výboru jsou vítáni.
Členská schůze pak bude pokračovat neformální částí, ve které bude možné prezentovat příspěvky jednotlivých členů. Zpřístupněna opět bude stálá
expozice Spolku Patron, stejně jako výstava Historie lyžařství. Obě se nacházejí v 1. patře Vily Schowanek.
Podrobný program schůze bude zveřejněn na webových stránkách Spolku
Patron 14 dnů před jejím konáním.
Pozor – konání členské schůze může být ovlivněno podzimním vývojem
epidemiologické situace. Sledujte proto pozorně spolkový web a emailovou
komunikaci.

Výroční členská schůze Spolku Patron se tradičně koná ve Vile Schowanek
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Opustil nás Michael Ulbrich
Zdeněk Bláha
Ta smutná zpráva nás zastihla letos na jaře: zemřel náš dlouholetý a zasloužilý člen, pan Michael Ulbrich. O pár vzpomínek na něho se s námi rozdělil Zdeněk Bláha, jeho kamarád.
S Michalem, jak jsme mu říkali,
jsem se blíže seznámil před mnoha lety, a to díky jeho zájmu o staré pohlednice Jablonecka. Půjčoval si je ode mě a doma pořizoval
jejich kopie. Dnes běžné technické vymoženosti jsme tehdy neznali.
Moje vzpomínky se ale ubírají
jiným směrem. Vybavuji si jeho
pečlivost a spolehlivost při opravách pomníčků. Naše spolupráce
začala poté, co jsem měl možnost
vyrobit pár křížů. Michal je pak
upevňoval do kamene po vzoru
starých mistrů – zaléval je sírou
či je temoval olovem. Obvykle
měl u sebe pytlík se sírou, hořák
a nádobku na její roztavení, anebo také nasekané olovo. Tyto postupy upřednostňoval, protože
upevňování obyčejným cementem (chemickou kotvu jsme ještě neměli) bylo zdlouhavé a nepohodlné, jelikož pomalu zasychal.
Michal Ulbrich patřil k dlouholetým aktivním členům Spolku Patron, zúčastňoval se spolkových akcí, nechyběl na výletech ani členských schůzích,
spolupracoval při opravách památek. Pomáhal nám při zajišťování klubovny
pro konání členských schůzí v budově TJ Tatran, staral se o občerstvení.
Mnozí lidé se s ním mohli potkat též v Kristiánově, kde dříve působil jako
průvodce ve sklářské expozici. Jeho velkou výhodou byla znalost němčiny,
takže mohl zahraniční návštěvníky informovat o zajímavostech a krásách
Jizerských hor.
Zdravotní potíže mu později už bohužel nedovolovaly zapojovat se do spolkového života. Michael Ulbrich zemřel 25. dubna 2021 v nedožitých 80 letech. Odešel člověk, kterého jsme měli všichni rádi. Čest jeho památce.
2/2021
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Po stopách výpravy členů Spolku Patron
Letos v červnu uplynulo 20 let od památné jednodenní expedice členů
Spolku Patron do polských Krkonoš a Jizerských hor. K hlavním cílům tehdy patřilo nalezení památky zavražděného lesníka Freye. Akci nazvanou
„Po stopách vraždy lesníka z roku 1877“ připravili Herbert Endler a Ladislav
Řezáč. O úspěšné výpravě se můžete dočíst ve třetím čísle časopisu Patron
z roku 2001.
Nejen toto kulaté výročí, ale i úspěšná snaha našeho spolupracovníka a přítele Ullricha Junkera o obnovení památky, nás vedla k zařazení tohoto příspěvku. Jeho hlavní částí je článek, jehož autorem je právě Ullrich Junker;
o překlad z němčiny se postaral Otokar Simm.

