
informace přátel drobných památek Jizerských hor

4/2014 (25. ročník)

Foto Bohumil Horáček

 
Pozvánka na spolkovou výstavu 2

Na prahu nového roku 3

Jablonecký hotel Geling a Franz Kafka 4

Kouzlo hledání skutečnosti 7

S Ottou Pospíšilem jsem se vždy rád setkával 9

Hrobka Josefa Matouschka volá po opravě 12

Kamenný kříž v Lukášově 14

Mirek Bičiště
nebyl jen krizovým manažerem 16

Výlet ke Klogertovu kameni
a Porscheho pomníku 17

Aktuality, opravy, jubilea 19

OBSAH VYDÁNÍ PATRON 4/2014



informace přátel drobných památek Jizerských hor2 4/2014 (25. ročník)



informace přátel drobných památek Jizerských hor 34/2014 (25. ročník)

Vážení členové a příznivci Spolku Patron
Na konci každého roku bývá 
zvykem provést jeho bilanci a dát 
si předsevzetí do roku příštího. 
Nechceme obojí činit doslova, 
přesto je na místě přiznat si, že 
rok 2014 byl pro Spolek Patron 
znovu jedním z těch zlomových. 
Po obměně výboru bylo hlavním 
cílem přežít. Nyní již můžeme 
říct, že se to povedlo a že fun-
gování spolku nebylo přeruše-
no. Některé změny se sice děly 
pomaleji než se očekávalo, ale 
vzhledem k situaci, ve které jsme 
se nacházeli v únoru, je současný 
stav nepochybně úspěchem.

Podařilo se zajistit nezbytné akce 
a opravy, vydávání časopisu ne-
bylo přerušeno a výbor spolku 
má jasno v tom, co chceme doká-
zat v příštím roce. V něm chceme 
například opravit kříž na Staré 
rádelské cestě, pořádat spolko-
vé výlety a pomyslným vrcho-
lem by měla být důstojná opra-
va hrobky Josefa Matouschka 
v Oldřichově v Hájích. Více se 
ale dočtete v článcích uvnitř to-
hoto čísla.

Do roku 2015 Vám přejeme vše 
dobré, spokojenost a spoustu 
příjemně prožitých dní v našich 
krásných Jizerských horách nebo 
i jinde.

Výbor Spolku Patron
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Jablonecký hotel Geling a Franz Kafka
Bohumil Horáček, Mladá Boleslav

Končící rok byl víc než jiné protkán řa-
dou velkých výročí. Vzpomněli jsme 100 
let od vypuknutí velké války, které se 
později začalo říkat světová, oslavovalo 
se 25. výročí sametové revoluce a milov-
níci literatury po celý rok žili odkazem 
Bohumila Hrabala, jenž by letos oslavil 
sté narozeniny. Na jednoho z českých 
spisovatelů, myšleno zemsky, se však tro-
chu zapomnělo. Dne 3. června uplynulo 
90 let, kdy v dolnorakouském Kierlingu 
zemřel pražský, německy píšící spisovatel 
židovského původu Franz Kafka.

V roce 1924 skončil spisovatelův neú-
spěšný boj s tuberkulózou a začala se cesta 
k legendě, která do hlavního města České 
republiky láká statisíce turistů ročně. 
Proč se ale článek o Franzi Kafkovi obje-
vuje v periodiku, věnovaném jizerskohor-
ským drobným památkám? Odpověď je 
jednoduchá – severní Čechy jsou s jeho 
životem úzce spjaty. Po domovské Praze 
se v rámci Čech nejčastěji pohyboval prá-
vě v severních regionech. Obzvlášť blízký 
vztah měl k Frýdlantu, kde na hospodář-
ské škole studovala jeho sestra Ottla.

Do většiny severočeských měst zajížděl Kafka během pracovních cest, na něž byl vyslán 
jako zaměstnanec Dělnické úrazové pojišťovny pro Království české. Na přelomu 19. 
a 20. století se severočeská města prudce rozvíjejí a průmysl zde roste závratnou rych-
lostí. V továrnách a továrničkách nalézají práci tisíce dělníků. Kafkovým úkolem bylo 
kontrolovat dodržování bezpečnosti práce a zajištění pracovních podmínek ze strany 
zaměstnavatelů. Kafka dostal na starost továrny ve čtyřech hejtmanstvích – Frýdlantu, 
Liberci, Rumburku a Jablonci nad Nisou. Vedení pojišťovny nepochybně využívalo 
jeho dokonalé znalosti němčiny, inspekční cesty trvaly celý den, mnohdy na sebe přímo 
navazovaly. V soukromé korespondenci příteli Maxi Brodovi Kafka píše:
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„Dnes v ½ 7 jsem jel do Jablonce, z Jablonce do Janova nad Nisou, pak do Hraničné, 
teď jedu do Vratislavic, pak do Liberce, pak do Rochlice a k večeru do Ruprechtic 
a zpátky.“

Návštěvy českého severu, přednášky v továrnách a hotelové noclehy se staly nedíl-
nou součástí Kafkova pracovního života. Budoucí spisovatel jako úředník pojišťovny 
plní svědomitě své pracovní povinnosti, je zaujatý svou dobou a jejími technickými 
vymoženostmi a stává se bezprostředním svědkem bouřlivého průmyslového rozvoje 
na počátku 20. století. Všechny vjemy jsou pro něj důležitou inspirací, kterou později 
zhodnotí ve svém literárním díle.

