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Kříž v Lesní ulici se znovu narodí

Na křižovatce ulic Lesní a Pod Hájem stával
na kamenném podstavci kdysi kříž s Ježíšem
Kristem a krásnou lucernou. Jak to vypadalo,
je vidět na historické fotografii. Doba minulá,
jak víme, křížům příliš nepřála, a tak se na
něj, stejně jako na řadu jiných zapomnělo. 

Když městští úředníci začali tyto historické pa-
mátky postupně dohledávat a obnovovat, zača-

ly se u paní Řimnáčové (která krom toho, že je
vedoucí odboru, jenž má na starosti stavební
úřad, životní prostředí a památkovou péči, je ta-
ké velkou fanynkou všech kapliček, křížků
a pomníčků) scházet e-maily a dopisy Jablone-
čanů s fotkami a vzpomínkami, co kde a kdy
bylo. Paní Řimnáčová se pak s nakažlivým nad-
šením pouští do pátrání, oslovuje místní znalce,
amatérské historiky a vlastivědné badatele
a zjišťuje, jak to vlastně všechno bylo. S ne-
menší vervou se pak za pomoci svých kolegů,
přátel, dalších úřadů a institucí snaží o obnovu
nebo rekonstrukci té či oné místopisně důležité
historické stavby, pomníčku nebo církevní pa-
mátky. 

Jablonec je díky těmto a dalším snahám v po-
sledních letech bohatší o svou leckdy již ztrace-
nou minulost. O kapličce na Proseči, vodojemu
na Dobré Vodě, mariánském sloupu v Rýnovi-
cích a v neposlední řadě o křížcích U Nisy, ve
Vysoké nebo u kokonínské školy a o jejich pří-
bězích jsme ostatně už v měsíčníku psali.

Velkou naději na záchranu má také kříž
v Lesní ulici. Stejně jako v případě křížku u ko-
konínské školy i tady impuls vyslali sami
Jablonečané. S podnětem na obnovu i nápadem
na nové umístění kříže, z něhož zbyl už jen žu-
lový sokl v soukromé zahradě, přišel pan To-
máš Labuda. Kříž se bohužel ztratil, a tak ne-
zbylo než pátrat v depozitářích nebo nechat
udělat nový, co nejvíce podobný tomu původní-
mu na fotografii. Nakonec, po neúspěšném hle-
dání, zvítězila varianta kříže nového, který
vzniká v šikovných rukách uměleckého kováře
Jana Nikendeye. Bude hodně podobný tomu
původnímu, i když v poněkud modernějším du-
chu, a také lucernu už mít nebude. Stejně by asi
dlouho nevydržela. S přestěhováním kamenné-
ho podstavce majitelé zahrady, kde tak trochu

zapomenutý trpělivě čekal na svůj další osud,
souhlasili. Na svém původním místě už bohu-
žel kvůli trafostanici a spoustě inženýrských sí-
tí stát nemůže, ale na křižovatce ulic Lesní
a Pod Hájem zůstane. Během podzimu bude
všechno hotovo a staronový křížek bude při-
praven na požehnání. Jeho historii odhalí v ně-
kterém z dalších čísel Marek Řeháček v Jablo-
neckých maličkostech. Těšme se na to. (mh)

Současný stav kdysi krásného jabloneckého artefaktu
z července 2017. Foto Marek Řeháček

Na historické fotografii je zachycen původní kříž s Ježíšem Kristem a krásnou lucernou, který kdysi stával na křižovatce ulic Lesní a Pod Hájem.

Návrh podoby nového kříže od Jana Nikendeye
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Kaplička v Horní Proseči
■ Jablonecké maličkosti XVII.

Přestože odlehlá Proseč nad Nisou bývala
vsí velmi zbožných horalů, jejich chudoba
neumožnila zřízení kostela v tomto sevře-
ném údolí. Dlouhou dobu zde proto jediným
stánkem jejich víry byla malá kaple, vyzdě-
ná ze žulových balvanů posbíraných ve
zdejších stráních.

