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Zástupci SOPVP v Brně vzpomínali na 

zavražděné moravské odbojáře 

 
         Opět se přiblížil 24. leden. Tento den se navždy vryl do paměti 
(nejen) čtyřiceti rodinám, jejichž blízcí odpočívají na Ústředním 
brněnském hřbitově. Muži byli popraveni na sklonku války v tehdejší 
věznici Breslau dne 24. ledna 1945 - v den, kdy nacisté německou 
věznici evakuovali před postupující frontou.  

Díky pochopení u tehdejších ministrů Masaryka a gen. Svobody, se  
1. prosince  1946  konala exhumace těl vlastenců, a tak pozůstalí mohou 
vzpomínat u jejich hrobů.      
    Díky městu Brnu a příslušným organizacím v Jihomoravském kraji 
se vzpomínkové pietní akty konají pravidelně. Je spojeno též s br. 
Josefem Styxem, který popravené viděl naposled a zanechal nám své 
smutné vzpomínky v knize Zapadalo slunce nad Breslau naposledy. 
Pozůstalí i ostatní přítomní jsou členy nebo sympatizanti SOPVP.  

  I letos byla účast na vzpomínkovém shromáždění početná, a to 
díky dobré organizaci, zejména HS Kounicovy koleje. Po české hymně 
přednesl úvodní slovo br. Ing. Milan Fryčka z SBS Brno-venkov, kterého 
doplnila Ing. Zdeňka Valouchová, dcera popraveného podplukovníka 
Roberta Váni dne 24. 1. 1945. Oba zdůraznili, že společnost musí udělat 
maximum, aby se minulost již nikdy nemohla opakovat. Láska k vlasti 
byla zesnulými chápana doslova, žádná oběť jim nepřipadala velká. 
Nesmíme dopustit, aby byla zbytečná.  



Nejnovější poznatky o mystickém 
nacistickém místě pod rozhlednou Štěpánkou
v Jizerských horách k 5.dubnu 2021
-----------------------------------------------------------------

Hledání v  historických dokumentech o mystickém nacistickém místě  
vybudovaném pod rozhlednou Štěpánkou v Jizerských horách (v archivech v 
Jablonci n/Nisou, Litoměřicích, České Lípě a v Krajské vědecké knihovně v 
Liberci a brouzdáním po internetu přineslo nové poznatky.

Obecně se vědělo, že nacisté využívali ke svým účelům restaurace, hotely a 
chaty v Jizerských horách. Podařilo se nám zjistit, že v okrese Jablonec n/N 
nejdůležitější roli hrála Rösslerbaude, dnešní Turnovská chata, vzdálená od 
rozhledny Štěpánky necelých 300 m, od nacistického kříže 340 m. 
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O tom, že Rösslerbaude hrála  na Jablonecku prim svědčí i informace na 
zadní straně  pohlednice této chaty. Školící a rekreační středisko NSDAP.
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V  jabloneckých novinách Gablonzer Tagblatt z 21.10.1944 je zveřejněna 
důležitá informace.

Představení pomníku na Štěpánce na Jablonecku proběhne zítra

V hluboké úctě k německým vojákům a jejich hrdinství postavili účastníci 
školení NSDAP, vedoucí buněk a bloků a členové strany vedle Štěpánky u 
okresního školícího střediska důstojný památník hrdinům padlým v obrovské,

pět let trvající válce za naši svobodu. Ten bude představen zítra . Všichni 
skupinoví vedoucí přinesli ze svého území, ze země či ze zahrad padlých, po
jednom balvanu coby symbolu náhrobního kamene. Vztyčením tohoto 
                                              

památníku tak může naše vlast vzdát našim hrdinům nejhlubší úctu a dík, 
ačkoliv boj stále ještě zuří
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Pomník padlým okresu Jablonec nad Nisou u okresního
školícího střediska Štěpánka
V tiché a namáhavé práci vztyčili političtí vedoucí členové z okres Jablonec 
nad Nisou ve svém volnu skromný pomníček padlým hrdinům boje za naši 
svobodu, jenž bude představen veřejnosti tuto neděli v 11 hodin dopoledne. 
Nacistické špičky okresu Jablonec založily památník pro vybrané nacistické 
hrdiny, kteří padli ve 2.světové válce.. Odhalit ho přijel sám Konrad Henlein. 
Informaci o odhalení památníku včetně projevu  Konrada Henleina zveřejnil 
dne 23.10.1944 jablonecký Gablonzer Tagblatt
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Konrad Henlein odhalil 22.10. 1944 na 
Štěpánce pomník 
 Gablonzer Tagblatt 23.10.1944 překlad.
Zvítězí, kdo bojuje až do konce
Župní vůdce Henlein promluvil o politických vůdcích jabloneckého 
okresu

Župní vůdce a říšský místodržící Konrad Henlein promlouval včera u pomníku padlým na 
Štěpánce, a předevčírem v sobotu v okresním školícím středisku, k politickým vedoucím 
členům z okresu Jablonec nad Nisou o výcviku, smyslu a duchu domobrany. Vůdce 
dlouho hovořil o bojích sudetských Němců v Česku, tužších a nebezpečnějších, než
bylo veřejnosti milé, a o potížích, jimž musela ustavičně čelit sudetoněmecká strana. My 
jsme však bojovali dál i tehdy, když se boj zdál bezvýchodný. S návratem východní marky1

do Říše se objevily nové hrozby, Beneš mobilizoval a dal obsadit bunkry. I v této 
osudové době si sudetští Němci zachovali kázeň a oddanost. Chrabrost politických 
vůdců zahnala obavy, až přišla doba, kdy jsme, přešťastní, mohli poděkovat 
Führerovi za osvobození. 
Na to, abychom dohnali jiné části Říše, které ekonomicky již léta běží na plné obrátky, 
jsme neměli dostatek času. Nestihli jsme učinit tolik změn, než přišla válka, čím dál 