Zastavme se alespoň na chvíli u jedné z mnoha Kafkových služebních cest, a podívejme 
se, jak si vedl například v Jablonci nad Nisou. Dosud existující připomínkou jeho jab-
loneckého pobytu je bývalý hotel Geling (později Praha) v dnešní Komenského ulici.

Když ho v roce 1879 majitel Gustav Geling nechal postavit, jistě netušil, že v říj-
nu roku 1910 bude hostit jednoho z největších evropských spisovatelů 20. století. 
Ostatně ani Kafka to v době příjezdu do Jablonce sám o sobě nevěděl. Přijížděl 
do města nad Nisou jako úředník, aby podnikatelům vysvětlil, na základě jakých kri-
térií pojišťovna provádí třídění podniků do různých tříd podle stupně nebezpečnosti 
a ohroženosti dělníků. Majitelé továren se samozřejmě bránili co nejnižšímu zařa-
zení, neboť podle jednotlivých tříd se určovala i výše povinného pojistného. Kafka 
tak byl mezi nimi známou a ne příliš oblíbenou osobou. Snad právě proto se mu ani 
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v Jablonci do přednášky, která měla proběhnout v hotelovém divadelním sále, příliš 
nechtělo. Nahlédněme znovu do jednoho z dopisů Maxi Brodovi, v němž se Kafka 
svěřuje se svými pochybnostmi:

„...moje jablonecká záležitost je čím dál vážnější (oznámení stojí v novinách mezi da-
rebáky a lumpy z volebního provolání a inzerátem Armády spásy), zkrátka – co z toho 
pojde, vždyť už na tomto lístku se mi ztrácí souvislost – mám víc strachu, než je nutné 
pro úspěch.“

Jablonečtí továrníci pravděpodobně Kafkovým vystoupením nadšeni nebyli a diva-
delním sálem hotelu Geling nepochybně zazněla nejedna námitka. Zprávu o před-
nášce podávají i místní noviny z 2. října 1910. Můžeme si jen představovat, jak 
introvertní Kafka po takovém zážitku co nejrychleji opustil hotel Geling i Jablonec, 
aby se v dalším městě znovu postavil na pódium a čelil nespokojeným podnikatelům. 
Ozvěny podobných emotivních a Kafkovi jistě nepříjemných diskusí vystopujeme 
v řadě jeho pozdějších textů.

Každopádně se Jablonec nad Nisou touto událostí zařadil do seznamu míst „Kafkou 
navštívených“. Hmatatelnou připomínku ale na budově bývalého hotelu Geling, 
ani jinde ve městě, nehledejme. Kafkovo dílo zná malá část populace a ještě menší 
mu rozumí. Možná snad právě proto je v Jizerských horách několik památek Járy 
Cimrmana, ale ani jedna, která by připomínala Franze Kafku.



informace přátel drobných památek Jizerských hor 74/2014 (25. ročník)

Kouzlo hledání skutečnosti
Otokar Simm, Jablonec nad Nisou

Nebývá zvykem, že se v časopisu Patron 
vracíme během jediného roku třikrát 
k jednomu tématu. Tentokrát ale uči-
ním výjimku, protože chci napravit chy-
bu, jejíž kořeny sahají poměrně hluboko 
do minulosti. 

Ve chvíli, kdy jsem se pro minulé čís-
lo rozhodl připravit krátké připome-
nutí padesátého výročí úmrtí Franze 
Hausmanna, domníval jsem se, že půjde 
o snadnou záležitost. Neměl jsem v úmy-
slu pouštět se do žádných podrobností. 
Brzy se ale ukázalo, že opak je pravdou… 

Nejprve jsem poprosil mého hejnického 
přítele Mirka Jecha, zda by mi nemohl 
zjistit, jaké bylo v den odchodu Franze 
Hausmanna na jeho poslední cestu poča-
sí. Tuším, že si řeknete, co na tom zále-
ží? Ale já přemýšlel o tom, jaký den si asi 
hajný ze sedla k tak osudovému rozhod-
nutí zvolil; jestli mu na cestu svítilo slu-
níčko, nebo zda bylo počasí zachmuřené, 
duši tísnící. Chtěl jsem se o tom v člán-
ku několika slovy zmínit. Je známo, že 
Mirek po několik desetiletí tyto údaje 
měřil a zaznamenával pro meteorology. Jenže on na moji prosbu odpověděl dotazem 
– o který den se mi prý jedná?

Až teď mi vše došlo: různé zdroje totiž uvádějí dvě data – buď 16., nebo 18. září 
1964. Na stávající pamětní tabulce je uvedeno datum úmrtí 18. 9., ale na té prv-
ní, kterou s přáteli upevnila na vyhlídce nedlouho po nešťastné události vdova Liesl 
Hausmannová, bylo 16. 9. Dokládají to fotografie z rodinného alba Hausmannových.

V prvním vydání Knihy o Jizerských horách uvedl Miloslav Nevrlý 18. 9., ve všech ná-
sledujících už ale najdeme 16. 9. 1964. Ani Mílu nenechal ten drobný rozpor v klidu, 
a proto se vypravil do libereckého archivu, aby nahlédl do své kartotéky, kterou tam 
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před časem uložil. Do „Hausmannovy 
karty“ si před mnoha lety zapsal, že se 
bývalý hajný oběsil 18. 9. 1964. Další 
informace lze najít v kartotéce Emila 
Nováka; ten si v ní – dle sdělení Herberta 
Endlera – zapsal 16. září 1964.

