3/2014 (25. ročník)

informace přátel drobných památek Jizerských hor

Foto Otokar Simm

OBSAH VYDÁNÍ PATRON 3/2014
Franz hrabě Clam-Gallas

2

Konec starého rozcestníku na Královce

11

Pozvánka na křest knihy
Jablonec - město nad Nisou

3

Před padesáti lety byla
objevena jizerská Valhala

15

Franz Hausmann - hajný ze sedla

4

Krauseho tabulka je dalším
opraveným pomníčkem

17

Přece jen se dočkaly

5

Pár pomníčků na Frýdlantsku

18

Od Akce Jizerka uplynulo letos 65 let

9

Ohlédnutí za první polovinou roku

20

2

informace přátel drobných památek Jizerských hor

3/2014 (25. ročník)

Pozvánka na křest knihy
Jablonec – město nad Nisou
Redakce
V úterý 30. září od 17 hodin bude v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových (bývalá
fara u kostela sv. Anny) představena nová kniha věnovaná Jablonci a obcím, které
byly postupně k městu připojeny. Jedna kapitola patří též Jizerským horám a další
Maloskalsku se Železnobrodskem.
Jde o obrazovou publikaci velkého formátu
24 x 33 cm. Na 152 stranách naleznete fotografie
Bohumila Jakouběho, které provázejí i kresby Josefa
V. Scheybala. Doprovodné texty Otokara Simma
stručně přibližují současnost i minulost jednotlivých městských částí. Oba
autoři, rodilí Jablonečané,
svoje město dobře znají.
Proto ho ukazují nejen
prostřednictvím známých
záběrů, ale i v detailech,
kterých si leckdy nevšimnou ani obyvatelé města.
Během besedy s promítáním zařazených i nezařazených obrázků se dovíte též
pár zajímavostí o tom, jak
kniha vznikala. Publikaci
zde bude možné za výhodnou cenu zakoupit, případně si ji nechat autory
podepsat.
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Franz Hausmann – hajný ze sedla
Otokar Simm, Jablonec nad Nisou
Psal se rok 1964 a září se právě přehouplo do své druhé poloviny. Přicházející podzim
již provoněl lesy Hemmrichu, bukové listí začalo pomaloučku měnit barvu a na horách zahájili svůj trubačský koncert jeleni. Vysloužilý hajný Franz Hausmann všechny
ty zvuky, barvy a vůně znal jako málokdo.
Už se nikdo nedoví, co se v těch dnech honilo myslí dobrosrdečného Franze. Když
v pátek 18. září odcházel z hájovny v Oldřichovském sedle na pochůzku do lesa, něco
jej patrně nesnesitelně tížilo. Jeho žena Liesl si jeho odchodu ani nevšimla, do lesa
chodil často, nebylo na tom nic neobvyklého. Jenomže Franz se tentokrát nevrátil.
Po Viničné cestě, na které znal každý záhyb a strom, došel na vyhlídku v hřebeni Srázů a tady si vzal život. Nalezen byl až o dva dny později. Letos od té chvíle uplynulo
právě 50 let.
Svým laskavým a neopakovatelným způsobem vzpomíná na starého hajného Miloslav
Nevrlý v knize Připomínky zašlých časů. Píše i o tom, že Franz Hausmann se spolu se
svojí paní zasloužili v poválečných letech o zřízení či opravu nejednoho pomníčku,
a nebýt jich, mnohé by dnes možná neexistovaly. Věnujme mu proto vzpomínku i my.

Hajný Franz Hausmann se svojí ženou Liesl (foto archív Spolku Patron)
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Přece jen se dočkaly
Herbert Endler, Hejnice