Patronem Proseče býval svatý Alois, kterému
byl zasvěcen i zvon, pořízený roku 1791 do dře-
věné zvoničky u statku č. 59 za peníze
z dědictví po sedlákovi Mechioru Hütte-
rovi. Víme, že sv. Aloisovi věnoval zdejší
prosečský rychtář Lammel oltář, umístěný
do vratislavického kostela, ale nedochova-
la se žádná zpráva o tom, že by právě to-
muto světci byla zasvěcena i ona kaplička,
jež stojí nedaleko od křižovatky dnešních
ulic Horní a Pod Kapličkou. Na místě, kte-
rému kdysi vesničané říkávali Kappelplatz
čili U kapličky.

K jihu otočená výklenková kaple je patr-
ně nejstarší památkou této části Jablonce.
Její historie je ovšem spojena hned s ně-
kolika otázkami, na které odpovědi stále
nemáme. Předně je divné, že ji nepopisuje
jinak velmi pečlivý kronikář Anton Jäger
ve svém díle Dorfchronik: Geschichte der
Ortschaften Massersdorf, Proschwitz und
Neuwald, vydaném roku 1865. Zvláštní ta-
ké je, že nade dveřmi kapličky je ve štuku
vyveden v údolí Nisy jinak neobvyklý leto-
počet 1570. Ovšem podle stylu lze vznik
kaple zařadit spíše někam do 18. století. Prv-
ní zmínky o vsi zvané Prositz či Prossitzsch
jsou z roku 1559. Řídké archeologické ná-
lezy z okolí kapličky prokazují osídlení
podstatně starší – ve 14. a 15. století, což
podporuje i slovanský původ názvu obce.
Kaple tu tedy v 16. století vzniknout mo-
hla, ale bylo by to zvláštní, protože většina
vesničanů v údolí Nisy se tehdy již řadila
mezi protestanty, kteří stavbám kapliček
neholdovali. Usuzujeme dnes, že letopočet
na kapličce je buď falzum, nebo spíše mů-
že odkazovat na ještě starší dřevěnou ka-
pli, boží muka či kříž, který na místě stá-
val předtím. 

Není zcela jasné, jestli kapli připomíná roz-
mazaný červený symbol s málo jistým křížkem,
nakresleným v místě na mapě prvního vojen-
ského mapování z druhé poloviny 18. století. Na
mapě stabilního katastru z roku 1843 kapli již
jednoznačně identifikujeme v podobě značky
pro boží muka. Víme tedy jen to, že kaplička
vznikla u staré cesty spojující Vratislavice
a Proseč s jabloneckým Brandlem v této své po-
době někdy v 18. či 19. století. Ale nevíme jistě,

jestli patřila ke starému domu č. 11, který v lou-
ce za ní stával ještě za časů první republiky,
kdy patřil muži jménem Ignaz Watzek. Tehdy
v něm bydlela sedmapadesátiletá osamělá Ma-
rie Peukertová se svými dvěma dětmi – dělni-
cemi Annou a Marthou, starým bratrem Augus-
tem Lindnerem a jednoletým schovancem
Arturem Massopustem. Životem zkoušená paní
Peukertová se prý o kapličku starala a upínala
k ní své naděje.

Dochovaly se černobílé fotografie z prv-
ní poloviny 20. století, znázorňující histo-
rickou podobou stavby. Bílá kaplička měla
tehdy dřevěná dvířka s okénkem, nad ni-
mi byl ve štuku vyveden onen letopočet
1570. A ještě výše ve štítě byl malý výkle-
nek se soškou Panny Marie a okolo pak
reliéfy srdce, kotvy a kříže – symboly lás-
ky, naděje a víry. 

Poválečná obměna prosečského obyva-
telstva přinesla ztrátu zájmu o věci du-
chovní. Na začátku 21. století byla všemi
opuštěná kaple již notně zchátralá. Se zdí
puklou a zničenou střechou se zbytky
břidlicové krytiny doslova hrozila zříce-
ním. Vše nasvědčovalo tomu, že její zánik
je dříve nebo později nevyhnutelný. K lep-
šímu se to začalo obracet, až když byla ru-
ina na podnět prosečských obyvatel roku
2012 prohlášena kulturní památkou a ná-
sledně ji získalo město Jablonec. To v roce
2014 dokončilo kompletní rekonstrukci,
při níž byla kapličce velmi citlivě navráce-
na podoba, kterou měla na fotografii z roku
1940. Ke slavnostnímu vysvěcení obnove-
né kaple a jejímu zasvěcení Panně Marii
došlo 5. září 2014. Za hojné účasti veřej-
nosti na místě promluvil jablonecký pri-
mátor Petr Beitl a zazpíval dětský sbor
Skřivánek. Památkáři pak obnovu kaplič-
ky prohlásili za nejvýznamnější záchranu
památky v Libereckém kraji v roce 2014.
A konečně: roku 2016 se opravená kaplič-
ka dočkala ještě dalšího velkého uznání.
Na základě hlasování Má vlast cestami pro-
měn se ocitla na krásném čtvrtém místě
mezi 99 zachráněnými památkami z celé
České republiky. Marek ŘeháčekKresba Petr Ferdyš Polda