Bože, odpusť mému vrahovi
Ullrich Junker
Není pochybností o tom, že povolání lesníka může být i v současnosti obtížné. Natož pak v časech, ve kterých se odehrává náš
příběh. A v některých zemích se
dodnes musí nejeden lesní správce obávat o své zdraví či život. Jak
se lze dočíst v literatuře, dříve bývalo takové nebezpečí všudypřítomné. Následující příspěvek pojednává o nešťastném příběhu
hajného Wilhelma Freye.
Říšskohraběcí Schaffgotschský hajný Wilhelm Frey z obce Wolfshau
(nyní Wilcza Poręba) u Krummhübelu (Karpacz) byl od 21. července 1877 pohřešován. Ačkoliv
byly Schaffgotschskou lesní správou povolány jednotky, jež po pohřešovaném pátraly, bylo veškeré
hledání neúspěšné. Teprve 27. července byly lesníkovy ostatky nalezeny na Seifenlehne (severním
svahu Kopy), nedaleko Hamplovy
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Wilhelm Frey s chotí Marií Annou, rozenou Springer,
spolu s dětmi. Archiv Ullricha Junkera

boudy (Strzecha Akademicka), západně
od cesty vedoucí strmou částí zvanou
Gehänge (Zbocze). Že se Frey stal obětí
pytláků, bylo očividné – nad oběma koleny měl střelná zranění. V ráně, která
byla nejspíš příčinou smrti nebohého
hajného, bylo nalezeno sekané olovo.
Frey si ránu ještě dokázal zavázat. Druhá
končetina byla zasažena broky. U mrtvého byla nalezena jeho puška, která ještě
měla nataženou jednu ze spouští. Vedle
něj ležely prsteny, prázdná peněženka
a otevřená brašna. Umírající stihl napsat
na list papíru, že na něj bylo vystřeleno
cizí rukou.
V „Kronice německého lesnictví“ (Chronik des Deutschen Forstwesens) můžeme číst následující: „Ještě jiný krvavý
čin se stal ve Slezsku; v krkonošských
roklích zasáhla 21. července kulka zločinu hraběcího Schafgotschského hajného z Wolfshau u Krummhübelu. Teprve
27. července byla mrtvola nalezena v hlubině Steinseiffenlehne. Nešťastníkův zápisník podával svědectví o jeho rychlém
konci. Padl až tehdy, když vystřílel
všechny své patrony, tedy po dlouhém
boji. Pachatelé ještě nejsou odhaleni.“

Vrchní díl rozvalené Freyovy památky.
Měla úctyhodné rozměry – byla 1,75 m
vysoká. Archiv Herberta Endlera