Kdo a čeho že se dočkal? Pokud si přečtete následující řádky, dozvíte se o dvou Spolkem Patron obnovených pomníčcích Jizerských hor: o Weberovu kříži (pánabohu)
a Hirschmannovu kříži.
Prvně jmenovaný Weberův kříž se nachází na Nové poutní cestě (kdysi zvané i Kreuzweg) v rokli Malého Štolpichu. Druhý, Hirschmannův kříž, je na Rauscheckově cestě
(zvané též Riegelweg).
Oběma jsem věnoval články v časopisu Patron v číslech 4/1992 a 4/2010. Tehdy jsem
svůj článek ukončil slovy: „A tak nastoluji stejnou otázku jako v případě Weberova
kříže: Obnovíme tuto památku s uvedením jejího příběhu na tomto místě?“
Dnes tedy mohu s klidným svědomím i radostí nad vykonaným dílem napsat: Ano
podařilo se. Díky nadšencům a členům Spolku Patron jsou oba pomníčky obnoveny
a kolemjdoucí si mohou přečíst o jejich historii!
Weberův kříž (pánbůh) v Malém Štolpichu
O jeho příběhu jsem se dozvěděl z kartotéky Emila Nováka. Tehdy jsme ale ještě
nevěděli, zda se v průběhu dalších let podaří najít důkaz o jeho někdejší existenci.
Kříž se měl nacházet na balvanu v dolní třetině Nové poutní (Křížové) cesty,
která stoupá údolím Malého (též Bílého) Štolpichu. Stál prý pouhé 2–3 metry
vpravo od cesty ve směru z Ferdinandova
a byl do období kolem roku 1960 dobře
zachovalý. Poté zmizel a jen znalec dokázal nalézt místo, kde byl upevněn. Zůstala po něm pouze topografická značka
v Matouschkově mapě z roku 1927.
Místo, kde tento kříž měl být umístěn, jsem hledal několik let, kdykoliv jsem procházel Malým Štolpichem. Prohlížel jsem a oškraboval mech z kamenů, které se mi zdály
vhodné k použití úkrytu před pytláky – tak jak to tehdy učinil lesník Franz Weber
z Ferdinandova. Leč nedařilo se. Kdo zná ta místa, asi mi dá za pravdu, že vhodných
kamenů je tu nepřeberné množství. Ale který je ten pravý?
Nakonec mi pomohl Jirka Pavelka, který měl více štěstí než já a poradil mi, na kterém
místě hledat. A skutečně! Dne 29. května 2010 v 7 hodin 50 minut jsem po očištění
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mechu a listí na balvanu nalezl dlouho
hledané! Nenápadný zbytek ulomeného
kříže v balvanu blízko u cesty potvrdil,
že zde skutečně stával Weberův kříž! Přísahal bych, že i tento balvan jsem kdysi
prohlížel – inu provozní slepota tehdy
zřejmě zapracovala.
Nyní tedy již jen zbývalo zajistit obnovení Weberova kříže. Požádal jsem jménem
Spolku Patron MěÚ Hejnice o finanční
podporu pro zhotovení kovaného kříže
s tabulkou, na níž bude uveden stručný
příběh, který se zde odehrál. A naší žádosti bylo vyhověno.
Nezbylo než se dát do práce. Šikovný
místní kovář David Hanko pro nás vykoval krásný kříž a Spolek Patron nechal
zhotovit tabulku s textem příběhu, který
se tu kdysi odehrál, přidal ze svých zásob korpus Krista a jeho členové umístili
v pátek 8. listopadu 2013 kříž na původní
místo. Poděkování za obnovu Weberova
kříže patří (kromě členů Spolku Patron)
zejména městu Hejnice a kováři Davidu
Hankovi z Bílého Potoka. V okolí balvanu nalezli nadšenci pomocí detektoru
kovu později i zbytky původního kříže.
Ptáte se na původ kříže? Za touto skálou se prý ukryl ferdinandovský lesník
Franz Weber (1845–1904) před blížící se
skupinou pytláků. Měl štěstí, že ho nezahlédli, jinak by pro něj přímá konfrontace s přesilou nejspíš dopadla velmi špatně. Když se vrátil do hájovny, čekalo ho
navíc doma milé překvapení. Jeho žena
mezitím povila zdravou dcerušku. Šťastný otec nechal později z vděčnosti vztyčit
na skálu, která mu poskytla úkryt, kříž,
jemuž se začalo říkat Weberův pánbůh.
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Hirschmannův kříž na Rauscheckově cestě
O jeho příběhu jsem se též dozvěděl
z kartotéky Emila Nováka. Rovněž
o tomto kříži i události k němu se vážící
jsem již psal v časopisu Patron 4/1992.
Tehdy jsme také ještě nevěděli, zda se
v průběhu dalších let podaří najít důkaz
o jeho někdejší existenci.
Tento příběh, podobně jako ten o Weberovu kříži, mi také po léta nedával spát.
Pokaždé, procházeje Rauscheckovou
cestou, jsem pátral po vhodném úkrytu
před bouřkou, který asi kdysi použil i lesník Adolf Hirschmann z Hejnic. Podobně jako v celém Malém Štolpichu skýtá
i okolí Rauscheckovy cesty přemnoho
balvanů tvořících podobné skrýše. Léta
bezvýsledného pátrání mne začala přesvědčovat o nesmyslnosti mého počínání. Vždyť nebylo vůbec jisté, zda tu kříž