(I I I)

historie – památky – kultura – zajímavosti září 2017

V aukcích výtvarného umění se často obje-
vují obrazy malířů, o nichž nalezneme
i v nejpodrobnějších uměleckých lexikonech
jen velmi stručnou zmínku. Jejich práce ne-
jsou zastoupeny ve veřejných sbírkách
a uspořádat výstavu takového malíře je
možné, jen pokud obrazy vlastní soukromý
sběratel a je ochoten je na výstavu zapůjčit.
Mezi autory, o jejichž životě a tvorbě jsou jen
kusé informoce, patří i Joza Mikš, malíř, kte-
rý žil na sklonku svého života v Jablonci
nad Nisou. 

Jak nám sdělil galerista Jan Strnad, Městská ga-
lerie MY by malíře Jozu Mikše jablonecké ve-
řejnosti ráda představila, ale chybí materiály,
ze kterých by bylo možné výstavu sestavit. Nyní
se otevřela možnost získat o malíři Mikšovi ví-

ce informací. Na magistrát se obrátil s prosbou
pan Luboš Rain, který obrazy Jozy Mikše sbírá,
a rád by vešel do kontaktu s malířovými po-
tomky i dalšími pamětníky. 

„Velkou část svého života prožil Joza Mikš ve
Dvoře Králové nad Labem, kde můj děda pro-
vozoval, dle dnešní terminologie, městskou
hromadnou dopravu. A tehdy došlo k nákupu
prvních obrazů Jozy Mikše naší rodinou, a to
přímo od autora. Znali se a myslím, že dobře.
Původní sbírku jsem v průběhu let trochu dopl-
nil,“ vysvětlil důvody svého zájmu Luboš Rain. 

Obracíme se s prosbou na všechny pamětní-
ky, kteří by mohli poskytnout informace o živo-
tě Jozy Mikše během jeho pobytu v Jablonci
nad Nisou. Také bychom rádi navázali kontakt
s těmi, kdo vlastní obrazy Jozy Mikše a byli by
ochotní je případně zapůjčit, pokud by se poda-
řilo uspořádat výstavu jeho obrazů. 

Obrátit se mohou přímo na redakci měsíční-
ku – e-mail: mesicnik@mestojablonec.cz

(red)

Hledáme potomky malíře Jozy Mikše

■ Výtvarné umění 60.–80. let 20. století ve veřejném prostoru Jablonce – XVI. díl

Cestou k bazénu můžeme již nějakou dobu
zaznamenat jednu pozitivní změnu ze světa
jabloneckého umění ve veřejném prostoru.
Bohužel se často vzápětí musíme zamyslet
nad něčím, co v něm dlouho, a možná stále
více, přebývá. 

V jednom z minulých článku jsme upozorňova-
li na nesmyslné odloučení dvojice soch (dět-
ských prolézaček) od Jana Vančury Parník
a Lokomotiva. A bylo nám později velkým po-
těšením shledat, že se tyto umělecké objekty
opět setkaly v areálu plaveckého bazénu
v Jablonci nad Nisou a byly nově a citlivě na-
třeny. Svému původnímu účelu již bohužel ne-
mohou posloužit, neboť neodpovídají dnešním
normám, kterým podobné dětská atrakce musí
vyhovět, jak nám vysvětlil Zdeněk Štěpán, ve-
doucí areálu. Zároveň byla při ošetřování a ná-
těru Lokomotivy nalezena stopa po sváru, kte-
rá naznačuje, že kdysi v minulosti disponovala
podobným oblakem kouře jako Parník. Zdeněk
Štěpán se nabídl, že pokud se podaří najít něja-
kou fotografii sochy v původní podobě, zajistí

její uvedení do původní, autorem zamýšlené
podoby. Proto pokud někdo z vás čtenářů po-
dobným snímkem disponuje, neváhejte spolek
PLAC oslovit.