vážnější a těžší. Sudetští Němci však od první chvíle jednali natolik příkladně, 
že je župní vůdce mohl Führerovi vylíčit jako připravené přinášet 
jakékoli oběti.
Sudetští Němci byli šťastní, že Führer německou domobranu povolal. 
Jakožto staří frontoví vojáci, kteří již hleděli smrti do tváře, vidíme my, 
sudetští Němci, věci takové, jaké jsou. Jsme připraveni vší silou zakročit vůči 
každému, kdo by naši vlast chtěl napadnout, neboť za námi je 2000 let 
historie. Shlíží na nás mnoho generací již zesnulých, hledí na nás naše děti a
jejich děti. Raději ať nás pohřbí pod troskami našich domovů, než 
abychom je v těžké hodině opustili.
Nechceme se zde chvástat, chceme však, aby tato válka skončila vítězstvím 
Německa, neboť německý lid je si velikosti tohoto rozhodnutí vědom, a my 

budeme bojovat s fanatickým úsilím, proti němuž se žádný nepřítel na 
německé půdě dlouho neudrží. Nadejde den, kdy nepřítel uvidí, že Německo 
nelze zbraněmi přemoci, a s tímto dnem přijde vítězství. Vítězí vždy ten, kdo 
bojuje až do konce. To je nám známo již od mládí. 
Víme, jak moc nás naši nepřátelé touží zničit; proti těm máme svou velikou 
vůli vzdorovat. Nepřijít na pomoc by byla hanba vůči našim padlým 
kamarádům tam venku. Když vás Führer povolá do zbraně, jde o domov, 
naše Sudety, o Říši a o budoucnost Německa. Nikdo v této době nebude 
zbabělý a bude-li to nutné, položí za velikost našeho německého národa
i svůj život. Dlužíme to našim padlým a naší tradici. 

1  Později Rakousko
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Župní vůdce udělil první župní vyznamenání několika zasloužilým mužům 
z  jabloneckého okresu a předal vyznamenání vdovám po padlých členech 
strany, nadporučíku Franzu Seligerovi, Toni Sandnerovi a Willim Eichhornovi.
Okresní vůdce Dressler vydal pokyny k evidenci mužů mezi 16-60 lety 
k ustanovení domobrany.

Projev Henleina se uskutečnil v době, kdy Třetí říši již teklo do bot. Již 6.října 
1944 vstoupili čsl. vojáci na území Československa. V té době byla již 
osvobozena Podkarpatská Ukrajina, a docházelo k osvobozování 
severovýchodních okresů Slovenska.
Henlein se snažil motivovat soukmenovce k záchraně Třetí říše. Měla mu k 
tomu pomoci domobrana, kterou ten den pro Jablonecko vyhlásil. Motivaci 
měl zvýšit i Památník, který vybudovaly nacistické špičky okresu Jablonec, 
hrdinně padlým nacistům na bojištích druhé světové války.
Slavnostní odhalení provedl Kondrad Henlein.
K dnešnímu dni víme kdo, kdy a proč byl Památník pod rozhlednou 
Štěpánkou slavnostně odhalen.
Poměrně přesně víme, co se s ním dělo v roce 1945. 
Víme, že 8.5.1945 pan Lubomír Soukup společně s kamarády odstřelovali 
hákový kříž, který byl součástí žulového nacistického kříže. Odstřelili ho 
pouze částečně, takže zbytky po hákovém kříži na něm zůstaly dodnes.

Doktor Ivan Šolc v roce 2001 v časopise Náš Turnov poměrně přesně popsal 
událost, které se v červnu, nebo v červenci 1945 zúčastnil. Do Příchovic 
přijela skupina sto padesáti, převážně věřících vlastenců, které vedl
farář Glos. Společně došli k symbolu zla, tj. k nacistickému žulovému kříži. Po
zpěvu národních písní se pomodlili a na závěr zazpívali národní hymnu. 
Potom skupina mladých siláků kamenný symbol zla svalila. 
Na závěr v článku ještě  uvedl, že  při  jeho poslední návštěvě rozhledny 
Štěpánky se dozvěděl, že existují snahy tento kříž obnovit.
O znovuobnovení stáli prý především zahraniční návštěvníci.   

Rozvalený nacistický žulový kříž a památné kameny tam
ležely bez pohnutí do konce července roku 2011. 

Měli jsme štěstí, že nezůstaly opomenuty. V červenci 2011 se na nádherném 
zeleném palouku, pod rozhlednou Štěpánkou objevila skupina mladých, 
vzdělaných lidí, kteří si říkají Putující. Zabývají se energetickými zdroji naší 
planety. Popsali poměrně přesně co tam našli. Viz. w  w  w.putujici.cz/?  
p  =p_2338sName=Stepanka-na-Hvezde-   
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Cituji:“ Postupem času jsme zjistili, že se jednalo                                             
o kamenný menhirový kruh se středem na paloučku. Středem druhého 
ochranného kruhu je samotná rozhledna. Vedle prvního kruhu se nachází 
pozorovací sedátko, kde s největší pravděpodobností seděl šaman/ druid tak,
aby byl mimo dění kruhu a byl nezávislým pozorovatelem v případě 
nečekaných událostí a mohl včas zasáhnout. Prostě prastaré kultovní místo, 
jak z příručky. Ani se nám odtud nechtělo. Jeden ležící aktillit s funkčním 
napojením nahoru i dolu hovořil o možném znovupostavení.“
Dále pak: “Až zpětně po návratu do Prahy jsme dohledali, že se opravdu 
jednalo o kultovní symbolické místo nacistů za 2. světové války. Takže 
nejenom křesťané přebírali stará posvátná místa pro své „cíle“.
S představitelem Putujících jsme  se telefonicky spojili. Dostali jsme od nich 
řadu dalších fotografií i povolení, že vše co jsme od nich obdrželi můžeme 
zveřejnit také i fotografie o tom, jak vypadalo neporušené mystické místo 
uprostřed palouku pod Štěpánkou. Od pana Petra Brzobohatého jsme získali 
důležitou informaci. Kameny(menhiry) byly nalezeny  uprostřed palouku, mezi
rozhlednou a zbytky kříže. Bylo jich přibližně sedm (5?) a byly orientovány v 

kruhu. Několik dalších dalších kamenů našli mimo menhirový kruh.        
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Zbytky kříže a symbolických kamenů zde ležely jako
MEMENTO DOBY              