někdy byl. A jestli tu kříž skutečně stával,
tak jakým způsobem byl odstraněn – zda
vůbec zanechal stopy v podobě ulomeného zbytku, nebo byl zničen beze stopy!?
A potom přišel 29. říjen roku 2010 –
pohyboval jsem se zase jednou, hledaje
něco jiného, v Malém Štolpichu po Slepé cestě. A tak mě napadlo, že bych se mohl
vyškrábat svahem na Rauscheckovu cestu a po ní se vrátit do Hejnic. Párkrát jsem
opět cvičně prohlédl několik balvanů a pak mě zaujala jedna zvláštní skupina skal.
Větší skály tvoří jakýsi úkryt a před nimi menší balvan – prasklý. Napadlo mne: „Že
by po zásahu bleskem?“ Jako vždy cvičně nadzvedávám drny a mech – a není možná!
Ve 12 hodin 50 minut se mi podařilo najít jakousi prohlubeň, ze které odstraňuji
letité nánosy hlíny, jehličí a písku – a tu: „Haleluja!“ V prohlubni nacházím zbytek
kovu. Nechce se mi pořád ještě ani uvěřit. Že bych skutečně po tolika letech jako
první nalezl místo, kde nechal kdysi lesník Hirschmann umístit kříž? Už je to asi tak!
Nu, užil jsem si zbytek dne, to mi můžete věřit…
Nyní tedy opět již jen zbývalo zajistit obnovení Hirschmannova kříže. Tentokrát se
Spolek Patron rozhodl provést celou akci na své náklady. Požádal jsem již tradičně
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šikovného místního kováře Davida Hanka, který opět vykoval krásný kříž, přesně podle našich
představ. Nechali jsme zhotovit tabulku s textem příběhu, který se tu kdysi odehrál, přidali
ze svých zásob korpus Krista a v sobotu 26. července 2014 jsme umístili kříž na původní místo. Nutno připomenout, že pozvánku na tuto
pěknou akci společně s povídáním o pomníčcích Jizerských hor vysílal i Český rozhlas Sever.
Ptáte se znovu na původ kříže? Ferdinandovský lesník Adolf Hirschmann byl v roce 1908
na cestě z pochůzky směrem k domovu, když
ho ještě v horní části takzvané Rauscheckovy
cesty zastihla prudká bouřka. Ukryl se tedy
ve skupině skal nad cestou. Po nějaké chvíli jej
jakési vnuknutí či vnitřní hlas přinutilo opustit úkryt a jít, navzdory prudkému lijáku, dál.
A tak tedy bouřka nebouřka vyrazil ze svého úkrytu směrem dolů k domovu v hájovně. Neušel snad ještě ani třicet kroků, když za hrozného rachotu hromu sjel blesk
přímo do skalní kupy, kde se ještě před malou chvílí ukrýval! Z vděku, že se vlastně
znovu narodil, nechal na tomto místě postavit na balvanu kříž.
Určitou věrohodnost tomuto příběhu dodává i Resselova Vlastivěda obcí Raspenava,
Luh a Lužec z roku 1914, kde se na straně 224 uvádí: „Jako lesník v Horní Raspenavě
působil Adolf HIRSCHMANN od roku 1895 do roku 1904. Potom působil v Hejnicích, Ferdinandově a Dětřichově.“
Nedá mi to, abych pro úplnost ještě nezmínil několik poznámek k historii Hirsch
mannova kříže z kartotéky Emila Nováka:
Z doby, kdy tu stával původní kříž, utkvěl tento v paměti některých tehdejších kolemjdoucích jako pamětní deska na počest návštěvy Carla Maria von Webera, který v těchto místech v roce 1814 při svém pobytu v Lázních Libverda prý načerpal inspiraci k napsání své
opery Čarostřelec. Tito pamětníci se dokonce písemně obraceli na Emila Nováka s dotazy,
kam se deska s křížem po II. světové válce poděla.
Znalci zdejšího terénu mi snad dají za pravdu, že v čase, kdy se zde měl pohybovat shora
jmenovaný hudební skladatel (tedy roku 1814) tudy ještě nevedla široká cesta, tak jak ji
známe v dnešní podobě, ale zřejmě pouze nějaká lesní stezka a těžko si představit, jak by
se zdejším terénem asi prodíral…
Podle současných pamětníků zde již kolem roku 1950 žádný kříž, ani památky po něm,
nebyly patrné.
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Od Akce Jizerka uplynulo letos 65 let
Bohumil Horáček, Mladá Boleslav
Tyto řádky jsou vlastně náhradou. Náhradou za neuskutečněný rozhovor s novinářem, spisovatelem a politikem Jaromírem Štětinou. Už od jara jsem nosil v hlavě
myšlenku připomenout výročí tragédie sedmi železnobrodských skautů, ke které
došlo 24. července 1949 na úbočí Vlašského hřbetu nedaleko Smědavy. Chtěl jsem
toto téma uchopit poněkud netradičně, a tak jsem dostal nápad oslovit k rozhovoru
Jaromíra Štětinu.
Byl to právě Štětina, kdo celou událost skvěle zpracoval v povídce Smrt jizerských
roverů, která vyšla v knize Gravitace (Nakladatelství Lidové noviny, 2010). Soubor
nese podtitul Frýdlantské povídky a všech deset příběhů, které v něm čtenář najde, se