Bohužel, výhled na tyto šťastně k sobě navráce-
né plastiky je často zastíněn velkoplošnou re-
klamou umístěnou na plotě kolem nich.
Přestože se zdálo, že jí v poslední době na plotě
bazénu významně ubylo, při pokusu vyfotit so-
chy pro potřeby toho článku byl pohled na ně
zakryt nepříliš vzhledným bannerem lákajícím
na jakousi sportovní akci, která se uskuteční
10. 9., pročež se lze domnívat, že tato reklama
zakrývající pohled na díla Jana Vančury setrvá
na plotě minimálně měsíc (fotografie byla po-
řízena začátkem srpna). Fenomén plotů, zdí
a obecně vertikálních ploch zakrytých reklam-
ními plachtami jsme již popsali v jednom z dří-
vějších článků a bohužel se nezdá, že by tento
měl tendenci ustupovat. Naopak, starý vizuální
smog nemizí a nový se objevuje, dokonce i na
plotě nového pivovaru Volt, počinu jistě velmi
vítanému, se velkoplošná reklama v podobě
plastového potištěného pruhu musela objevit.
Těžko říci, zda se Jablonečanům zdají tyto pře-
žité prvky vizuální kultury krásné nebo funkč-
ní, obojí je však přinejmenším sporné.

Jan Picko, za spolek PLAC

Lokomotiva u parníku a smutný vítr do plachet

Již 33. ročník výměnné a prodejní výstavy
minerálů, drahých kamenů, zkamenělin
a šperků z přírodních kamenů pořádá za-
psaný spolek Minerál klub Jablonec.

Mezinárodní akce se uskuteční v sobotu 7. října
od 9.00 do 14.00 hodin v prostorách Gymnázia
U Balvanu.

V roce 1983 se konala první podobná jedno-
denní výstava, a to v sále restaurace Střelnice.
Následně se výstava pořádala na různých mís-
tech v Jablonci n. N. a poslední léta zakotvila
v jídelně gymnázia. 

„Minulého ročníku se účastnilo více než 450
návštěvníků a vystavovatelů. Velmi rádi k nám
jezdí sběratelé ze sousedních zemí, konkrétně
z Německa a Polska. K vidění je nespočet růz-
ných exponátů drobných, ale i větších kame-
nů,“ informuje Antonín Zajíček, jednatel Mi-
nerál klubu Jablonec.

Jablonecká, dnes již tradiční výstava je urče-
na pro odbornou i laickou veřejnost. 

„Náš spolek každoročně provádí pro návštěv-
níky bezplatné určování drahých kamenů, mi-
nerálů a zkamenělin. Ti, kteří doma mají různé
kamínky a neví, o jaké druhy jde a rádi by to
zjistili, mohou se obrátit na pořadatele výstav
u u pokladny. 

Více o našem spolku a výstavě najdete na našich
webových stránkách www.mineralklub.jbc.cz,“
upozorňuje Antonín Zajíček.

(end)

Výstava minerálů je k vidění U Balvanu

Foto archiv spolek PLAC

Joza Mikš se narodil roku 1901 v Malé Skalici
u Náchoda. V roce 1947 se s manželkou Mar-
tou a syny Ottou a Ivem přistěhoval do Jablon-
ce nad Nisou. Mikšovi se rozvedli v roce 1949.
Marta Mikšová se znovu provdala a společně
s novým partnerem a synem Ottou se přestě-
hovala do Karlových Varů. Joza Mikš se znovu
oženil. Vzal si Věru Horáčkovou, s kterou žil až
do roku 1957. Z tohoto manželství se narodila
dcera Eva. Od roku 1962 do své smrti roku
1966 žil Joza Mikš v bytě na Mírovém náměstí. 

Jaspis, Kozákov Achát, Bezděčín
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V minulém čísle jsem psal o sbírání zkuše-
ností a kontaktů v mincovnách ve Vídni
a Hamburku a výrobně polotovarů v Dort-
mundu. Rodina mincovního průmyslu je re-
lativně malá, všichni se dobře znají a jsou
navzájem propojeni. V evropských odbor-
ných kruzích se tedy dobře vědělo, že v Če-
chách připravujeme novou privátní min-
covnu, jejíž vznik si přeje ČNB. 