Byl to symbol, který nikoho neurážel.
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Pozemek patří České republice, příslušnost s majetkem hospodařit má 
Správa KRNAPu
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 Nezákonná obnova žulového 
Železného kříže 1939 II. stupně.
Bez povolení „neznámí“ pachatelé, kteří si říkají Přátelé kříže později 
spolek Jizeran, v říjnu 2011 obnovili nacistický kříž a v souvislosti s ním
zničili a okupovali  pozemek pč. 3456/1. Následně pak zničili německý 
Háj hrdinů, paradoxně kvůli tomu, že se jim zdál  původní Háj hrdinů 
příliš malý.
Obnova nacistického žulového kříže trvala několik týdnů. Nejprve museli 
vyzvednout tři svalená ramena ze svahu.
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Potom postavili lešení a za tři týdny byl nacistický žulový kříž obnoven.  
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Muž na obrázku vlevo, není Jan Staněk, jak jsme minule omylem uvedli. 
Podstatné je, že neznámý pán v bílé bundě, povzbuzuje pachatele čtením 
úryvků z knihy Marka Řeháčka, Příběhy jizerskohorských rozhleden. 
Spisovatel Řeháček  v knize vydané v roce 2011 je první kdo desinformuje 
čtenáře. Je první kdo píše  příběh o nevinném maltézském kříži vztyčeném 
někdy okolo roku 1918, na paměť vojáků padlých v 1. světové válce. Marek 
Řeháček  spustil jako první desinformační kampaň o nevinném Maltézském 
kříži . Začalo to jeho větou na straně 38:

„Jenže – a- teď se každý podrží- existují ale snímky z roku 1937,

na nichž je ulomený kříž prakticky v dnešní podobě.“ 

Přátelé kříže  pracovali často i v noci. Pivo zabezpečoval Jan Staněk.



                                                                                                                                13

 Noční osvětlení bylo napájeno elektrickým proudem z bufetu Jana Staňka.

                                Pachatelé připevňují poslední rameno kříže.
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Fotografie Michala Picka potvrzuje, že nacistický žulový Železný kříž 
1939 II. stupně byl obnoven 31.10.2011. Obnovili ho Přátelé kříže.  
Spolek Jizeran vznikl až 8.12.2011. Na snímku je Michal Picek první 
zprava v horní řadě. V horní řadě třetí zprava  vykukuje bez čepice 
Daniel Žalman. Uprostřed dole ve spodní řadě sedí  Adam Kapčiar.

 Info z faceboku – Michal Picek by se chtěl navrátit ke „kořenům“.
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Info z  facebooku. Zimní procházka ve vojenských čepicích, na kterých jsou 
připevněny symboly-umrlčí lebky. Zakladatel spolku Jizeran - Michal  Picek je 
vlevo.
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Michal Picek  je společně s Jiřím Přiklopilem a Adamem Kapčiarem 
zakládajícím členem spolku Jizeranu. 

 

Spolek Jizeran vznikl až 8.12.2011, 38 dnů po obnovení nacistického kříže. 
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Jizeran připevnil do kamene, který leží nedaleko žulového kříže, tabulku 
s citátem Seneca „Žít znamená bojovat“. Dále připojil informací:“Toto místo 
bylo obnoveno s úctou obětem válek spolkem Jizeran.“

Tato destička je jediný písemný dokument, který spolek Jizeran vytvořil. Tento
text, stejně  tak jako všechny texty, které byly dodnes  na pozemku mezi 
žulovým křížem a  rozhlednou Štěpánkou umístěny, jsou dezinformační. To je
text podepsaný správcem rozhledny Janem Staňkem 2012- 2019 a text 
podepsaný starostou obce Kořenova Lubošem Markem a PhDr. Uhlířem z 
června 2019. 
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Jan Staněk je autorem dezinformačního textu, který až do června 2019 
účelově přesvědčoval návštěvníky areálu o nevinnosti kříže. Podle něho
vznikl někdy v roce 1918, na památku padlých místních Němců 
v 1. světové válce.
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Obrázek je sice z 28.1.2012 ,u kříže byl ale umístěn již v prosinci 2011. Jan Staněk 
dezinformoval návštěvníky textem  v zaskleném obrázku. 

Při 120. výročí rozhledny Štěpánky, Staněk tabulku raději umístil na 
zadní stranu kříže. Znalci nevěřili, většina uvěřila. 
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Již v roce 2013 přišel vyzpovídat správce rozhledny 
Štěpánka Jana Staňka redaktor České televize.
Točili to pro pořad Náš venkov 18.5.2013. Výpověď Jana Staňka dokazuje, že
jeho  znalosti o válečné historii pozemku pod rozhlednou jsou „zvláštní“.

Rozhovor začíná Staněk, hovoří o žulovém kříži, říká: „O tom se strašně málo 
ví. O tom jistě. A vlastně spoustu let to bylo zarostlý těch šedesát let po tu  dobu tu rostly 
stromy x let. Zbylo tady pouze torzo toho kříže. Teprve to je dva roky nazpátek co tady ta 
věc se obnovila. Má to bejt jako symbolický místo, symbolickej německej hřbitov. Pomník 
takovej, obětem války,  ať už první, nebo druhý z obyvatel zdejších vesnic….
Jsou takový akce jakoby usmíření. Ty vztahy tady nebyly jednoduchý Čechů s Němcema, 
ačkoliv tu dobu já nepamatuji. Jednak jsem žil v úplně jiném kraji. Budiž to takový do 
budoucna pro naše vzdálený potomky vzkaz že, můžeme spolu existovat. A tak, či 