skutečně odehrávají na Frýdlantsku či v Jizerských horách. Těšil jsem se, že se Jaromíra Štětiny zeptám nejen na železnobrodské skauty, ale že pohovoříme i o tajemné
krajině Jizerských hor a Frýdlantského výběžku, skrývající příběhy a osudy, které ještě
zdaleka nebyly všechny objeveny. Čerstvý europoslanec na mé emaily bohužel ani
po třech měsících neodpověděl.
Chtě nechtě, musím se masakru jizerských roverů ujmout sám. O co tedy v červenci 1949 na Vlašském hřbetu vlastně šlo? Budu stručný, o události již bylo napsáno
mnoho: v Jizerských horách se tehdy utábořilo několik členů Junáka ze Železného
Brodu, kteří nesouhlasili se začleněním této mládežnické organizace do Československého svazu mládeže a s nastupující politikou komunistického režimu. Od údajného
agenta CIC měli informace, že jim hrozí zatčení a že by se měli ukrýt v lese a později
emigrovat z republiky. Skauti však netušili, že se stali oběťmi provokace StB, která
potřebovala najít důvody k procesům se členy západně orientovaných mládežnických
organizací.
Záminkou k objevení podezřelých osob, tábořících v blízkosti státní hranice, bylo
pátrání po ukradeném koni jednoho ze slovenských lesních dělníků. Celá událost,
která později dostala název Akce Jizerka, však byla pečlivě naplánována. Časně ráno
v neděli 24. července 1949 obklíčilo tábor skautů několik desítek ozbrojených příslušníků Sboru národní bezpečnosti. Stany a jejich obyvatelé byli pokropeni dávkami
z kulometů. Ze sedmi skautů byli dva z nich, Jiří Haba a Tomáš Hübner, na místě
zastřeleni, ostatní byli zraněni. Postřelení skauti byli odvezeni do nemocnice v Tanvaldu a poté do vězeňské nemocnice v Praze na Pankráci.
Když Akce Jizerka skončila, nastalo v Železném Brodě rozsáhlé zatýkání, při kterém
bylo zadrženo a do vyšetřovací vazby odvedeno 40 lidí. Část z nich byla propuštěna,
s ostatními byl v říjnu 1949 veden proces před Státním soudem v Praze. Ten poslal
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přeživší skauty na mnoho let do vězení
a neušetřil ani občany Hejnic a Bílého
Potoka, kteří jim obstarávali potraviny.
Jiří Haba a Tomáš Hübner byli tajně pohřbeni v neoznačených hrobech v pravé
horní části hřbitova v Hejnicích. Do rodinných hrobů v Železném Brodě byly
jejich ostatky převezeny až po exhumaci
v roce 1990. V roce 2006 byl na jejich památku při Soušské silnici vztyčen dřevěný
dvojitý kříž. Na obou akcích má zásluhu
Robert Hofrichter, jeden ze skautů, kteří
masakr přežili. Kříže neoznačují přesné
místo události, to po letech nenašli ani
její přímí účastníci. Ani doposud se jej
nepodařilo nalézt, přestože v oblasti proběhl průzkum pomocí detektoru kovu.
Naděje, že se v půdě najdou vystřelené
nábojnice, se zatím nenaplnila.
Pokud se o Akci Jizerka chcete dozvědět
více, doporučuji článek Ivo Navrátila
Záškodnická skupina Jizerka a dvojitý agent Jiří Hilger, který vyšel v letošním 26. vydání ročenky Z Českého ráje
a Podkrkonoší. Zajímavé materiály a autentické nahrávky vzpomínek Radomila
Raji lze najít na webu pametnaroda.cz, seriál rozhovorů s Robertem Hofrichtrem
vyšel v roce 2012 v Jabloneckém deníku.
Událost reflektovala i Česká televize, která jí věnovala díl Do zbraně! z dokumentárního cyklu Po stopách třetího odboje,
video je dostupné v internetovém archivu České televize.
Půjdete-li ještě v letošním roce okolo
dvojkříže u Soušské silnice, vzpomeňte,
že výstřely na Vlašském hřbetě zazněly
před 65 lety.
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Konec starého rozcestníku na Královce
Otokar Simm, Jablonec nad Nisou
Turistické spolky na severu Čech se koncem 19. století zabývaly zejména zřizováním vyhlídek, značením i budováním
cest a stavěním či obnovou rozcestníků.
Na Liberecku, Jablonecku a Frýdlantsku
hrál v této činnosti prim Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory.
Činnost těchto průkopníků turistiky
můžeme poměrně dobře sledovat ve výročních zprávách v každoročně vydávaných spolkových ročenkách.
K prvním ustaveným odborům horského spolku patřila Místní skupina Janov
a okolí (Ortsgruppe Johannesberg und
Umgebung). Byla založena již v roce
1885 a tehdy se do ní přihlásilo 47 členů.
Patnáct let po založení měl tento odbor
již 106 členů a ve své nejlepší době –
v polovině 30. let – dokonce až 355 členů. Až do zániku v polovině 40. let pak
ale jejich stav již klesal.
Hned v první vydané ročence z roku