Bylo jasné, že pravdy se lze dopát-
rat jedině ze zápisu v matriční kni-
ze. Ale která matrika zápis obsahuje? 
Raspenavská nebo chrastavská, která je 
příslušná pro Oldřichov? Bývalá hájov-
na, tehdejší Franzovo bydliště, se na-
chází v Oldřichově, ale hned za domem 
– Oldřichovským sedlem – probíhá hra-
nice s katastrálním územím Raspenava. 
Dobrá rada tentokrát přišla od další-
ho kamaráda z Hejnic, Jana Heinzla. 
Připomněl, že zápisy se pořizují do ma-
triky toho území, kde dotyčný zemřel. 

To bylo správné vodítko; nabyl jsem jistotu, že zápis se nachází v Raspenavě, neboť 
Viničná cesta patří právě tam. 

Pomocnou ruku mi podal opět Mirek Jech. Nejprve vyhledal s dopomocí vstřícné 
pracovnice městského úřadu na raspenavském hřbitově hrob, kde je Franz Hausmann 
pochován. Avšak nápis na náhrobní desce uvádí jen jména bez dat. 

A tak až návštěvou raspenavského matričního úřadu zjistil Mirek jednoznačné údaje: 
Franz Hausmann se narodil 19. února 1885 ve Frýdlantě a zemřel ve středu 16. září 
1964. Ze zápisků Miloslava Nevrlého víme, že k rozloučení došlo v libereckém kre-
matoriu 23. září v 15 hodin. 

Franzova žena Elisabeth – Liesl – přežila svého muže téměř o 40 let; zemřela  
24. listopadu 2001 ve Frýdlantě. O tom, zda je pochována ve stejném hrobě jako 
Franz, můžeme zatím jen spekulovat, na náhrobku její jméno uvedeno není. 

Jaké bylo v uvedený den počasí, to se mi nakonec zjistit nepodařilo. Z neznámých 
důvodů – jak mi sdělil přítel Jech – nejsou podrobnější údaje zrovna z té doby k dis-
pozici. Jisté však je, že tabulka na „Krásné vyhlídce“ při Viničné cestě (tak ji říkala 
paní Hausmannová), uvádí v současnosti den Franzova úmrtí chybně. 

Pokud byste se chtěli někdy na raspenavském hřbitově zastavit u hrobu Franze 
Hausmanna a položit na něj třeba kytičku, najdete ho ve čtvrté řadě prvního pole 
vlevo od vchodu.
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S Ottou Pospíšilem jsem se vždy rád setkával
Otokar Simm, Jablonec nad Nisou

Seznámili jsme se v polovině 70. let. 
Otto byl ekonomickým náměstkem 
v tehdejším SIZu (Stavebně-inženýrský 
závod LIAZu, závod 11), kam v roce 
1974 nastoupil po studiích můj kamarád 
Pavel. Společný zájem o Jizerské hory nás 
brzy svedl dohromady. Záhy jsme po-
znali, že Otto je pro nás doslova učite-
lem a neocenitelným zdrojem informací, 
a on zřejmě vycítil, že ani naše záliba není 
jen povrchní. Byl o více než 15 let starší 
než my – narodil se 10. června 1931 pod 
Špičákem, v Albrechticích čp. 129 (dnes 
penzion Lucie). Tedy rodilý horal. 

Zažívali jsme tehdy čas blaženého obje-
vování, s Matouschkovou mapou v ruce 
jsme vyhledávali tajuplná místa, pozná-
vali to, co ti starší a zkušenější již dávno 
znali. K těm nejtajemnějším místům pa-
třily v mapě zakreslené pomníčky. Otto jich ale znal mnohem víc a dokázal o nich 
vyprávět i různé historky, znal příběhy dávných dřevařů a svážečů, fořtů i pytláků. 
Za nejedním z nich jsme se s ním společně od roku 1975 vydávali. Kde a od koho 
své vědomosti získával, o tom jsme tehdy nepřemýšleli, ale Kniha o Jizerských horách 
Miloslava Nevrlého měla poprvé vyjít teprve za rok. Až později jsem to pochopil. 

Otto ale byl dál než my i jinak – on pomníčky nejen vyhledával, on se je snažil též 
opravovat. A to s nebývalou pečlivostí a fortelem. Natrvalo mi v mysli utkvěly dvě 
výpravy za opravami, na které nás s Pavlem pozval, abychom mu při nich byli nápo-
mocni. Tou první byla obnova Wildnerova kříže nad Starou poutní cestou. Otto vy-
robil kříž i oválnou tabulku s nápisem a v neděli 9. listopadu 1975 jsme vyrazili jeho 
Wartburgem kombi do Rašpenavy – Otto ji nikdy jinak neřekl. Na místě jsme pak 
vyčistili původní otvor ve skále, vsadili do něj donesený kříž, utěsnili ho a vše zalili 
namíchaným betonem. Toho dne nás Otto ještě stihl dovést k několika pomníčkům 
v okolí Hejnic a nakonec jsme se podívali i k Ruským křížům. 