společně a v dobrým  dál. …Redaktor reaguje na Staňka: Já se na to koukám, 
mně to připomíná takový ty německý vyznamenání, jak měli prostě za války 
ty válečný kříže atd. . A není to tak takový až hodně skoro jako 
náckovskej , taková jako přímá  souvislost? 
Staněk: V každém případě ten kříž je největší v republice. Někdo by to moh 
nazvat kontraverzní stavbou nebo takovým počinem, ale….pomlka…Já si 
myslím, že bysme mohli zapomenout, jestli to aspoň trochu jde, nebo……
zapomenout se samozřejmě nedá nic, ti Němci napáchali strašně moc zla 
tady.
Redaktor: Spíš jde o tu ideologii. Ne o tom, že se zmařilo spoustu těch 
kluků obyčejných , o tom nikdo nemluví,  to je jasná ztráta na všech stranách.
To je jasný.  Ale spíš, že to připomíná tu ideologii, která je evidentně 
špatná, v podstatě zakázaná,  ta symbolika by se  vlastně neměla 
používat. 
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Problém s křížem  řešil i PhDr. 
Uhlíř.
Pátráním jsem zjistil, že někdy v roce 2018 se doktor Uhlíř vydal na výlet. 
Nejprve navštívil  rozhlednu  Štěpánku a následně došel až k žulovému kříži. 
Ihned mu došlo , že se jedná o žulový Železný kříž 1939 II. stupně . Velmi se 
rozčílil. Při návratu na chalupu se zastavil v restauraci Na prdku. 
V hospodě   sedělo asi dvacet lidí. Rozčílený doktor Uhlíř tam přítomným 
občanům emotivně sděloval, že tento nacistický kříž  musí okamžitě pryč, 
nejlépe někam do muzea. Po dobu cca 3 měsíců trvale žádal místostarostu 
Pelce  a starostu Marka, že ten kříž musí co nejdříve zmizet. Čas ubíhal a nic
se nedělo. 
 Během této pauzy se místostarostovi Pelcovi podařilo   doktora Uhlíře 
přesvědčit, aby  počkal, že to Kořenov  vyřeší po volbách. 
Po volbách místostarosta a starosta překvapivě doktora Uhlíře přesvědčili, že
pro ně je velmi důležité, aby tam kříž zůstal. Ještě víc všechny překvapilo, že 
jim po roce jednání doktor Uhlíř udělal text tak, jak ho zejména  Pelc, Marek a
Plecháč chtěli. Kořenovští se u symbolu Třetí říše chtěli usmíří. Tento text 
dezinformuje návštěvníky na informační tabuli dodnes.
 Doktor Uhlíř sice v textu odhaluje záměrné podvody a lži s pomocí kterých 
byl nacistický kříž obnoven. Nezabývá se však důvody, které vedly k tajnému 
nepovolenému obnovení symbolu Třetí říše. Vyhýbá se zásadní otázce, zda   
znovuodhalení nacistického žulového Železného kříže je  neonacistickým 
činem  a zda tento čin odporuje zákonům ČR. 
Doktor Uhlíř, přestože po  dobu tří měsíců tvrdil , že se nacistický žulový kříž 
musí co nejdříve  odstěhovat  do muzea, najde po roce"důvody" proč se 
symbol Třetí říše do muzea stěhovat nemusí. Podle něj  stačí vedle kříže 
umístit tabulku, kde se napíše ….Kořenovský žulový Železný kříž představuje
nepochybně  symbol Třetí říše , jeho ponechání na místě však svědčí o 
sebevědomí, toleranci a dobré vůli obce Kořenov, vlastnostech, které by po 
každé válce měli vítězové projevovat vůči poraženým…
Tento text není pravdivý. Nacistický kříž nepatří obci Kořenovu, takže 
Kořenovští nemohou rozhodovat o osudu nacistického kříže. Rozhodovat o 
osudu  tohoto nacistického kříže může majitel pozemku a kříže – Český stát   
Ještě závažnější je skutečnost, že tento nacistický kříž obnovili 
neonacisté. Usmiřovat se u žulového nacistického Železného kříže 1939 
II.stupně, který odhalil v roce 1944 Konrad Henlein a v roce 2011 
neonacisté, je nepřijatelné!!!
   
Uhlířův text  splnil požadavek zastupitelů – podnikatelů obce Kořenova.



                                                                                                                       22
Text napsal doktor Uhlíř  v říjnu 2018. Napsal ho zdarma. Zastupitelé obce 

Kořenova  ho schválili   až  v květnu 2019. Na nové informační tabuli se 
objevil až v  červenci 2019. 