Pomník stál na půl metru vysokém soklu.
Archiv Herberta Endlera

Nalezený zápisník lesníka Freye prý obsahoval následující slova:
„Sobota, 21. července mezi 7–8 hodinou večerní. Pokud bych měl zemřít
dříve, než budu nalezen, pak vězte, že jsem byl střelen pytlákem; byl velmi
blízko s dvouhlavňovou brokovnicí, zakuklený a s falešným vousem. Milovaná, věrná ženo a milé děti, rodiče a sourozenci, žijte blaze! Bůh mi buď
milostivý. Má dobrá, milá ženo, moje milé děti, buďte dobrými lidmi
a modlete se za mne, mám strašlivé bolesti. Bože, smiluj se nade mnou! Do
Tvých rukou, Bože, odevzdávám svoji duši, spas mne. Tak moc křičím, ale
nikdo mne neslyší. Ó děti, modlete se za svého otce a nepomýšlejte na odvetu. Bože, odpusť mému vrahovi. Mé utrpení je veliké. Frey“
Lesnická tragédie vstoupila i do literatury. Významný německý romanopisec
Theodor Fontane (1819–1898) pobýval v letech 1868 až 1887 celkem sedmkrát
delší dobu na letních pobytech v Krkonoších: v Erdmannsdorfu (Mysłakowice),
v Hermsdorfu pod Kynastem (Sobieszów pod Chojnikem) a v Krummhübelu.
2/2021
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V létě 1884 se v Krummhübelu seznámil se soudním radou Georgem
Friedländerem. Na základě rozhovorů s Friedländerem o tomto lesnickém neštěstí napsal Fontane během
třiapůlměsíčního pobytu v Krummhübelu román „Quitt“.
Kdo ale byl lesník Wilhelm Frey,
odkud pocházel a co bylo možné vyšetřit o okolnostech jeho smrti? InV roce 2001 pomník nalezli účastníci výpravy
formace o něm a jeho rodině nám
Spolku Patron. Archiv Herberta Endlera
poskytnou matriční a církevní záznamy. Wilhelmovým otcem byl panský
revírník ve Schreiberhau (Szklarska
Poręba). Tam je v roce 1838 poprvé
uveden v soupisu farníků katolické
církve. Dne 15. září najdeme zápis
o sňatku „s pannou Antonií Gottstein“,
dcerou Johanna Gottsteina, majitele
domu v Rokytnici nad Jizerou. Dne
4. února 1842 se jim ve Schreiberhau
narodil syn Johann Wilhelm Gustav
Frey a 14. února tam byl v katolicÚmrtní oznámení, které nechal zveřejnit hrabě
kém kostele pokřtěn. Jeho zámožnýSchaffgotsch v novinách. Archiv Ullricha Junkera
mi kmotry se stali Franz Pohl, zakladatel Josefíniny hutě, a Alois Partsch, její obchodní vedoucí. Svědčí to o vysoké
váženosti, jaké jeho otec, panský revírní fořt ve Schreiberhau, požíval.
Kde a u koho získal Frey svoje vzdělání, to se zatím nepodařilo zjistit. Musel však
být velmi schopným lesníkem. Díky tomu se stal osobním hajným hraběte
Leopolda Schaffgotsche, zesnulého v roce 1873, a byl teprve krátce před
svým zavražděním přeložen do Wolfshau z Boberröhrsdorfu (Siedlęcin).
Sotvakdy nějaká místní událost otřásla city obyvatel Krummhübelu tak
hodně, jako vražda hajného Freye. Uplynulo téměř 150 let, co byl na severním svahu Malé kopy, nad studánkou zvanou Gehängebrunnen, zastřelen
pytlákem svědomitý a povinností znalý hajný a myslivec. Přesto potomci dávno zemřelých vrstevníků dodnes tajemně tlumí hlas, přijde-li řeč na lovce
a lov. Přes veškeré úsilí se dodnes do temnoty onoho osudného činu nepodařilo vnést světlo. Výslechy a pátrání úřadů opakovaně ztroskotávala na soudržnosti osudem a loveckou vášní spojeného společenství pytláků. V dobách, kdy byl cestovní ruch teprve ve svých počátcích, a nouze v rodinách
bohatých na děti byla veliká, nebylo pytláků ve vysoko položených horských
osadách málo. Jiní se obávali soudních sporů, a proto se vyhýbali tomu, aby
o kolujících pověstech mluvili příliš otevřeně.
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Poloha pomníčku byla později zakreslena v mapách různých turistických průvodů. Archiv Ullricha Junkera

Pokusme se načrtnout – pokud možno – jasný obrázek událostí, které se
tehdy staly. Vyjdeme z úředních spisů a novinových zpráv, popřípadě z vyprávění pamětníků, přičemž se pokusíme oprostit od pověstí a lidově šířených zkazek:
V sobotu odpoledne 21. července 1877 odešel Wilhelm Frey z hájovny
Wolshau-západ do svého revíru na pochůzku. Jako obvykle šel cestou k chatám Schlingelbaude (bývalé Schronisko na Starej Polaně) a Hampelbaude,
aby po překřížení svahu Seiffenlehne směřoval loveckým chodníčkem zpět
k domovu. V Hamplově boudě se krátce zastavil na sklenici piva. To bylo naposled, kdy s někým mluvil; o hodinu později jej zasáhla střela, která měla jeho životu přinést tak krutou smrt.
Když byl po horlivém a plánovitém prohledávání revíru po týdnu nalezen
jedním horským vůdcem z Krummhübelu, bylo konstatováno něco strašlivého: klečí a kapradím téměř skrytému ležícímu hajnému byly z bezprostřední blízkosti jedinou, zespoda vypálenou ranou z brokovnice roztříštěny
obě stehenní kosti a kolenní klouby. Přesto se ještě Frey dokázal z posledních sil doplazit do houští, kde se marně pokoušel kapesníkem ovázat si největší ze svých třinácti zranění. Vedle něho ležel otevřený zápisník, do něhož
umírající zkrvavenými prsty napsal poslední čtyři listy. Kolem ležely prázdné nábojnice všech patron, které si vzal s sebou na pochůzku. Střely však nemohly těžce zraněnému muži pomoci…
Kdo v pozdní večerní hodině po tehdy ještě bezcestné stráni Gehänge
(stezka těmito místy byla vybudována až v roce 1894 Krkonošským horským
spolkem) procházel, ten měl coby pašerák či pytlák jiné zájmy, než následovat signální výstřely. Ve vsi je prý někteří zaslechli, což ale vylučoval směr
větru. Navíc tehdy v nočních lesích zněly zbraně pytláků příliš často, než aby
jim někdo věnoval pozornost. Pouze Kajetan Häring, který se do Wolfshau
přistěhoval v roce 1866 „z druhé strany“, uvedl později jako jediný bližší informace o počtu a směru výstřelů. Prý slyšel i výkřiky, když stoupal s těžkou
nůší na zádech svahem Gehänge směrem k Luční boudě.
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Zmínku o pomníčku najdeme např.
v průvodci Wilhelma Patschovskeho
z roku 1911. Archiv Otokara Simma