Na jinou minivýpravu jsme vyrazili v pátečním odpoledni 14. května 1976. Otto 
zhotovil dřevěný kříž, na něj upevnil tělo Kristovo, stříšku z měděného plechu 
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a tabulku s nápisem IИRI. Při jeho peč-
livosti neopomenul napsat „obrácené“ 
N, tedy И – tak, jak to patrně znal ze 
starých obrazů. Na vozíku připojeným 
za Ottovým Wartburgem jsme měli 
namířeno k Hubertce, kam jsem po in-
termezzu s „esenbákem“ (usoudivším, 
že jsme dílo kdesi ukradli) dobře dojeli. 
K naší radosti jsme pod chatou objevili 
dlouhý žebřík, ze kterého jsme krucifix 
upevnili co nejvýše na buku naproti cha-
tě. Visí tam ještě dnes…

Jizerské hory byly Ottovou srdeční zále-
žitostí. V době, kdy jsme se poznali, snil 
o tom, že obnoví Hojerův dům. Jeho 

ruiny stály tehdy v hlubokých lesích, kam jen zcela výjimečně někdo zavítal. Cesty 
do jeho blízkosti ještě nevedly, procházela tudy jen stará Celní cesta (Zollweg) spo-
jující Jizerku s opuštěnou Velkou Jizerou. Snad právě to Ottu fascinovalo ze všeho 
nejvíc. Při každém našem setkání se řeč na tohle téma stočila. Otto pevně věřil, že se 
mu podaří překonat všechny překážky a zákazy a že postaví Hojerův dům, který bude 
k nerozeznání od toho původního. Když jsem se nedávno o Hojerovu domu zmínil 
před paní Marií, Ottovou ženou, pravila okamžitě: „Ani mi to nepřipomínejte! To byl 
pošetilý nápad… Představte si, že tam chtěl prkna a materiál dopravovat helikoptérou! 
A taky v zimě, na saních.“

Nakonec se však Ottovi přes jeho houževnatost a snad i známosti tu myšlenku usku-
tečnit nepovedlo, jelikož potřebná povolení přeci jen sehnat nedokázal. To jej ale 
neodradilo od úmyslu postavit si chalupu. I náhradní místo je dosud obklopené lesy, 
nachází se v malebné osadě Schöffel-Ecke. Dnes se jí říká Šeflek a patří k Mariánské 
Hoře. Paní Pospíšilové se ptám, kdy se stavbou začali a kdy byla dokončená: „Začali 
jsme v roce 1977, ale nejdřív bylo potřeba z pozemku odklidit spoustu odpadu. Místní 
si zde na základech starého domu udělali smetiště. Otto pak stavěl dobrých deset let, ale 
hotová ta chalupa snad není dodnes,“ směje se paní Marie. „Sedm tisíc šindelů Otto na-
řezal, všechny namořil a pak položil na střechu,“ dodává. Loni je ale nahradili mnohem 
trvanlivějším šindelem umělým. 

Tím jsme se dostali na Mariánskou Horu, k níž měl Otto tak blízko – vždyť nedaleko 
odtud prožil své dětství. Vzpomínám, jak nás během jedné návštěvy na jeho chalupě 
zavedl do lesů a seznamoval nás se starobylými pomístními jmény, která znal z leti-
tých lesnických map. V paměti mi utkvěla cesta zvaná „Drehschemel“. Na místě nám 
vysvětlil, proč jí tak domorodci říkali: točila se totiž jako otočná stolička. 
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Na Mariánské Hoře nám Otto kdy-
si ukázal i poničenou pamětní desku 
Friedricha Schillera. Už tehdy měl před-
stavu, že ji zrenovuje, jenže na ní chy-
běly kusy původního textu. Časem ale 
sehnal celé znění a v roce 2005 tabulku 
skutečně obnovil. Jednotlivá písmen-
ka neobyčejně pracně vyřezal z kovu 
a upevnil na desku. Obdobným způso-
bem pak zhotovil i památku připomína-
jící od roku 2008 někdejší mariánsko-
horské lesní divadlo. Paní Pospíšilová 
mi k tomu říká: „Každý rok na podzim 

jsme museli vyrazit na Mariánskou Horu 

a na obě tabulky nasadit dřevěný poklop, 

aby neutrpěly za zimních mrazů. Kryty 

dosud leží ve sklepě, ale už je nemá kdo 

přidělávat…“ Není to námět pro naše členy?

Když koncem roku 2008 vydal Jizersko-ještědský horský spolek knihu Připomínky 

zašlých časů – pomníčky Jizerských hor, navrhl jsem, aby její „křest“ provedli Otto 
Pospíšil s Michaelem Ulbrichem, dva muži, kteří se zasloužili o opravy mnoha po-
mníčků. Nápad byl jednomyslně přijat, a tak v sobotu odpoledne, 15. listopadu 
2008, ve zcela zaplněném sálu Prezidentské chaty, „křtění“ proběhlo. Potěšilo nás 
všechny, že se oba pánové této slavnostní události zhostili.

Nedávno jsme se ve Spolku Patron začali zabývat myšlenkou opravy hrobu badatele 
a průkopníka turistiky Josefa Matouschka. S tím skvělým nápadem přišel Bohumil 
Horáček. Vždyť 12. července příštího roku uplyne 70 let od Matouschkova úmrtí. 
Dlouho se ale nevědělo, kde byl pochován. V roce 1997, kdy jsem napsal pro časo-
pis Jizerské a Lužické hory o Matouschkovi článek, jsem to nevěděl. 