   Železný kříž
 Dějiny tohoto vyznamenání sahají až do roku 1813, kdy jej založil pruský král Friedrich Vilém 
III. Bylo udělováno za statečnost před nepřítelem a to pouze v době válečného stavu, tj. v 
letech 1813–1815 (tzv. osvobozovací války s Napoleonem), 1870–1871 (prusko-francouzská 
válka), 1914–1918 (I. světová válka) a 1939–1945 (II. světová válka). Uděloval se ve dvou 
třídách, navazoval na něj Velkokříž Železného kříže (v letech 1813–1945 jej získalo pouze 18 
osobností). Za II. světové války měl pokračování v podobě Rytířského kříže Železného kříže a 
následnými stupni s dubovou ratolestí, meči a brilianty (v letech 1939–1945 udělen v počtu 8 
397). Mimořádné pocty se dostalo pilotu střemhlavého bombardéru Junkers Ju 87G, Hansi U. 
Rudelovi, který – jako jediný voják říšské branné moci – obdržel Rytířský kříž Železného kříže 
s dubovou ratolestí ve zlatě, meči a brilianty (prosinec 1944). Po pádu Třetí říše Železný kříž 
jako vyznamenání zanikl, návrh na jeho obnovení podaný v roce 2007 Spolkový sněm zamítl. 
Stylizovaný Železný kříž používá od roku 1956 jako své označení Bundeswehr. Žulový 
Železný kříž vztyčený v květnu 1944 u rozhledny Štěpánka místními Němci, byl odvozen ze 
vzoru Železného kříže 1939, tj. nesl uprostřed hákový kříž – znak NSDAP a pozdější výsostný 
znak Třetí říše. Byl vztyčen na památku padlých příslušníků říšské branné moci a Zbraní SS z 
Kořenova a okolních měst a vesnic, přičemž každé z těchto konkrétních míst bylo symbolicky 
zastoupeno kamenem. Tak vznikl kamenný kruh v čele se žulovým Železným křížem, kam 
byly až do roku 1945 kladeny květiny za padlé Němce. Ihned po zániku Třetí říše, tj. v květnu 
1945, Češi z kříže nejprve odstranili hákový kříž a vzápětí žulový Železný kříž rozlomili a 
shodili ze svahu. Na původním místě zůstal pouze jeho podstavec. V roce 2011 byly části 
žulového Železného kříže znovu nalezeny, vyneseny zpět na plošinu, sestaveny a instalovány 
do původní podoby. Stalo se tak iniciativou několika místních nadšenců, příznivců vojenské 
historie, avšak stalo se tak bez vědomí vlastníka pozemku, obce Kořenov. Touto v podstatě 
ilegální cestou byl obnoven nacistický památník, jediný svého druhu v České republice. Pro 
návštěvníky rozhledny Štěpánka i v turistických průvodcích a knihách však byl, zřejmě 
záměrně mylně, prezentován jako tzv. Maltézský kříž – symbol obětí II. světové války. Obec 
Kořenov si je vědoma kontroverzní skutečnosti znovuvztyčení tohoto žulového Železného 
kříže. Před odstraněním a převezením do muzea však dala přednost jeho ponechání na místě
za podmínky současné instalace příslušného vysvětlujícího komentáře. Kořenovský žulový 
Železný kříž představuje nepochybně symbol Třetí říše, jeho ponechání na místě však 
současně svědčí o sebevědomí, toleranci a dobré vůli obce Kořenov, vlastnostech, které by po
každé válce měli vítězové projevovat vůči poraženým. Otázkou zůstává, zda, vzhledem k 
poválečnému vývoji světa rozděleného mezi Spojené státy americké a Svaz sovětských 
socialistických republik, II. světovou válku neprohrála Evropa jako celek. Bývalé 
Československo v předmnichovských hranicích ztratilo v letech 1939–1945 více než 600 000 
obyvatel – šlo nejen o Čechy, Židy, Slováky, Rusíny a Romy, ale také samozřejmě o Němce. 
To bychom měli mít na paměti při zastavení u kořenovského žulového Železného kříže.
 
PhDr. Jan B. Uhlíř, Ph.D., historik a soudní znalec se specializací na nacismus, fašismus, 
neonacismus, neofašismus, II. světovou válku, Třetí říši a Protektorát Čechy a Morava 

Luboš Marek, starosta obce Kořenova

říjen 2018
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PhDr. Uhlíř vycházel z informací, které mu zřejmě předložili zastupitelé 
Stanislav Pelc, Luboš Marek a Vlastimil Plecháč. Podle zápisu z jednání 
zastupitelstva 15.5. 2019:

„Stanislav Pelc informuje, že o kříži jednali s panem Uhlířem celý rok. Luboš Marek navrhuje 
ke kříži umístit desku s tímto textem tak, aby nedocházelo k mylným výkladům o jeho 
významu. ….Roman Čermák se domnívá, že by se ta deska měla umístit ke kříži, tam je ten 
kříž doma, jako zde byli doma ti Němci, je dobré, aby se to vysvětlilo a přestanou chodit 
takové napadající maily o jeho významu. Vlastimil Plecháč zdůrazňuje, že je dobře, že 
posudek napsal pan Uhlíř, protože je v republice nejlepším specialistou na danou 
problematiku. …...Stanislav Pelc sděluje, že bude nutno opravit i hlavní poutač, kde se píše o 
maltézském kříži.“ 
(Hlavní poutač nebyl dodnes opraven. Stále se zde lže o maltézském 
křížl).
 
Tolik zápis z jednání zastupitelstva obce Kořenova z 15.5.2019. 
Vzhledem k tomu, že víme, že doktor Uhlíř trval po dobu tří měsíců na 
převezení  kříže do muzea ( měl stejný názor jako my, odpůrci) museli se
tito zastupitelé -podnikatelé hodně snažit…...   