1891 se můžeme ve výroční zprávě
za rok 1890 dočíst, že byla dokončena
stavba vyhlídky na Trništi, tehdy zvaném Dornst. Byly opraveny a vyznačeny
přístupové cesty, vybudováno schodiště,
opěrné zídky a na vrcholové plošině bylo
zapuštěno zábradlí. Leccos z toho najdeme na Trništi dosud. Kromě toho odbor
postavil sedm rozcestníků a informačních tabulek.
V okolí Janova nad Nisou a Bedřichova,
v místech působnosti janovského odboru, se ale zachovaly ještě další stopy jeho
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činnosti. Dodnes se s nimi setkáváme, jen
si to asi málokdo z nás uvědomuje. Jde
o staré žulové sloupy, které sloužily jako
rozcestníky a ukazatele. Na tyto sloupy
– mnohem trvanlivější než jakékoliv jiné
– byly buď přímo barvou napsány místní
a časové informace, nebo na ně byly upevňovány tabulky s těmito údaji. Záměr
postavit tyto poměrně nákladné kamenné rozcestníky se zrodil koncem 90. let
19. století. V IX. ročence horského spolku z roku 1899 se lze ve zprávě za předchozí rok dočíst: „Odbor Johannesberg předložil (hlavnímu výboru v Liberci) žádost o 100 zlatých na pořízení
kamenných rozcestníků. Předseda Beuer
doporučil odsouhlasit 60 zlatých, což se
i stalo.“
Následující rok čteme v X. ročence:
„Stavba kamenných rozcestníkových
sloupů nemohla být v tomto spolkovém
roce zahájena, protože odboru scházely
potřebné peníze.“ Na jiném místě téže
ročenky se píše: „Odbor Johannesberg
předložil žádost o 200 korun na pořízení kamenných rozcestníků. Předseda
Beuer doporučil požadavek schválit, a to
se i stalo. Pan učitel Chladek jménem janovského odboru poděkoval.“
Ke konci roku 1899 měl janovský odbor
61 členů, ale o rok později, kdy oslavil 15
let od svého založení, bylo v jeho řadách
již 106 osob. V XI. spolkové ročence
z roku 1901 se ve výroční zprávě za uplynulý rok píše: „V oblasti působnosti našeho odboru jsme v tomto roce zajistili
postavení 11 kamenných ukazatelů vysokých 2 metry nad zemí; zatím na nich
ještě chybí nápisy. Náklady, které dosud
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nejsou zcela kryty, budou činit přibližně 450 korun. Jakmile spolek sežene potřebné
prostředky, bude vše dokončeno.“
Ačkoliv jsem ve výročních zprávách nenašel informaci o tom, na kterých místech
bylo oněch jedenáct rozcestníků postaveno, dá se většina z nich v terénu ještě dnes
3/2014 (25. ročník)
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poměrně snadno objevit. Řadu jich dokonce i současní značkaři KČT s oblibou využívají a malují na ně turistické značky. Ještě počátkem roku 2014 jich stálo osm, jeden
z nich ale byl letos odstraněn. Stál u silnice pod rozhlednou a chatou na Královce
déle než 110 let a zlikvidován byl možná jen z neznalosti a nevědomosti projektanta
či investora. Přestože většina návštěvníků Královky kolem něho procházela bez povšimnutí, je škoda, že jeden z původních janovských rozcestníků zmizel. Zdá se, že
mnohem lepším řešením by bylo ho obnovit…
K nejzajímavějším z těchto sloupků patří ten, který stojí u silnice vedle penzionu Pod
Severákem, při zeleně značené cestě z Janova na Slovanku. Jen kousek odtud začíná
křížová cesta, na jejíž opravě se Spolek Patron významně podílel. Je ze všech nejpečlivěji opracován, pro tabulku má připravené v hloubení a na jeho patě je vytesán
letopočet 1898. Na žádném jiném z janovských rozcestníků se vročení nevyskytuje.
Nabízí se úvaha, že by mohlo jít o nejstarší ze všech.
Nejznámější ze zmiňovaných rozcestníků stojí dnes u Lesní chaty v Bedřichově a procházejí kolem něho stovky turistů a návštěvníků Jizerských hor. Jeho původní stanoviště ale bylo na protější straně silnice. Při terénních úpravách byl povalen a poté
nějakou dobu ležel zarovnán palivovým dřívím u Lesní chaty. Dobří lidé však sloup
znovu postavili, i když možná ani neznali jeho původní účel. Za to jim patří dík. Nedávno se na starém rozcestníku objevil i malý kříž, zvaný dle tvaru jetelový. Úmysl byl
jistě dobrý, s původním účelem ovšem nemá nic společného a nepatří sem.
Je zajímavé, že všech 11 rozcestníků nebylo vyrobeno podle jednotného vzoru, přesto
jich ale několik vypadá velmi podobně. Poměrně mohutné žulové hranoly jsou hruběji opracované a jen v nejvyšší části jsou hladké, aby se na ně dalo dobře psát barvou.
Na některých kamenech je dosud patrný jako podklad i cementový potěr. Na většině