Hádanka ale nedala spát Ottovi. Jednoho dne roku 2002 mne vyhledal a nadšeně mi 
sděloval, že záhadu vypátral: urna s Matouschkovými popelem je uložena v rodinné 
hrobce na hřbitově v Oldřichově v Hájích. Krátce nato jsme pak hrob vyhledali. 
Jsem přesvědčen, že nebýt Otty, dodnes bychom tuto informaci postrádali.

Otto Pospíšil opustil tento svět 27. září 2014 v Jablonci nad Nisou. V mých vzpo-
mínkách ale zůstává stále mezi námi. A jsem přesvědčen, že nejinak je tomu i ve va-
šem případě…
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Hrobka Josefa Matouschka volá po opravě
Bohumil Horáček, Mladá Boleslav

Mnoho vody již uplynulo v říčce Jeřici 
od doby, kdy letos zesnulý člen Spolku 
Patron Otto Pospíšil ve spolupráci 
s Otokarem Simmem objevil dávno za-
pomenutou hrobku libereckého karto-
grafa Josefa Matouschka na podhorském 
hřbitově v Oldřichově v Hájích (viz před-
chozí článek). Stalo se tak v roce 2002 
a dodnes není tento objev zcela doceněn.

Zarostlý a opuštěný náhrobek vyčisti-
li později od náletových dřevin členové 
Jizersko-ještědského horského spolku, 
kteří zároveň provedli nátěr litinové 
desky a zajistili nejnutnější opravy zdi 
nad hrobkou. S úklidem tehdy pomoh-
li i pracovníci obecního úřadu. Od té 
doby se již na místě žádná větší oprava 
ani údržba neprováděla. Tu a tam sice 
někdo z přátel jizerskohorských pamá-
tek k hrobce zašel, zapálil svíčku, vytrhal 
plevel a možná odstranil nejnutnější ne-
pořádek. Na důstojné zajištění celkového 
vzhledu hrobky to ale nestačilo.

Navíc, jak už to tak bývá, zveřejnění místa Matouschkova posledního odpočinku 
přineslo i negativa. Netrvalo to ani tři roky, když se kdosi „obohatil“ krádeží ko-
vových ozdob z hrobky a neváhal dokonce ani odkrýt hrobovou desku a prohledat 
a zneuctít samotnou hrobku. Možná uvnitř hledal pohádkové poklady, o nichž si 
naivně myslel, že si je sem rodina zemřelého kartografa v divokých dnech roku 1945 
uschovala. Nenalezl nic, podařilo se mu pouze rozházet ostatky a dokázat tím světu 
svoji ubohost.

Ačkoliv se již od té doby nic špatného nestalo, Matouschkův hrob znovu upadl, mož-
ná záměrně, do jakéhosi informačního zapomnění. Nikdo se již o žádnou novou větší 
opravu nepokoušel. Přemýšlel jsem o tom letos, když jsem na hřbitov do Oldřichova 
v Hájích přijel fotit pomník padlým z 1. světové války – jednu z nejkrásnějších a ne-
dávno obnovených válečných památek v Jizerských horách. V kontrastu k protilehlé 
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Matouschkově hrobce mě napadlo, že by-
chom se i my ve Spolku Patron mohli po-
kusit dát ji podobně do pořádku a v roce 
2015 tak uctít 70. výročí Matouschkova 
úmrtí. Po přednesení nápadu na výboro-
vé schůzi mě potěšilo, že i ostatní členy 
spolku tato idea velice oslovovala.

Díky tomu se ve čtvrtek 23. října 2014 
podařilo uskutečnit prohlídku hrobové-
ho místa, zjistit stav opěrné zdi a uchycení 
náhrobních desek. Stanovili jsme postup 
prací, nutných k zajištění obnovy hrob-
ky. Zároveň Spolek Patron na realizaci 
opravy podal žádost o grant Libereckého 
kraje. Během zimy chceme vejít do jed-
nání s představiteli obce Oldřichov 
v Hájích a stanovit přesný rozsah prací. 
Prvním úkolem ještě před zimou bude 
sejmutí a zajištění dvou náhrobních de-
sek, jejichž uchycení je v havarijním sta-
vu. Osobnost Josefa Matouschka, jejíž 
význam přesahuje hranice libereckého 
regionu, si vynaložené úsilí a finance jistě 
zaslouží.

Závěrem pár slov pro ty, kteří by přece 
jenom nevěděli: Josef Matouschek (nar. 
4. 10. 1867) byl liberecký průkopník 
turistiky a autor několika podrobných map. Jeho nejslavnější kartografickou prací 
je takzvaná Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor (Spezial-Karte vom 
Jeschken- und Isergebirge), vydaná roku 1927. Zachycuje území mezi Lužickými ho-
rami a západními okraji Krkonoš. Podkladem pro tvorbu mapy byla Matouschkovi 
rakouská vojenská mapa zpracovaná v měřítku 1 : 25 000. Do té zakreslil vrstevnice 
a podrobně pojmenoval vrcholy, průseky, řeky i potoky, cesty, osady, samoty, ale také 
pomníčky či kříže a další turistické zajímavosti. Zdrojem informací o mapovaném 
území mu byla sdělení lesníků, dřevařů a místních občanů. Výsledné dílo v měřítku  
1 : 50 000 vydal Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory.