Na nosítkách sbitých na místě činu
snesli nebohého do hájovny, kde byl
v „lovecké komoře“ ohledán soudní komisí, která vyhotovila zápis o prvním výslechu. Po týdnu plném nejistoty a strachu tak nabyla vdova a pět dětí konečně
jistotu o tragickém osudu svého živitele.
I kdyby býval byl Frey nalezen okamžitě, nebylo by mu nejspíš možné pomoci.
Zranění byla natolik vážná, že by mohl
sotva žít déle, než hodinu.
O pár dnů dříve byl nalezen Freyův zastřelený lovecký pes. Bližší prohlídka
místa činu potvrdila, že usmrcený hajný
nalezl svůj konec v beznadějné situaci
v horské divočině.
Pohřeb se konal na jižní straně katolického hřbitova v Arnsdorfu (Miłków) 31.
července 1877. Zúčastnil se ho hrabě,
veškerý lesnický personál a nesčetní další truchlící. Na Freyovu rakev nakonec
položili lesní dělníci z Wolfshau velký
žulový balvan. Dle lidové pověry to bylo
nutné – duše zavražděného tak měla dojít
věčného klidu a neměla se vrátit zpět.

Při stavbě katolického kostela v Krummhübelu byl jako základní kámen použit balvan zatěžující
Freyovu rakev. Archiv Ullricha Junkera
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V roce 1904 byl tento hrob znovu využit a pochovali do něj zesnulého učitele Bruno Eberhardta z Krummhübelu. Po otevření hrobky byl zmiňovaný
balvan nalezen a bylo rozhodnuto, že bude použit jako základní kámen pro
připravovanou stavbu katolického kostela v Krummhübelu. Tak to alespoň
popsal – aniž by to blíže vysvětlil – farář Hitschfeld. A opravdu – asi deset
centů těžký žulový kámen byl v roce 1909 dopraven do Krummhübelu, aby
při stavbě posloužil svému určení.
Ten kdo zná význam popsaného jednání – to je pomocí kouzla zabránit návratu zavražděného – musí považovat za půvabné, že tenhle balvan byl použit coby základní kámen při stavbě katolického kostela…
Dipl-Ing. Ullrich Junker, ročník 1949, se zabývá lesnickou tragédií „Frey“ již
25 let. V té době se seznámil s vnučkou Susanne Neumann, rozenou Frey,
a po její smrti v roce 1999 je v kontaktu s pravnučkou. Od roku 2020 usiluje u správy národního parku v Sobieszówě o to, aby byla poškozená
Freyova památka, nacházející se dnes v národním parku, obnovena u bývalé hájovny, kde Frey působil, a byla u ní umístěna čtyřjazyčná informační tabule. V této bývalé hájovně se v současnosti nachází informační
středisko Krkonošského národního parku – Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego.
Na podzim letošního roku má být obnovená památka slavnostně odhalena
na pozemku informačního střediska v Karpaczi, ulici Leśna 9. Obdržíme-li
bližší zprávy o akci, seznámíme s nimi naše členy prostřednictvím e-mailu
a webových stránek Spolku Patron.