 Vysvětlující text PhDr. Uhlíře
 byl psán v době, kdy nebyla zhotovena žádná literární rešerše o tomto 
nacistickém Háji hrdinů. Doktor Uhlíř převzal zřejmě od zastupitelů Pelce a 
Marka zavádějící, nepodložené informace, které doktor Uhlíř vložil  do textu:
-tvrzení, že kříž byl vztyčen v květnu 1944 místními Němci není pravdivé,
 pietní místo vybudovaly a kříž vztyčily nacistické špičky okresu 
Jablonec ( lektoři ze školícího nacistického střediska z Rösslerbaude) 
pietní místo bylo odhaleno  slavnostně Konradem Henleinem 
22.10.1944,
-tvrzení, že byl vztyčen na památku padlých příslušníků říšské branné 
moci a Zbraní SS není pravdivé,
pietní místo vybudovali nacističtí lektoři ze školícího střediska na  
Rösslerbaudě,  vybudovali ho pro JIMI vybrané příkladně  hrdinně padlé
nacisty, tito lektoři pak nechali přivézt za každého vybraného hrdinu 
kámen z obce jeho bydliště,
-tvrzení, že z kamenů vznikl kruh v čele se žulovým křížem není 
pravdivé,
- podle doložených dokumentů ( německý tisk, letecké snímky, 
fotografie Putujících, ze svědecké výpovědi a z fotografie pachatelů) se 
jednalo o malé pietní místo o ploše menší jak 50m2,  které bylo umístěné 
mimo osu rozhledna – kříž, na pravé straně, při pohledu na kříž,
-tvrzení, že tam byly až do roku 1945 kladeny květiny za  padlé Němce, 
není přesné, květiny k symbolickým kamenům  hrdinně  padlých nacistů
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pokládali především nacisté; byl to projev úcty vůči hrdinům, kteří 
dokázali položit život za ideály národního socialismu; Háj hrdinů ležel v 
zakázaném vojenském pásmu – rozhledna sloužila jako vojenská 
pozorovatelna -přístup k němu byl pouze pro  vybrané spolehlivé 
nacisty; mj. v roce 1944 byla tuhá zima, hodně sněhu, místo bylo špatně
přístupné,
-tvrzení, že Češi ihned po zániku Třetí říše  odstranili z kříže nejprve 
hákový  kříž a v zapěti Železný kříž rozlomili a shodili ze svahu, je 
anonymní a příliš strohé, hákový kříž částečně odstřelila odzbrojená 
hlídka tří Čechů 8.5.1945 ráno; po několika týdnech přijela ke Kříži zla 
skupina 150-ti převážně věřících vlastenců z Turnova, která tento 
symbol zla, po náboženském kázání,  svrhla do rokle,
- v této informační tabuli chybí upozornění RNDr. Ivana Šolce z let 2001 
až 2002, kdy v časopise Náš Turnov a Od Ještěda k Troskám zveřejnil 
zprávu, že se uvažuje o znovuobnovení tohoto kříže a že o 
znovuobnovení stojí  prý především zahraniční návštěvníci,
-tvrzení, že obnovení kříže se stalo bez vědomí vlastníka pozemku, tj. 
obce Kořenova, není pravdivé;obec Kořenov není majitelem pozemku, 
kořenovští uvedli PhDr. Uhlíře v zásadní omyl, Uhlíř na základě této 
nepravdivé informace vymyslel neplatný příběh tj., že obec Kořenov si je 
vědoma kontroverzní skutečnosti znovuvztyčení tohoto žulového Železného kříže. Před 
odstraněním a převezením do muzea však dala přednost jeho ponechání na místě za 
podmínky současné instalace příslušného vysvětlujícího komentáře. Kořenovský žulový 
Železný kříž představuje nepochybně symbol Třetí říše, jeho ponechání na místě však 
současně svědčí o sebevědomí, toleranci a dobré vůli obce Kořenov, vlastnostech, které by po
každé válce měli vítězové projevovat vůči poraženým. 
Toto vykonstruované řešení je neplatné, protože pozemek ani žulový kříž obci Kořenovu 
nepatří. Skutečnost svědčí o jiných vlastnostech obce Kořenova.
Žulový nacistický kříž byl obnoven na základě lží a  podvodů.
Tento nacistický kříž vznikl  tajně a podvodem skupinou, ve které jsou 
neonacisté a osoby, které mají k neonacismu velmi blízko.
-tvrzení, že pro návštěvníky rozhledny byl žulový Železný kříž 1939 II. 
stupně v turistických průvodcích a knihách veden záměrně mylně, byl 
prezentován jako tzv. Maltézský kříž – symbol obětí II. světové války, 
není pravdivé, vznik tohoto kříže do června  2019 je ÚČELOVĚ  v knihách a 
průvodcích prezentován,  jako symbol obětí německých vojáků padlých 
vojáků v I. světové válce , s tím, že kříž zde byl instalován někdy v roce 1918
- tvrzení že v roce 2011 byly zbytky kříže sestaveny do původní polohy z
roku 1944 a tvrzení, že sestavení kříže provedla z vlastní iniciativy 
skupina několika místních nadšenců, je nepřesné a proto nepřijatelné, 
má být - sestavení kříže provedla z vlastní iniciativy skupina několika 
místních pravicových extremistů, neonacistů.
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PhDr. Jan B. Uhlíř, který je pod tímto textem podepsán, legalizuje tímto svým 
podpisem de facto jeho  znovuobnovení. Pomíjí své původní podezření, že kříž    
obnovili neonacisté A ŽE KŘÍŽ MUSÍ BÝT CO NEJDŘÍVE PŘEVEZEN DO 
MUZ. Vyhýbá se  zásadní otázce, ZDA OBNOVENÍ KŘÍŽE JE 
NEONACISTICKÝM ČINEM A ZDA JEHO OBNOVENÍ ODPORUJE 
ZÁKONŮM TÉTO REPUBLIKY. Je to proto, že hledá řešení, aby vyhověl 
kořenovským podniEAkatelům – zastupitelům a kříž nemusel jít do muzea, jak 
si původně i doktor Uhlíř přál.

Doktor Uhlíř ví , že pachatelé jsou zřejmě neonacisté a 
obnovení kříže zřejmě i propagace nacismu. 
Jeho výroky jsou uvedeny v článku Tajný nacistický pomník 
v Jizerských horách ze dne  13.05.2019.

PhDr. Uhlíř redaktorovi Ivanu Motýlovi  zde mj.
sděluje výrazně zkráceno:

Až loni v létě mu došlo , že jeho obnovení byla hodně kontroverzní událost. A
zřejmě i propagace nacismu. Sdružení Jizeran totiž nechalo z trosek 
povstat památník z roku 1944 ve tvaru Železného kříže, jednoho z 
vyznamenání nacistické třetí říše. „Schází tu jen hákový kříž ve středu 
kříže. Ale když se podíváte blíže, jeho tvar je v kameni dosud patrný,“ 
ukazuje historik stopy haknkrajce. Ano, svastiku lze nahmatat prsty.           
Ilegální obnova monumentu.

„V podstatě ilegální cestou tak byl obnoven nacistický památník.
……. pomník pod rozhlednou Štěpánka stává kultovním místem 
neonacistů. „Co myslíte, proč se tu letos dvacátého dubna objevilo tolik
svíček?“ ptá se historik a ukazuje ke kamenům (menhirům), které jsou 
součástí areálu. U každého z nich stojí obaly od vypálených 
svící.Dvacátého dubna slaví neonacisté výročí narození Adolfa Hitlera.