Josef Matouschek zemřel v Liberci krátce po skončení druhé světové války, 12. čer-
vence 1945. Srdeční mrtvice jej zastihla na vycházce v dnešní ulici 8. března u domu 
číslo třináct.
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Kamenný kříž v Lukášově
Otokar Simm, Jablonec nad Nisou

Aby obyvatelé Lukášova nemuseli nadále pochovávat své zesnulé v sousedních Rýnovicích, 
od nichž se roku 1897 odtrhli, založili si v roce 1900 vlastní hřbitov. Místu, které si pro něj 
vybrali, se tehdy říkalo Hiebelkippe*.

Nemohli samozřejmě tušit, že začínající nové století přinese tolik lidského utrpení a tolik 
zvratů. Přineslo též poválečné vyhnání německých obyvatel Lukášova a později i zrušení a li-
kvidaci jejich hřbitůvku. Srovnány se zemí byly staré rovy i kaple, náhrobky byly odvezeny 
kdovíkam…

Dnes stojí na jeho místě pomník mající podobu žulového kříže. Když jsem nedávno při-
pravoval texty pro knihu Jablonec – město nad Nisou, chtěl jsem k fotografii kříže připojit 
pár informací. Přitom jsem zjistil, že není nijak snadné je dohledat. Kde se tedy lukášovský 
kříž vzal a kdo byl iniciátorem jeho postavení? Na to se pokusím odpovědět v následujících 
řádcích.

V roce 1996 se na město Jablonec nad Nisou obrátil pan Franz Rieger se žádostí o souhlas 
s umístěním památníku na zrušeném hřbitově. Žadatel se 22. září 1908 v Lukášově narodil 
a po odsunu v roce 1946 se nakonec usadil v jihoněmeckém Esslingenu. Po pádu železné 
opony se stal významným donátorem svého rodiště a bezprostředního okolí. Zejména jeho 
zásluhou byl v Rýnovicích v letech 1995–98 opraven a před demolicí zachráněn hrázděný 
Dům česko-německého porozumění**. Franz Rieger zemřel 20. října 2006 ve věku 98 let.

Záměr postavit v Lukášově důstojnou památku připomínající místo posledního odpočinku 
německých předků schválila městská rada 24. října 1996. Poté lukášovští rodáci, žijící ve-
směs v Německu, uspořádali finanční sbírku, během které se jim podařilo shromáždit na tři 
tisíce marek, a nechali dílo vyrobit. Dne 23. září 1999 vyjádřila městská rada usnesením č. 
217/99 dodatečný souhlas s umístěním pomníku, který byl již 1. června roku předchozího 
odhalen.

Památník zhotovený firmou Ligranit patrně v ruprechtickém lomu je vytesán z jednoho 
kusu žuly. Kříž je hrubě opracovaný, 160 cm vysoký a 130 cm široký, jeho tloušťka je 75 cm. 
Prostranství před ním bylo vydlážděno kamennými deskami, v okolí byly vysazeny keře. 
Působil tak důstojně a svým způsobem i neobvykle.

Autorem původního návrhu byl další lukášovský rodák – německý sochař Karl-Heinz 
Schamal, jenž se narodil v rodině pasíře a zlatníka v roce 1929. Dětství prožíval sice skrom-
ně, zato však v tvůrčím prostředí řemeslně a umělecky orientované rodiny. V letech 1943–46 
se v Liberci vyučil kameníkem, pak ovšem museli i Schamalovi svůj domov opustit. Nový 
našli ve městě Jüterbog v Braniborsku, tehdy v sovětské okupační zóně Německa (od 7. října 
1949 NDR). Na tamní Goetheho škole Karl-Heinz složil maturitní zkoušku.

Nadaný Schamal pokračoval v letech 1950–52 ve studiích na Vysoké škole výtvarných umě-
ní v Berlíně a následně se stal žákem a spolupracovníkem profesorů Gustava Seitze a Fritze 
Cremera. Od roku 1967 pak sám přednášel na Vysoké škole umělecké v Berlíně-Weissensee. 
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V NDR se Schamal stal uznávaným socha-
řem a jeho převážně figurální díla z bronzu 
nebo i pískovce zdobila přední místa. Setkat 
se s nimi můžeme dodnes zejména v různých 
částech Berlína, ale i v dalších městech. Jeho 
dosud posledním výtvorem, odhaleným 
v roce 2013 ve městě Luckenwalde, je socha 
Der Pfeifer (Pištec). Dnes žije tvůrce lukášov-
ského symbolu ve Werbigu, části střediskové 
obce Niederer Fläming. Jestli by se ale Karl-
Heinz Schamal k lukášovskému kříži přihlá-
sil, tím si nejsem jistý – jeho návrh prý zdejší 
kameníci velmi výrazně pozměnili…

Od odhalení kříže uplynul delší čas. 
Srovnáme-li fotografii z roku 2000 se sou-
časností, musí nás napadnout, že na pietní 
místo nejspíš všichni zapomněli a jeho dů-
stojnost postupně zaniká. Dlažba se ztrácí 
v trávě, keře leží již delší dobu na hromadě 
suchého klestí. Na díle není žádný nápis 
a nedovíme se o něm nic ani z nějaké infor-
mační tabulky. Neznalí kolemjdoucí netuší, 
proč se tady nachází.