Na pozemku informačního střediska v Leśne ulici 9 v Karpaczi bude odhalena nová památka
připomínající lesníka Wilhelma Freye. Foto Ullrich Junker
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Památky Zlaté Olešnice
Bohumil Horáček
Na pomezí Jizerských hor a Krkonoš se nachází obec Zlatá Olešnice. Její
domky leží rozprostřeny podél potoka Zlatníku a okolní kopce svým porostem dodnes naznačují rozsah bývalé obecní plužiny s políčky a pastvinami, které se po stráních sklánějí dolů k potoku.
V potoce Zlatníku se kdysi dávno rýžovalo zlato, jeho břehy jsou lemovány
olšemi a právě od toho byl odvozen název Zlaté Olešnice. Je jednou z obcí
v této oblasti, kde výrazně převládalo české obyvatelstvo – podobně jako
v Rejdicích, Pasekách nad Jizerou nebo Příchovicích. Jazyková hranice vedla
severně odtud, a tak i zde žili mnozí „zapadlí vlastenci“ – v českém výběžku,
který byl hluboko vetknut do okolního německy mluvícího osídlení.
První zmínky o Zlaté Olešnici údajně pocházejí z roku 1033, kdy zde byl
podle některých zpráv vybudován první křesťanský kostelík. Svědčí o tom zachovalý protokol, sepsaný během šetření o jeho stavu, ze dne 13. května 1776.

Barokní kostel sv. Martina ve Zlaté Olešnici
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Domněnku potvrzuje
i nález vyrytého letopočtu s římskými
číslicemi MXXXIII,
který byl během
bourání předchozího dřevěného kostelíku v 18. století objeven na trámu při
levé straně malého
oltáře. Alespoň tak
to tvrdí obecní kronika. První věrohodně doložená písemStřed Zlaté Olešnice s kostelem na snímku z poloviny 20. století
ná zmínka pochází
ale až z roku 1352.
Kostel svatého Martina je dominantou
Zlaté Olešnice a je
znázorněn i na obecním znaku a vlajce.
Byl postaven v letech
1780–1784 v pozdně barokním slohu.
Vysvěcen byl třetí
říjnovou neděli v roce 1784. Jednolodní
stavba má segmentově uzavřený presbytář a v západním
Interiéru kostela dominuje barokní oltář s obrazem sv. Martina
průčelí doplňuje kostel hranolová věž, v níž kdysi visely tři zvony, zrekvírované během první světové války. Škoda jen, že v roce 1933 byla původní šindelová střecha nahrazena méně pohledným plechem.
Vnitřek kostela je vydlážděn velkými kamennými deskami. Hlavní oltář je
pochopitelně zasvěcen svatému Martinovi. Obraz na něm představuje svatého Martina, jak roztíná svůj plášť a jeho polovinu dává polonahému žebrákovi vedle cesty. Dřevěný oltář doplňují sochy svatého Floriána a svatého
Vavřince, v horní části pak sochy svatého Jana křtitele a Jana Nepomuckého.
Výklenek v horní části oltáře je osazen sochou Panny Marie. V kostele najdeme i dva oltáře boční – ty jsou zasvěceny svatému Josefovi a svaté Anně.
Varhany pocházejí z roku 1866 a za částku 1775 zlatých je pro olešnický kostel zhotovil Josef Prediger z Albrechtic.
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Hřbitovní kříž a čtyři lípy – jediný pozůstatek starého hřbitova u kostela