Jan B. Uhlíř je přesvědčen, že minimálně někteří členové spolku Jizeran
původní význam památníku dobře znali. A rovněž skutečnost, že byl 
znova vztyčen díky sympatizantům krajní pravice a možná i aktivními 
neonacisty.                                                                                  
……..pomník pod rozhlednou Štěpánka se stává kultovním místem 
neonacistů.

Tolik PhDr. J.B.Uhlíř v článku Ivana Motýla 13.5. 2019                                 
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Podle nekonečné řady odpůrců je obnova nacistického žulového Železného 
kříže 1939 II. stupně v roce 2011  neonacistickým činem ,který odporuje 
zákonům ČR, 
obec Kořenov není majitelem žulového Železného kříže 1939 II. stupně, není 
ani vlastníkem pozemku.  Tito kořenovští podnikatelé- zastupitelé 2. světovou
válku neprohráli , ani nevyhráli. Pozemky ani kříž jim nepatří. 
Bojují o ponechání kříže pod rozhlednou Štěpánkou. Bojují o zvýšení  
návštěvnosti , zvyšuje zisky. 
Nacistický žulový Železný kříž 1939 II. stupně, který 22.10.1944 slavnostně 
odhalil Konrad Henlein, byl obnoven v roce 2011 podvodem, pomocí lží a 
nekonečnou touhou po zbohatnutí. Není jim nic svaté.

 Teprve letecké snímky odhalily
 místo a velikost nacistického Háje hrdinů
z roku 1944.
Odhalily také nevratnou brutální likvidaci původního Háje hrdinů a vybudování  
nového pietního nacistického místa obřích rozměrů, které se stalo poutním místem 
neonacistů z celé Evropy.
Nebylo to jednoduché, přesto se to podařilo. Podařilo se mi vyhodnotit  letecké snímky z 
archivu pana Františka Křůmala 

 Snímek z roku 2010.  Zachycuje  původní  nacistický Háj hrdinů z roku 
1944. Má rozměry 3 x 10 m  což představuje plochu 30m2j ( je červeně 
zakroužkována). Z pohledu od rozhledny leží  vůči kříži na pravé straně. Je to
ucelené skromné pietní místo, které takto popisují německé noviny z října 
1944 a objevili ho i Putující v 6. nebo 7. měsíci  2011.
Snímek z roku 2012. Zachycuje vykácenou a zarovnanou plochu mezi 
křížem a rozhlednou. Původní pietní kameny byly odsunuty více do prava , 
aby nepřekážely při 120. výročí rozhledny. Nově vytvořený „sklad „ kamenů 
má jiný tvar. Tento sklad kamenů vyvolává podezření, že došlo k pomíchání 
historických menhirů s pietními kameny nacistů z roku 1944.Původní 
nacistický  Háj hrdinů z roku 1944 byl nenávratně zničen(označeno 
červeně).  
Snímek z roku 2016 zachycuje zásadní změnu, která proběhla po oslavách 
po 120. výročí rozhledny Štěpánky koncem roku 2012. Neonacisté ze 
skromného pietního místa, které podle pamětníků mělo 5 pietních kamenů 
vybudovali nacistické poutní místo s 20 kameny o ploše 1000 m2.. V 
informační Staňkovy tabuli dezinformačně uvádí, že tam těch kamenů bylo 
dokonce 30.  
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Letecký snímek z roku 2010 dokazuje, že 
nacistický Háj hrdinů, bylo malé pietní místo o 
ploše menší  jak 50 m2 s malým počtem 
symbolických kamenů.  

Let. snímek 2010        snímek 8.7.2012    snímek 26.8.2016

  

 

    

Letecký snímek z roku 2010 potvrzuje to, co napsaly Gablonzer Tagblatt a  
Raichenberg Tagblatt  19.--23.10.44 Háj hrdinů byl skromným pomníčkem.
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Viz zprávička ze dne  19.10.1944 zveřejněná v Gablonzer Tagblatt.

Pomník padlým okresu Jablonec nad Nisou u okresního školícího 
střediska Štěpánka

V tiché a namáhavé práci vztyčili političtí vedoucí členové z okresu Jablonec 
nad Nisou ve svém volnu skromný pomníček padlým hrdinům boje za 
naši svobodu, jenž bude představen veřejnosti tuto neděli 
v 11 hodin dopoledne.
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Pachatelé brutálním způsobem zničili 
nacistický pietní Háj hrdinů.
Pachatelé se ocitli v říjnu 2011  na původním pietním místě, které vybudovali 
nacističtí lektoři z Rösslerbaudy, pro jimi vybrané hrdinně padlé nacisty. Na 
stejné místo dorazila v červnu 2011 i skupina pana Brzobohatého , která si 
říká Putující. Obě skupiny pietní místo zachytily  na fotografiích (je 
zakroužkováno červeně).  V roce 2012 před oslavami 120. výročí rozhledny 
Štěpánky pachatelé srovnali plochu mezi rozhlednou a křížem se zemí.

Pachatelé nenechali kámen na kameni. Plochu kde létali motýli a zpívali 
ptáci, srovnali i s pomocí techniky se zemí.
Zlikvidovali symbolické kameny padlých nacistů. Zda případně zlikvidovali
i keltské menhiry  se zřejmě již nikdy nedovíme.
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Pro představu pár snímků o stavu lesa před brutálním zásahem.
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Ještě 31.října 2011 stál obnovený kříž mezi vzrostlými stromy.
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Pachatelé si  nejprve říkají Přátelé kříže. Likvidaci lesa provádějí již pod hlavičkou 
Jizeranu.  
 V roce 2012 zlikvidovali pachatelé veškerou zeleň mezi žulovým křížem a rozhlednou 
Štěpánkou. Nezůstal  kámen na kameni. 

Pachatelé  zelený palouk s vysokými  stromy zlikvidovali pomocí techniky. Povrch palouku vydřeli až na
skalnato- písčité dno. 
Původní Háj  nacistických hrdinů, měl plochu menší jak 50  m2..Původní pietní kameny z Háje hrdinů 
přemístili několik metrů doprava od původního pietního místa a smíchali je zřejmě( možná) i s 
historickými menhiry. Původní pietní  místo je označeno červeně.
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Na základě informací z německého tisku, podle  leteckých snímků, podle fotografií od 
Putujících, z fotografií pachatelů lze přibližně  určit, kde pietní místo vybraných hrdinných  
nacistů bylo a jak bylo přibližně veliké. Koláž je vytvořena podle znalostí k datu 1.4.2021. 