Město, na jehož pozemku se památník nalé-
zá, by se – dle mého názoru – mělo o taková 
místa starat lépe. Tím spíš v Lukášově, od-
kud byl městem v polovině 90. let necitlivě 
a snad jen z neznalosti odpovědných pře-
místěn pomník padlých z 1. světové války 
(po roce 1945 „přeměněný“ na pomník 
osvoboditelů) do jabloneckého Parku ge-
nerála Mrázka. Pomocnou ruku by možná 
mohl podat i Spolek Patron.

Jak známo, dojde v nejbližších letech k na-
přímení a rozšíření hlavní silnice od Kunratic 
do Rýnovic. Dle projektu by se však neměla 
stavba někdejšího hřbitova přímo dotknout. 
Zahloubený a přemostěný zářez silnice pro-
jde severně odtud a protne stávající alej. Ta zde byla vysazena ve 20. letech minulého století.

* – Slovem Kippe se v nářečí označovalo malé návrší nebo kopeček. Na některých novodobějších mapách 
najdeme v tomto prostoru název Na Hřebenu.

** – Kromě výstav a kulturních akcí se v něm dnes nachází i Kavárna Franze Riegera.
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Mirek Bičiště nebyl jen krizovým manažerem
Milan Poláček, Jablonec nad Nisou

Když v roce 2007 Patron začal poněkud stagnovat 
ve své činnosti, tehdejší předseda Ivan Fojtík přizval 
k řešení této situace svého přítele Miroslava Bičiště. 
Díky účasti v onom tříčlenném týmu krizového říze-
ní jsem se tedy seznámil s tímto dobrým člověkem. 
Síla jeho osobnosti tenkrát strhla k aktivitě několik 
klíčových osob, což nás poměrně rychle a efektivně 
vyvedlo ze slepé uličky. Hned v lednu následujícího 
roku se Míra stal členem spolku…

Poslední květnovou neděli roku 2008 bylo nebe jako 
šmolka, tedy den jako stvořený pro splnění slibu, kte-
rý jsem Mirkovi dal: vyrazit společně do Jizerek, aby 
poznal zatím neznámé památky. Z Hejnic jsme nej-
dřív zamířili ke Krauseho tabulkám pod Ořešníkem. 
Měl jsem u nich pocit zvláštní hrdosti, který jistě za-
žil každý pomníčkář, když se svými znalostmi mohl 
chlubit někomu méně vědoucímu. Cesta nás pak 

kolem chaty Na Žďárku zavedla do rokle Černého potoka a tam Mirek nevědomky, o 
to však účinněji srazil hřebínek mé hrdosti. Moc chtěl navštívit Wildnerův křížek, ale 
když viděl, jak krkolomný je přístup k němu, rezignoval. Vydal jsem se tedy za oním 
malým skalním znamením sám, a když jsem se k příteli po chvíli vrátil, našel jsem jej 
spokojeně sedícího na kameni. Na mou otázku, zda mu není líto, že památku neviděl, 
s pousmáním odpověděl: „Třeba příště.“ Chvilku mi bylo stydno, že jsem se podru-

hé nechal unést pomníčkářskou vášní, až 
jsem pochopil pravý význam rčení, že „I 
cesta je cíl“. Tou naší cestou zpět do údo-
lí jsme si tenkrát ještě dlouho povídali o 
všem možném…

Spolek Patron se ve složité situaci před 
rokem ocitl znovu a ani tehdy to Mirkovi 
nebylo jedno. Vždy, když se mnou ho-
vořil, zajímalo ho, jak postupuje řešení. 
Jeho velkým přáním bylo, aby náš spolek 
už nikdy žádný zásah krizového manaže-
ra nepotřeboval. Miroslav Bičiště zemřel 
19. října 2014.
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Výlet ke Klogertovu kameni a Porscheho pomníku
Bohumil Horáček, Mladá Boleslav

Ani v letošním roce ve spolkovém programu nechyběl podzimní výlet za pomníčky 
a památkami Jizerských hor. V sobotu 13. září 2014 Spolek Patron uspořádal výlet 
ke Klogertovu kameni a Porscheho pomníku. Pro obě památky byl rok 2014 ro-
kem výročním – od Klogertova neštěstí letos uplynulo 340 let, Wenzel Porsche byl 
nedaleko Černé Nisy zavražděn a oloupen před 140 lety. Tyto skutečnosti si chtělo 
připomenout osm členů a příznivců Spolku Patron, kteří se ve slunečném sobotním 
ránu sešli na parkovišti v Bedřichově.

První kroky vedly z Bedřichova k hezkému viklanu nedaleko Vládní cesty, odkud už 
je to ke Klogertovu kameni jen pár desítek kroků. Tato památka je i přes pochyb-
nosti považována za nejstarší datovaný pomníček české části Jizerských hor a v sou-
časné době leží v hustém nízkém lese. Jaký rozdíl oproti dávným snímkům Miloslava 
Nevrlého, který jej před padesáti lety zachytil uprostřed slunného vzrostlého lesa, 
navíc s ozdobou dřevěného kříže! I to nás napadalo při putování k Bedřichovské 
přehradě a dále k Porscheho pomníku. Cestou jsme míjeli další řadu pomníčků 
– Lichteneckerův kříž a Melzerův pomník, na břehu přehrady pak Kříž Dagmar 
Spinové a Johneho pomníček. Všechny jsme shledali v dobrém stavu a navíc jsme se 
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poprvé prošli po nedávno zbudovaném 
novém haťovém chodníku, který sice 
vede ve větší vzdálenosti od přehrady než 
ten původní, na nejzajímavější místa však 
vedou pohodlné odbočky.