Torza několika náhrobků u kostelní zdi
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Za pozornost stojí i bezprostřední okolí kostela. Na severovýchodní straně
zde na kamenném podstavci stojí mohutný kovový kříž, obklopený čtyřmi lipami. Stával kdysi ve středu hřbitova, který ke kostelu přiléhal. U kostela se
pohřbívalo až do roku 1894, poslední pohřeb zde měla Emilie Jozífková, dcera krejčího Ondřeje Jozífka. O rok později už byl za obcí, jižně od kostela, zřízen hřbitov nový, používaný doposud.
Olešničtí farníci chtěli na nový hřbitov přenést i hřbitovní kříž, ale při snaze jej rozebrat se jim vůbec nepodařilo s jednotlivými částmi pohnout. Navíc
se během prací zvedl silný vítr. Olešnický farář, který na přesun kříže dohlížel, pravil, že to asi nebožtíci nechtějí kříž vydat, ať tedy zůstane tam, kde je.
A je tu dodnes!
Starý hřbitov u kostela byl okresním hejtmanstvím úředně zrušen v roce
1911. Část pozůstalých si tehdy své hroby přenesla na hřbitov nový. Do dnešních dnů se zachovalo pouze několik náhrobků. Ty jsou umístěny při východní zdi kostela. V prostoru bývalého hřbitova najdeme ještě společný památník obětem obou světových válek. Je na něm uvedeno 44 jmen padlých
v první světové válce a čtyři
jména obětí války druhé.
Pomník tvoří vysoká deska
z šedé leštěné žuly v horní
části s rytým státním znakem
a přesahující deska z černé
žuly s rytými jmény. Pomník
byl postaven v roce 1928, doplňuje jej plastika vojenské
helmy. Všechna jména jsou
česká…
Za zmínku stojí ještě nedaleká fara, která někdejší duchovní střed obce uzavírá.
Nynější stavba pochází z roku
1913, ta předchozí o rok dříve
shořela. Architektonicky se
jedná o budovu sice účelnou,
ale celkem bez fantazie. Milovníky drobných památek jistě potěší i socha s motivem
Piety, která na vysokém sloupu stojí na soukromém pozemku při domě č. p. 169.
Naštěstí jen kousek za plotem, takže je z ulice dobře viditelná.
Památník padlých v obou světových válkách
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Spolkový výlet do Černous-Vsi
Bohumil Horáček
Kostel sv. Vavřince v Černousích-Vsi je nejseverněji položenou sakrální stavbou ve frýdlantském výběžku. Je zajímavý nejen svojí polohou, ale i podobou. Díky pozvání Jiřího Křížka – majitele sousední fary, měli členové
Spolku Patron ve čtvrtek 12. srpna 2021 možnost si prohlédnout nejen exteriér kostela, ale také jeho interiér, hřbitov a nakonec i faru.
Před vstupem do areálu kostela a fary se nakonec sešlo 11 členů Spolku
Patron. Současná podoba kostela sv. Vavřince pochází z roku 1591. Sakrální
objekt na návrší nad nivou řeky Smědé je ale prvně zmiňován již v roce 1306,
což z něj dělá nejstarší písemně zaznamenaný kostel na území celého
Frýdlantska. Existují i hypotézy o ranější stavbě, dosud však nejsou věrohodně podloženy.
Kostel se dodnes zachoval v téměř čisté
pozdně gotické podobě, baroko se jej dotklo pouze minimálně.
Také novější úpravy
probíhaly v pseudogotickém slohu. Vně
i uvnitř kostela se nacházejí hroby šlechticů, jimž patřily lenní
statky v okolí. Zajímavostí zdejšího hřbitova je hrob kováře Josefa Förstera, na jehož
náhrobku je uvedeno,
že vážil 208 kilogramů.
Barokní budovu fary z 18. století Jiří
Křížek postupně a velmi citlivě renovuje.
Během rekonstrukce
na dvoře objevil i žulový hraniční kámen
z nedaleké prusko-sasKostel sv. Vavřince ve Vsi
ké hranice, který byl
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Šlechtické náhrobky v interiéru kostela

Barokní fara prochází postupnou renovací

po jejím zániku použit jako památka 60. výročí panováni císaře Františka
Josefa I., později za neznámých okolností skončil na farním dvoře.
Horké odpoledne zakončilo posezení u kávy v prostorách staré fary.
Poděkování kromě Jiřího Křížka patří i zdejší paní kostelnici, která prohlídku interiéru kostela umožnila. Kostel sv. Vavřince ve Vsi je nepochybně zajímavým místem a v časopise Patron se k jeho historii ještě vrátíme. Fotografie
ze spolkového výletu najdete i na vnitřní straně zadní obálky.

Hrob dvěstěkilového kováře Josefa Förstera

Nápis na nalezeném kameni: 1848 – FJ 1. – 1908
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Jak v údolí Štolpichu málem bylo o křížek víc
Miroslav Jech
Jedno prázdninové pondělí v roce 1954 se šplhal horskou silničkou údolím
Štolpichu – tenkrát ještě dobře sjízdnou – trofejní válečný náklaďáček. Na
korbě sedělo několik brigádníků, kteří měli v průběhu čtrnácti dnů zpracovat poražené kmeny, připravené jako lapáky na kůrovce.
Nad zatáčkou, zvanou Galerie, toho měl náklaďáček dost, řidič tedy spustil
tzv. horskou „zpěru“ (sic!), a motor mohl vychladnout. Zanedlouho se pokračovalo dál a po ubytování na Tetřeví boudě, která tehdy ještě voněla novotou, se obě skupiny brigádníků daly na okolních pasekách do práce.
Na úzkém pruhu mezi chatou a silničkou tehdy ještě stála řada smrků a jejich větve celou první noc škrábaly o střechu, a tak úvodní činností prvního
dne bylo jejich prořezání. Když někdy celý den pršelo, tak zbývaly jedině
karty, ale také soutěž ve střelbě „brenekem“ na cíl. Nábojů bývalo tehdy po
válce v šuplících dost, a jelikož zpracování lapáků byla dobře placená práce,
jednu skupinu tvořili technici z některých polesí, z nichž jeden měl i brokovnici.