Pachatelé umístili pietní kameny nacistických hrdinů a případně i historické menhiry na 
okraje nově vytvořené plochy. Má plochu  větší jak 1000 m2.Pachatelé zvětšili původní 
skromné pietní místečko o necelých 50m2, dvacetkrát. 

Místní neonacisté ho vybudovali tajně, bez povolení majitele 
pozemku. Vybudovali nové pietní nacistické místo obřích 
rozměrů, které se stalo  poutním místem neonacistů z celé 
Evropy.  
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Neonacisté nosí kytky a svíčky na nové pietní
místo při při příležitosti významných 
nacistických dnů. 
Jeden příklad z roku 2019

  

Fotografie jsou z dubna 2019!!!                                                             
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Přehledná historie nacistického žulového Železného 
kříže 1939 II. stupně.
Odhalen byl Konradem Henleinem 22.10.1944.  Snímek byl vytvořen 
elektronicky  podle fotografie znovuodhaleného kříže v roce  2011. Do dnešní
doby nebyla zatím nalezena žádná  fotografie z roku 1944. Tento kříž svalili 
do údolí v červnu, nebo v červenci 1945 převážně věřící vlastenci za 
přítomnosti  evangelického kněze.

  

  

Tento kříž obnovili místní neonacisté 31.10.2011. Na snímku jsou patrné 
stopy po sestřeleném hákovém kříži v květnu 1945.  
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Proti obnovení kříže v roce 2011protestovala řada občanů. Protesty byly a jsou trvale 
zametány pod stůl. První fyzický nesouhlas s obnovením nacistického kříže se stal  o 
Vánocích 2019. Protest byl vyjádřen pomalováním ramen levotočivými hákovými 
kříži. Na snímku je zachycen člen Jizeranu, který se snaží namalované kříže odstranit.
Média a policie považuje tento čin za projev vandalismu.Viz 
https://www.novinky.cz › Krimi Vandalové o Vánocích pomalovali unikátní německý pomník

.
V článku není uvedeno , že  Spolek Jizeran tají skutečnost, že pomník slavnostně odhalil v
říjnu 1944 Konrad Henlein. Tají skutečnost, že pietní místo tj. tzv. Háj hrdinů založili místní 
nacisté, lektoři z nacistického školícího střediska z Rösslerbaudy. Založili ho pro jimi 
vybrané  hrdinně padlá nacisty.  

V článku Vandalové o Vánocích 
pomalovali unikátní německý pomník je 
uveden názor jednoho ze zakladatelů 
Jizeranu:
 
Znovu postavením pomníku jsme chtěli 
poukázat na skutečnost, že v Jizerkách
kdysi žili Němci a Češi vedle sebe. 
Vzájemně si pomáhali, protože v 
horách byste jinak ani nepřežili. Ano, 
byli to Němci, ale byli to taky obyčejní 
lidé jako vy a já,“ uvádí dále za spolek 
jeden z členů. 

Daniel Žalman to komentoval ve Zpravodajství FTP Prima 28.12.2019:

Moje historie je taková, že jak sem chodím celý život a 
chodil sem, tak jsem prostě tady ten kříž našel a přišlo 
mi, že ta historie patří sem a vadí třeba konkrétně 
mně, že tady někdo historii bourá, ničí, místo aby o ni
něco učil.Tak jsem si řek prostě to krásné místo tady 
obnovit s  tím pláckem s těma kameny, že by to bylo 
dobrý sehnat partu lidí a prostě to opravit . Aby to tady 
bylo ku prospěchu všech. A takový to smíření nezi 
Čechama a Němcema a ne spíš  rozdělování, spíš 
pro to smíření. Protože tady jsme žili všichni 
společně, byly to přece jen Sudety a nikomu tady  
Němci Čechům nevadili a obráceně.
Až to válka rozdělila samozřejmě, ale tam nešel každý 
dobrovolně. Takže to tady postavili Němci svejm 

padlejm, tak to tak prostě bylo v  tý době.

Z projevu Daniela Žalmana, který je členem Jizeranu, je patrné, 
že on je přesvědčen o tom , že toho ví o historii hodně  a že by rád 
ty, co historii bourají, poučil. Proto si řekl, že by bylo ke prospěchu 
všech, sehnat partu a  tady to krásný místo s těmi kameny opravit.
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Vážnější nesouhlas se znovuobnovením kříže se stal v březnu 2020, kdy 
nepřátelé kříže vážně poškodili tři ramena kříže.                                             

V červenci 2020 se u kříže objevil protestní panel STOP NEONACISMU 

Od posledního fyzického útoku na tento symbol Třetí říše uplynul již rok. 
Odpůrci tohoto kříže žádají o jeho přesunutí do muzea, nejlépe do 
Severočeského muzea v Liberci. Píšu tyto řádky v den Vzkříšení Ježíše 
Krista. Den naděje, míru a usmíření.
Zatím co vzkříšení žulového Železného kříže 1939 II. stupně je aktem 
opačným. Ve jménu tohoto kříže zemřelo mnoho milionů lidí.
Toto vzkříšení vyvolalo novou zášť a nenávist mezi Čechy a Němci.
Kříž a pietní místo pod rozhlednou Štěpánkou vzkřísili ti, co o historii, která se
zde odehrávala  ve čtyřicátých letech minulého století nevěděli skoro nic. Je 
však  možné, že naslouchali někomu, kdo má tento symbol Třetí říše rád.

Je proto nutné, aby se okolnostmi, za kterých byl tento nacistický kříž spolu 
se symbolickým hřbitovem znovu vybudován, začaly zabývat co nejdříve 
příslušné orgány.

Josef Doškář, badatel , 5.4.2021