rozcestníků jsou vyvrtané otvory pro upevnění tabulek.
A kde je možné rozcestníky nalézt? Kromě tří výše zmíněných je najdeme na těchto
místech:
• nad silnicí v Hraničné u dnes nevyužívané cesty k Hašlerově chatě;
• při žlutě značené cestě z Janova na Královku, asi 400 m pod chatou Čmejrovka;
• při silnici pod Severákem při červeně značené cestě z Janova;
• nad janovským hřbitovem, u silničky na rozcestí červených a modrých značek;
• u dnes neznačené cesty pod odbočkou silnice k Maxovu, zarostlý vysokou trávou,
poblíž bývalého janovského kravína.
Nemůžu samozřejmě vyloučit, že někdo ze čtenářů zná ještě nějaký další z 11 starých
rozcestníků, postavených před více než sto lety janovským odborem horského spolku.
Pokud tomu tak je, uvítám o tom informaci.
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Před padesáti lety byla
objevena jizerská Valhala
Josef Joe Kuna, Tanvald
Nebojte, nepozveme vás
do bájné síně, kam za doprovodu valkýr přicházejí
padlí germánští bojovníci,
ani nebudeme podnikat
exkurzi do tajů severské
mytologie. Vypravíme se
do jednoho z mála přirozených podzemních prostorů,
které nám mohou Jizerské hory nabídnout. Letos
v létě uplynulo přesně padesát let od jeho objevení.
Sestupujete-li od přehrady
na Černé Nise po toku říčky dolů, tak najednou pod
Panenskou strání zjistíte, že
vám řeka na úseku 200 metrů zmizela. Josef Chroust
zde bádal již v roce 1947,
ale tehdy vchod asi ještě neobjevil. Tajemné podzemí
zcela náhodou nalezli trampové z osady Island v neděli
25. července 1964. Jméno
Valhala mu dal Jaroslav
Velimský, známý jako Kapitán Kid. Trampská osada
Island byla vázána slibem, že polohu těchto unikátních podzemních chodeb nikomu nevyzradí. Ponorná řeka si své tajemství ale navěky udržet nedokázala. Dnes
je Valhala dokonce zakreslená i v mapách.
3/2014 (25. ročník)
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Nebyli jsme jistě jediní, kteří si letos padesátého výročí objevení všimli. Tolik nových pěšinek a vyšlapaných sestupů k Černé Nise tu ještě nikdy předtím nebylo.
Sestoupili jsme do tmy mezi balvany pět metrů od posledního ponoru na levé
straně údolí. Voda zde tekla úplně z jiné strany, než jsme ji čekali. Sledovali jsme
podzemím její tok, ale často jsme museli hledat zkratky přes oblé balvany, nebo
podlézat pod nimi, jindy i ve vodopádech skákat do tůní. Těsné průlezy se střídaly
s prostorami úctyhodných rozměrů.
Říčka zde vyleštila strukturu žuly a vybrousila vířivým pohybem kamínků prohlubně i hrnce. Po hodině jsme vystoupili na světlo otvorem zakrytým kapradím, který bych už podruhé sotva našel. Byl to nečekaný zážitek. Ani cesta zpět
ke schovaným batohům nebyla snadná, samé zrádné díry a padlé stromy.
K Valhale jsem vždycky chodil od modře, dnes zeleně značené cesty a odbočil
v místě, kde je ve skále vytesaná ploška. Její význam pro mne zůstává záhadou.
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Krauseho tabulka je dalším opraveným pomníčkem
Herbert Endler, Hejnice
Všichni jistě znáte nešťastný příběh desetiletého Emila Krauseho, který se odehrál
21. května 1922 ve skalách pod Ořešníkem. Místo neštěstí připomíná měděná
tabulka vsazená do skály, která již znovu
potřebovala „zušlechtit“. Úkolu se ujali
pánové Rony Novák, Petr Halbig a Herbert Endler.
Do skal Ořešníku jsme se vypravili
v úterý 12. srpna 2014 náležitě vybaveni ke splnění tohoto úkolu. Počasí nám
přálo a až na občasné nálezy hřibů cestou
vzhůru se nic zvláštního nedělo. Zastavili
jsme se u balvanu s vytesaným křížkem
(kousek dál je i kámen s vytesaným vodorovným zářezem) určujícím směr procházející hranice lesního revíru.
Tabulka Krauseho smrti byla skutečně
velmi začerněná a myslíme si, že ani naše
očištění nebude trvalého charakteru. Její
umístění (je přiložená na skálu, upevněná dvěma šroubky a omazaná cementem)
nezabrání stékající vodě v tvorbě špinavých map, ani zatékání pod tabulku.
Mrazy způsobují její odchlípnutí od skály, což již opravoval Jiří Herčík ze Spolku
Patron. Za úvahu by stála změna upevnění tabulky – náměty by byly…
Očistili jsme tabulku jemným drátěným
a poté filcovým kotoučkem a trpělivě ji
leštili hadrem s pastou. Když se nám zdálo, že je dost vyčištěná (a že to už lepší
nebude), provedli jsme fotodokumentaci, sbalili náčiní a vydali se za dalšími
pomníčky.
3/2014 (25. ročník)