Pan Beyer z firmy DN v Dortmundu nám vy-
jednal návštěvu v berlínské mincovně, kde
jsme mohli získat další zkušenosti a také staré
razicí lisy na oběživo. Nákup lisu byl největší
strojní investicí a rozhodování na podzim 1992
bylo složité. 

K ražbě oběživa se zpravidla používají lisy
s vertikálním systémem ražeb, podobně jako
při ražbě bižuterních polotovarů. Lisovna
Bižuterie měla několik desítek razicích lisů
různých typů a tonáží. Technici, kteří mě na na-
šich poznávacích cestách doprovázeli, velice
podrobně lisy v mincovnách zkoumali. Sezná-

mili se také s druhým způsobem ražby mincí
založeném na horizontálním působení síly
úderu.

U pamětních ražeb, kde je potřeba tlak 360
a více tun, se používá vertikální systém lisová-
ní. Ražba probíhá s ručním zakládáním jednot-
livých kusů střížků do lisovacího kroužku
a mince nebo medaile je vyražena na několik
úderů. Jedná se o vysoký reliéf a mincovní po-
le musí být naprosto perfektní, až do zrcadlové-
ho lesku. Této špičkové kvalitě se v hantýrce ří-
ká proof.

U oběžných mincí se využívá systém založe-
ný na hromadné rychloražbě s automatickým
zakládáním střižků do razicího kroužku. Užívá
se síly do 150 tun. Rychlost ražby je 10–15 min-
cí za vteřinu. Tomu odpovídá i kvalita ražby,
které se říká běžná. Reliéf je nízký a mincovní
pole je matové nebo lesklé, dané spíš kvalitou
střížků než silou úderu. 

Do berlínské mincovny jsme se vypravili
z hlediska lisařské výroby v té nejlepší odborné
sestavě. K tradičnímu triu Bahník, Pazour,
Vízek jsme přizvali Miroslava Vítka, bývalého
vedoucího lisovny, t. č. vedoucího nástrojárny,
a jel s námi i mistr lisovny Fiala. Za DN do
Berlína přijela dvojce pánů Beyer a Sinner. 

V berlínské mincovně nás očekávali ředitel
Mielke a jeho výrobně-technický náměstek
Laske, který mluvil velmi dobře rusky. Ve vý-
chodní zóně Německa to asi nebylo nic mimo-
řádného a ruština, již jsme všichni ovládali, po-
zitivně přispěla k průběhu návštěvy. Staré razicí
lisy na oběživo nás ale zaskočily. Možná razily
ještě říšské marky a feniky. Moji kolegové byli
na rozpacích a ani mně, ač nejsem technik, se
lisy nepozdávaly. Pánové z DN nás, na rozdíl od
manažerů z Berlína, přesvědčovali o cenové vý-
hodnosti nákupu. My jsme viděli, že do moder-
ních lisů, vhodných do nové mincovny, mají tyto
hodně daleko. Po rozpačitém začátku následo-

vala prohlídka mincovny, historického objektu
v samém srdci Berlína. Byla to kdysi centrální
zásobárna peněz třetí říše. Na vnitřní fasádě by-
lo ještě množství děr a rýh, upomínky na osvo-
bozování Berlína. Naši hostitelé byli velmi
vstřícní a ukázali nám veškeré stroje a zařízení
a s našimi techniky si náramně rozuměli.
Zkrátka a dobře, že jsme byli vychováni v reál-
ném socialismu, bylo na nás všech zjevně patr-
né. Staré lisy, které měly z pohledu dneška hod-
notu kovového šrotu, jsme nekoupili. Pro mě to
byla jenom připomínka epizody ze skandináv-
ského hotelu v Dortmundu. Nadřazenost nad
chudými zástupci z východního bloku tentokrát
nepřinesla své ovoce a potvrdila se známá ob-
chodnická pravda: „Nejsem tak bohatý, abych
si kupoval laciné věci.“ 