Při hledání Porscheho obelisku již mnozí 
z nás zjistili, že by ho sami těžko našli. 
Smrky rostou rychleji než lidská paměť 
a památky, které ještě v 90. letech minu-
lého století bylo možné najít pohledem 
z lesních cest, se již pomalu noří zpět 
do hlubokých lesů. Pomník jsme ale 
úspěšně objevili, přestože smrky, které 
byly před lety v jeho blízkosti vysázeny, 
jej nyní skrývají tak dobře, že je vidět 
opravdu jen z bezprostřední blízkosti. 
Kruh vzrostlých stromů navíc již pomní-
ku začíná škodit. Stín a vlhko způsobu-
je, že obelisk nadměrně obrůstá lišejníky 
a mechem a před lety obnovený nápis je 
již znovu téměř nečitelný. A tak tu máme 
další námět na činnost do příštího roku 
či let.

Po svačince, kterou si skupina v lesním 
tichu neodepřela, vystoupali její členové 
průsekem na návrší východně od Černé 
Nisy. Tady bylo možné narazit na nově 
vyznačenou zelenou turistickou trasu, 
která sem byla přeložena z asfaltové sil-
nice spojující Novou Louku a Hřebínek. 
Tuto snahu přirozeně oddělit cyklisty 
od pěších jsme velice kladně hodnotili.

A to už se před námi pomalu rozevíral les 
u křižovatky na Hřebínku, kde byla celá 
akce u zaslouženého piva oficiálně ukon-
čena. Někteří se přes Vlčí kámen a Novou 
Louku vrátili zpět do Bedřichova, část 
výpravy sešla údolím Malého Štolpichu 
do Ferdinandova a Hejnic. Vydařený 
slunečný den v Jizerských horách!
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Aktuality
Předseda Spolku Patron Jan Teichmann oznámil ke dni 3. 10. 2014 rezignaci 
na svoji funkci. Na výborové schůzi dne 4. 12. 2014 byl novým předsedou 
Spolku Patron zvolen Libor Bednařík, na téže schůzi byl jednatelem Spolku 
Patron zvolen Bohumil Horáček. Personální složení výboru zůstává beze změn.

Opravy
Pojerova tabulka, která byla v květnu t. r. demontována od železničního tunelu 
pod Oldřichovským sedlem, se v prosinci vrátila na své místo. Zatím pouze 
v provizorní podobě, originální tabulka bude opravena a instalována na jaře 
2015. Opravu zajišťuje Eduard Švajda.

Pamětní deska na hrázi přehrady Fojtka připomíná německého básníka 
Johanna Christopha Friedricha Schillera. Na rozestavěnou hráz ji 9. května 
1905 v den stého výročí umělcova úmrtí připevnili stavitelé přehrady. Po od-
sunu německých obyvatel byla odstraněna, podařilo se ji však uschovat do ma-
nipulačního domku a zde byla v roce 1972 nalezena. Při rekonstrukci koru-
ny hráze v roce 2012 ji stavbaři znovu sejmuli, přičemž zjistili její poškození 
prasklinami. Zásluhou pracovníků Povodí Labe byla Schillerova deska oprave-
na a na jaře 2015 se vrátí na přehradní hráz.

Pokud byste se vydali na výlet po Staré poutní cestě, zjistíte, že na nedáv-
no obnoveném Kameni republiky chybí obě tabulky s letopočtem. Ty byly  
17. listopadu 2014 sejmuty, protože se vlivem povětrnostních podmínek uvol-
nily. Na jaře by se měly objevit na svém místě.

Jubilea
V nejbližším období oslaví svá životní jubilea členové Spolku Patron:

v lednu:  Dagmar Čemusová, Libor Bednařík, Miroslav Kubišta, Petr Kurtin,
 Jiří Pavelka, Milan Poláček a Libor Slavík;
v únoru:  Markéta Miklasová, Eleonora Pavlisová a Otakar Purm;
v březnu:  Ivan Fojtík, Jiří Herčík, Josef Kuna a Adolf Odrážka.

Všem jubilantům gratulujeme, přejeme pevné zdraví a hodně chuti do spol-
kové práce.



Vydává Spolek Patron, se sídlem: č. p. 104, 468 43 Jiřetín pod Bukovou, IČO:  
64669807, registrace u MV ČR: II/s-OVS/1-33150/97-R, účet: 2900124622/2010, e-mail: 
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na adresu: Bohumil Horáček, Na Radouči 1254, 293 01 Mladá Boleslav, nebo e-mailem: 
horacek21@seznam.cz. Redakce žádá autory o porozumění pro jazykovou a redakční 
úpravu jednotlivých příspěvků.

G
ra

i
ck

á
 ú

p
ra

va
 a

 t
is

k
:

e
-m

ai
l: 

in
fo

@
re

kl
am

a-
4u

.c
z

w
w

w
.r

e
k

la
m

a
-4

u
.c

z

Informace přátel drobných památek
Jizerských hor č. 4/2014 (25. ročník)

Zima nad Soušskou přehradou Foto Bohumil Horáček