informace přátel drobných památek Jizerských hor

17

Pár pomníčků na Frýdlantsku
Rudolf Makeľ, Frýdlant
Zvu vás na malý cyklovýlet po Frýdlantsku s návštěvou pomníčků, o kterých
mnohý z našich členů možná ani neví. Měl jsem jejich návštěvu už jednou
v plánu jako spolkovou vycházku, a tak jsem v polovině července vyrazil
na kole z Frýdlantu přes Údolí, Bulovský potok do Poustky, Vísky, Kunratic
a Dětřichova.
Z Poustky jsem od Bleskového kříže pokračoval nejdříve
po asfaltce a pak lesní cestou
směrem k Vísce. Na louce
jsem odbočil doprava prudce ze svahu k řece Smědé,
kde stojí kamenná mohyla,
která mě zajímala (L. Řezáč, časopis Patron 2000/4
– pozn. red.). V sousední
krásně udržované usedlosti jsem se dozvěděl, že jde
o památku na Karla Fořta,
který se zde s partou kamarádů scházel. Právě Karel byl
neformálním vůdcem party,
organizoval akce, staral se
o zábavu. Jednou ráno se ale
ze spánku neprobudil. Zemřel snad na embolii a kamarádi mu postavili kamennou mohylu.
Odtud jsem pokračoval proti
proudu řeky lesní pěšinou až
k mostu přes Smědou, odkud
se mohyla dá najít i z opačného směru. Další moje krátké
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zastavení bylo v obci Kunratice u pamětního kamene v horní části vsi. Od starosty Milana Götze, milovníka a znalce historie zdejšího kraje, jsem se dozvěděl,
že se jedná o pamětní kámen z roku 1908, který byl odhalen u příležitosti oslav
60. výročí korunovace císaře Františka Josefa I. Podobný, ale již opravený, najdeme i v Mníšku.
Z Kunratic jsem se vydal krásnou alejí a pak jsem odbočil na těleso „Heřmaničky“ – bývalé úzkokolejné dráhy. Přímo na kolejích se nachází torzo památky
Marka Štolfa, člena Strany za práva všech živých tvorů (SPVZP), který se zde
3. října 2002 těžce zranil. Zdá se, že není daleko doba, kdy pomníček zmizí úplně. Fotky se dají najít na několika webových stránkách. Po zbytku pražců jsem
potom pokračoval až k úvrati, což je moc pěkné místo.
Moje poslední zastavení bylo před obcí Dětřichov u obnovených božích muk.
Závěrem dodávám, že cestou toho je k vidění mnohem více, než jsem zde popsal.
Určitě by to vydalo na celé číslo časopisu. Takže snad někdy příště.

Boží muka v Dětřichově donedávna ležela povalená v trávě (foto Rudolf Makeľ)
3/2014 (25. ročník)
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Ohlédnutí za první polovinou roku
Spolkové výstavy v roce 2014
Jan Teichmann, Liberec
Na již uskutečněné výstavy navázala letošní lednová výstava ve Frýdlantu. Panely
o pomníčcích Jizerských hor a činnosti Spolku Patron byly umístěny v síni frýdlantské radnice, a to hlavně zásluhou členů Spolku Patron Rudy Makeľa, Josefa Turka
a Petra Kurtina.
Další harmonogram byl naplánován ve volnějším tempu, výstava se však dostala
do centra Libereckého kraje – v měsíci březnu se Spolek Patron prezentoval ve vestibulu budovy Krajského úřadu v Liberci. Vernisáž proběhla za přítomnosti náměstka hejtmana Josefa Jadrného, který nad výstavou převzal záštitu. Vedle tradičního
a úspěšného hudebního doprovodu skupiny Zlatý holky byla vernisáž doprovázena
výkladem Zdeňka Buriánka. Návštěvu vernisáže si nenechal ujít ani náměstek primátorky statutárního města Liberec Jiří Rutkovský, který v pamětní knize vyjádřil jménem rady města Spolku Patron podporu. V rámci výstavy byla uspořádána
též komentovaná prohlídka. Za zdárný průběh výstavy děkuji především Markétě
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Miklasové a Zdeňkovi Buriánkovi, Josefu Turkovi a Petru Kurtinovi z řad členů
Spolku Patron a pracovníkům krajského úřadu, kteří nám v mnohém vyšli vstříc.
Na prosinec 2014 plánujeme výstavu v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Doprovodné akce se teprve připravují, přesto výbor přivítá nápady a pomoc od všech členů našeho spolku. Zároveň uvítáme návrhy a případný podíl na organizaci výstav v roce 2015.
Setkání u Křížové cesty v Horním Maxově
Zdeněk Buriánek, Český dub
V sobotu 12. dubna 2014 se konalo malé setkání u Křížové cesty v Horním Maxově. Sešlo se zde asi dvacet účastníků. Hlavním iniciátorem setkání byl páter Pavel
Ajchler. Byli zde také hosté z Polska. Šlo převážně o studenty a jejich rodinné příslušníky, kteří zde byli na návštěvě. Nejmladším účastníkem byla šestiměsíční Liduška
a její pětiletá sestra Anežka. Za Spolek Patron se setkání zúčastnili Ladislav Řezáč
s manželkou, Zdeněk Buriánek a Markéta Miklasová s šestiletým synem Ondřejem.
Při rozhovoru s jedním z polských hostů jsem se dozvěděl, že páter Pavel Ajchler je
u nich velmi oblíbený. Ovládá polský jazyk a jezdí do Wrocławi, kde vede duchovní
cvičení v polském jazyce v „Domově pro ženy a matky s dětmi bez domova sv. bratra
Alberta Chmielowského“. Duchovní službě se věnuje už čtyřicet let. Možná, že toto
setkání není poslední a stane se časem tradicí.