Tetřeví bouda byla postavena v roce 1950, zde je zachycena v srpnu 1960. Foto Miloslav Nevrlý
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Místo v rokli Velkého Štolpichu, na kterém se incident odehrál. Foto Jiří Růžička

Tenkrát se ještě pracovalo i v sobotu a odpoledne se tedy celá skupina dřevorubců po uplynutí prvního
pracovního týdne vydala údolím
Štolpichu domů do údolí. Ve stráni
nad posledním mostem tehdy hnízdili holubi a majitel brokovnice nabil obě hlavně patronami s ptačími
broky a s poznámkou: „manželka by
měla radost, kdybych něco přines“,
pokračoval s námi cestou do údolí.
V místě, kde z horské silničky odbočuje chodník k vodopádu, jsme se
Stejné místo při pohledu od vodopádu.
krátce zastavili. Jednoho ze skupiny
Foto Bohumil Horáček
přímo fascinovala o skálu opřená brokovnice, vzal ji, natáhl kohoutek a se slovy: „ty kluku jeden, kdybych to takhle
natáhl a střelil tě do zadku“… No, vyšla rána, neb puška byla nabitá. Výstřel
směřoval naštěstí do země a toho, na kterého byl namířen, zasáhl jen odražený štěrk. Následovalo zděšení a následná prohlídka zasaženého místa.
V kalhotách byly sice dírky, ale snad jen od štěrku.
V pondělí ráno, když se celá skupina opět sešla, si všichni oddechli. Dřevař, který byl objektem střelby, nechyběl. Na sobě měl jen jiné kalhoty. Jeho vyprávění,
jak jej jeho manželka ošetřovala, pak v Tetřeví chatě zaplnilo několik večerů.
2/2021

|

|

31

Říkal: „stará mi nejdřív strašně vynadala a vám vzkazuje, že jste pěkný parchanti. Pak poslala děti ven a zamkla dveře, někde vyštrachala přede mnou
ukrytou flašku slivovice a tou mě to celý omyla, taky mě dala ale dost napít. Kartáčkem potom dostávala zasekaný štěrk z kůže a pořád nadávala.
Když bylo hotovo, tak tam stále byly dvě dírky, vzala tedy hliníkovou pletací jehlici, roztepala tu bambulku do jakési lžičky a tou mi z těch dírek za
mého strašného řvaní vytáhla dva broky“.

Brigádníky měl na starost polesný Ticháček (vlevo). Foto Miloslav Nevrlý
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Broky měl zavázané v jakémsi
uzlíčku v jednom
z cípů kapesníku
a každému je ukazoval, i panu polesnému Ticháčkovi,
který nás při práci
chodil kontrolovat. Hýžďový sval
měnil každý den
svou barvu, a tak se
vystřídaly všechny
barvy duhy, až nakonec zčernal. Nešťastný střelec se
nám také svěřil, že
v neděli odpoledne
vykonal u svého
zraněného kamaráda návštěvu: „Nikdy
jsem tam neměl
chodit – a víc vám
ani neřeknu.“ Je
pochopitelné, že
zraněný nevyhledal lékaře, ten by
dle zákona musel
zranění způsobené
střelbou neprodleně hlásit policii.
Uplynula léta
a všichni účastníci
příhody, kterou
jsem popsal, již