A schylovalo se k další cestě do Německa.
Mezitím už ve vedení Bižuterie bylo rozhodnu-
to, že se o mincovní záležitosti budu starat je-
nom já. K tomu jsem si vybral J. Pazoura a M.
Vítka. Naše další cesta směřovala do vesnice
Netphen, kde nedaleko města Siegen je sídlo
firmy Gräbener, strojírenského podniku rodin-
ného typu, který vyrábí lisy pro ražbu oběžných
a pamětních mincí. Uvítal nás potomek zakla-
datele, pan Dr. Thomas Gräbener, v té době
technický náměstek, nyní generální ředitel.
Sestavu Vízek, Vítek, Pazour na této cestě dopl-
nil technický náměstek Zdeněk Ulrich, vystu-
dovaný chemik. U Gräbenerů se nám věnoval
obchodní šéf Wilhelm Frank. Mluvil příjemnou
spisovnou němčinou, byl srdečný a stále se
usmíval. Měl dlouhodobé vztahy s mincovnami
ve Varšavě a v Budapešti. Znal všechny min-
covny na světě a věděl, jak zákazníka naladit
a přesvědčit. Do procesu nabídkového řízení
zapojil i lidi z konstrukce a z výroby. Ti se s mý-
mi kolegy nad technickými výkresy bavili
o jednotlivých částech lisů. V dílnách nám uka-
zovali, jak se lisy sestavují z různých kompo-
nentů a jak fungují hlavní části. Systém přenosu
razící síly je zde vertikální. Byli jsme nadšeni.
Takové lisy patří do nové mincovny. Čekala nás
ale ještě cesta do Gepingenu ke druhému ně-
meckému výrobci lisů firmě Schuler, hlavnímu
konkurentu Gräbenera.

Tam nás přivítal obchodní ředitel Merkle
a jeho spolupracovník Jarosch. Firma Schuler
je velký průmyslový podnik zaměřený na těžké
strojírenství s důrazem na automobilový prů-
mysl. Výroba mincovních lisů je zde samostat-
nou divizí. Zdejší lisy jsou konstruovány na
principu horizontální ražby. Hojně se využívají
tam, kde se provádí lisování v budovách, kde se
závěrečný efekt ražby rozloží tak, že nejde roz-
hodující ráz do základny. Naopak vertikální
systém Gräbener vyžaduje pevný podklad bez
podsklepení, neboť konečná síla nepřiměřeně
zatěžuje podlahu. Tento moment byl mimořád-
ně důležitý při přípravě technického projektu
naší mincovny.

Prohlídka výrobních provozů u Schulerů by-
la velice příjemná. Pan Merkle byl mladý sym-
patický obchodník a byla s ním radost jednat.
Skvělou atmosféru doplňoval pan Jarosch, čes-
ký emigrant, který mi pomohl s překladem
a rozuměl našemu naturelu. Stejně jako
s Frankem, tak i s Merklem jsem se rozloučil
s tím, že očekáváme jejich cenovou nabídku na
dva lisy pro oběživo s dodávkou jaro 1993. 

Od obou výrobců jsme dostali kompletní
technickou dokumentaci a stačilo se jen roz-
hodnout. Technici by nejraději koupili lisy od
obou firem. Pro mě to nebylo o nic lehčí, neboť
cenové nabídky byly takřka totožné. Jeden lis
v přepočtu vycházel na 15 milionů korun. Měli
jsme těžkou hlavu a rozhodnutí muselo pad-
nout co nejdříve. Kolegové Vítek a Pazour tedy
sestavili analytickou tabulku a vytipovali 12
hlavních hodnotících faktorů. Analýza vyšla ve
prospěch firmy Gräbener. Vítek s Pazourem se
na tom jednomyslně shodli, neměl jsem důvod
to zpochybňovat. Jsem přesvědčen, že při jejich
rozhodování silně zapůsobil fakt, že z bižuterní
výroby systém kolenopákových vertikálních lisů
znali jako mimořádně spolehlivý. Pozdější pra-
xe správnost jejich rozhodnutí plně potvrdila.

O dalším pokračování přípravy projektu min-
covny si přečtete příště.

Jan Vízek, 
bývalý ředitel České mincovny

Jak se dělá mincovna /část 4./

Pohled na firmu Gräbener poskytlo obchodní oddělení společnosti.

Stříbrnou medaili s portrétem Vilhelma Franka razila ČM, foto Jan Vízek ml.

Lisy Gräbener v provozu mincovny, archiv J. Vízka