3/2014 (25. ročník)
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Květnový výlet na Rádlo
Michal Vrbata, Rychnov u Jablonce nad Nisou
Společný výlet členů Spolku Patron za památkami obce Rádlo se uskutečnil 24. května 2014. Úlohu průvodce přijal místní kronikář Zbyněk Kobylka, který si pro nás
připravil dobové fotografie a tiskové materiály.
Při procházení kolem zdejších drobných památek nás Zbyněk Kobylka seznámil
s historií obce, zdejšího kostela, hřbitova, železnice a místních spolků. Ukázal nám
místo, kde v minulosti stávala Getsemanská zahrada (v letech 1829–1966), přenesená
do Jablonce nad Nisou, i místo, kde má být umístěna její kopie (od konce srpna 2014
jsou kopie soch ve výrobě).
Velmi zajímavá zastávka nás čekala v zahradě č. p. 85, kde se nachází socha sv. Jana
Nepomuckého z roku 1778, původně umístěná v sousedství Rádelského mlýna
v údolí Mohelky (v roce 1972 na tomto místě začala výstavba mimoúrovňové křižovatky silnic R 35 a 1/65).
Majitel tohoto stavení tehdy sochu ze
staveniště odvezl ke svému tehdejšímu
bydlišti vedle kostela. Při dalším stěhování na současné místo vzal sochu
opět s sebou. Vyprávěl nám o opravách sochy, o problémech při jejím
stěhování i o rozhodnutí, umístit ji
do zadní části své zahrady.
Naše cesta vedla dále přes přírodní
památku Rádlo směrem na Milíře,
kde jsme si prohlédli tamní památky,
vystoupili jsme na Císařský kámen
(634 m n. m.). Návštěvu rozhledny jsme pro špatné počasí vynechali
a okolo vrchu Hraničník (601 m n. m.)
jsme sestoupili zpět do Rádla. Cestou
nám náš průvodce ukázal místo, kde
v minulosti stávala socha Piety. Tady
jsme si prohlédli povalené části soklu.
Samotná socha Piety Sedmibolestné
je umístěna na soukromém pozemku
u jedné z chalup na Milířích.
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K OBRÁZKU NA OBÁLCE
Donedávna se zdálo, že kaplička na Horní Proseči podlehne zkáze. Zdivo
z hrubých žulových kamenů bylo rozpukané, omítka dávno opadaná, střecha děravá… To ale dnes již naštěstí
není pravda. Dne 2. 12. 2012 byla
kaple prohlášena Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Soukromý vlastník kapličku daroval městu Jablonci nad Nisou a to ji v letošním roce celkově obnovilo. Traduje
se, že byla postavena již v roce 1570.
Tento letopočet býval v minulosti čitelný nad vstupem do kapličky; stejně
tak je tomu i po obnově.

OPRAVY
Zásluhou Jiřího Herčíka byl v červnu opraven pomníček Josefa Wildnera
a Oswalda Leubnera, kteří 12. dubna 1930 zahynuli při sesuvu půdy v lomu
na návrší Na Hrátkách u Hejnic. Jiří Herčík obnovil i tabulku u nedalekého
buku Marie Gierové, která se zde oběsila v roce 1943. Desky jsou vyrobeny
z černého plastu POM, nápisy zhotovil Petr Schmid z Liberce.

JUBILEA
V nejbližším období oslaví svá životní jubilea členové Spolku Patron:
- v září: František Koucký
- v listopadu: Rudolf Makeľ
jubilantům gratulujeme, přejeme pevné zdraví a hodně chuti do spolkové práce.

ZA VLADIMÍREM LÁNSKÝM
Výbor Spolku Patron se zármutkem oznamuje všem svým členům, že dne
10. srpna 2014 v požehnaném věku 90 let zemřel Vladimír Lánský, zakládající
a dlouholetý člen Spolku Patron. Čest jeho památce.
3/2014 (25. ročník)
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horacek21@seznam.cz. Redakce žádá autory o porozumění pro jazykovou a redakční
úpravu jednotlivých příspěvků.

www.reklama-4u.cz

Informace přátel drobných památek
Jizerských hor č. 3/2014 (25. ročník)

e-mail: info@reklama-4u.cz

Foto: Bohumil Horáček

Graická úprava a tisk:

Jizerský podzim u Oldřichovského Špičáku