Štolpišská silnice se zatáčkou Galerie na zimním snímku. Foto Bohumil Horáček

zemřeli. Naposled loni o Vánocích
majitel té nešťastně nabité brokovnice. A tak jsem zůstal jen já sám,
kdo si občas, když prochází Štolpichem kolem, na příhodu vzpomene.
Za minulých dob by snad byl na
místě jako díkůvzdání zavěšen obrázek. Doba, ve které se příhoda stala, takovým činnostem ale nepřála.
Ironií osudu se dva účastníci
střelecké události setkali ještě jednou, tentokrát však s tragickým
koncem. Nedaleko Viničné cesty
stojí pomníček Josefa Svobody, lesníka, který tudy na motocyklu
v červenci roku 1965 projížděl.
Srazil se s protijezdcem, jedoucím
na obyčejném mopedu. Ten tu ale
na uzavřené lesní cestě neměl co
dělat. Byl jím právě muž, který
před léty zmáčkl kohoutek brokovnice v rokli Štolpichu… Lesník, jak
známo, nehodu nepřežil.

Pomníček Svobodovy smrti na Viničné cestě.
Foto Otokar Simm
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Děje se nejen v Jizerských horách
Obnova Jahnova pomníku pokračuje
V Dolním Maxově pokračuje obnova
Jahnova pomníku, který stál při silnici do
Horního Maxova. Po dlouhém hledání sochaře, který by byl schopen zhotovit bustu pouze podle dvou fotek, se nakonec
organizátorům podařilo domluvit se s výtvarníkem Stefanem Shamilyanem. Finální podoba bude věrnou imitací původní
plastiky.

Nový obrázek pro Geisslerův pomníček
Spolek Patron v letošním roce dokončuje
opravu Geisslerova pomníčku ve svazích
Oldřichovského Špičáku. Ignaze Geisslera zde postihla mrtvice během kácení
stromu. Součástí opravy je nová tabulka,
pro kterou byl výborem schválen obrázek
s motivem Piety. Kopii Peruginova originálu s doplněním původního textu zhotovil pro náš spolek Pavel Koňařík.

Nová stálá expozice v Severočeském
muzeu
V nově zrekonstruovaném Severočeském
muzeu v Liberci byla otevřena nová stálá
expozice Doteky severu. Expozice představuje nejvýznamnější přírodní fenomény českého severu prostřednictvím dioramat. Výstavní prostory jsou doplněny
o několik interaktivních prvků, pomocí
nichž lze hravou formou získat dodatečné
informace o příslušné problematice nebo
pomocí dalších smyslů (sluch, hmat, čich)
pocítit atmosféru světa zvířat.
Čtvrtletník přátel drobných památek Jizerských hor č. 2/2021 (32. ročník)
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Spolkový výlet ke kostelu ve Vsi, druhý zprava Jiří Křížek. Foto Bohumil Horáček

Gotický kostel sv. Vavřince ve Vsi je nejsevernější stavbou Frýdlantska. Foto Bohumil Horáček

Adopce starých hrobů
V českém pohraničí leží tisíce hrobů na starých německých hřbitovech. Od odsunu německého obyvatelstva uplynulo již více než sedmdesát let a hroby, které nemají zaplaceny poplatky, z mnoha míst
postupně a v tichosti mizí. Bohužel tím mizí i část naší historie. Historie, která možná zajímá čím dál
menší počet lidí, ale před kterou není možné utéct.
Situace se mění především v posledních letech, kdy i v Německu vymírá generace, která poválečné
události pamatuje buď přímo, nebo z vyprávění svých rodičů. Mladí Němci si svůj „český“ původ dnes
přiznat buď nechtějí, nebo je to pro ně věc hodně vzdálená a nezajímá je. A tak péče vysídlenců o hroby svých někdejších předků slábne a mnohdy zcela vyhasne.
Vítáme proto iniciativu, která vznikla například v Hejnicích, kde lidé mohou „adoptovat“ staré hroby na místním hřbitově. Stačí za hrob zaplatit a věnovat mu alespoň minimální péči. Některé z nich jsou
i cennou architektonickou památkou. V Hejnicích a ve Ferdinandově se díky adopcím podařilo zachránit již několik desítek hrobů a tedy i nemalou část historie českého pohraničí. Nechť tedy nadšenci přibývají!
Spolek Patron takto v roce 2015 na hřbitově v Oldřichově v Hájích obnovil hrob autora legendární
mapy Jizerských hor Josefa Matouschka. Hrob má spolek ve své péči a platí za něj pronájem.
Foto Bohumil Horáček

