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poetických textů. Nejprve mu 
vycházely povídky v  novinách, 
časopisech a  sbornících. Prv-
ní román Die Könighäuser 
(Domy Königů) vyšel v  roce 
1906. Největší oblibu si mezi 
čtenáři získal soubor vyprávění 
Das Buch vom Walde (Kniha 
o lese, 1928). Posledním dílem 
pak byla povídka Doktor Kittel 
(1943) pojednávající o  zázrač-
ném doktoru a  léčiteli s  jehož 
rodem byly spojeny jeho žena 
i  matka. Pro poetický styl, ja-
kým Leutelt psal je označován 
za „básníka Jizerských hor“. 

Už za svého života si svým dílem získal řadu literárních cen a  patřil mezi 
vážené osobnosti. Stal se čestným občanem Dolního Maxova a u příležitosti 
80. narozenin také v Jablonci nad Nisou. Ještě za jeho života založili jeho 
obdivovatelé a přátelé, mezi něž patřil i osvícený jablonecký starosta Karel R. 
Fischer, Leuteltovu společnost. Ta si jako cíl vytkla podporu místních tvůrců. 
Její činnost byla v  poválečném Německu v  roce 1957 obnovena a dodnes 
pečuje o kulturní odkaz Sudetských Němců. Po penzionování, díky kterému 
musel Gustav Leutelt se ženou opustit školní byt v Josefově Dole, a krátkému 
pobytu v Horním Růžodole nakonec poslední léta před válkou strávili Leutel-
tovi v domě, který jim pomohli postavit přátelé v jablonecké ulici U Srnčího 
dolu. Zde měl Gustav Leutelt zase alespoň výhled na své milované Jizerské 
hory. Klidného stáří se ale nedočkal. Válka, a především její následky postih-
li i uznávaného spisovatele. Nejprve na Ukrajině padl jediný syn Arno a po 
skončení války byli i Leuteltovi zařazeni mezi odsunuté Němce. Nové bydliště 
nalezli v říjnu 1946 v Durynsku v obci Seebergen. Zde ale již 17. února 1947, 
tedy před 70 lety, časně ráno Gustav Leutelt umírá. Jeho hrob byl později péčí 
Leuteltovi společnosti opatřen náhrobkem. Protože bylo Leuteltovo dílo vydá-
váno pouze v Německém jazyce, zůstal jeho literární odkaz po válce novým 
obyvatelům Jizerských hor dlouho neznámý. Dnes se alespoň s úryvky jeho 
poetických textů můžeme seznámit v knize, vydané v roce 2010 u příležitosti 
150 let od narození, Píseň o lese autora Siegfrieda Weisse.

Poznávací rodinná trasa s úkoly

Tradiční rodinná poznávací trasa ukáže Jablonec tak trochu „zvenčí“. Podívá-
me se na něj jako na město uprostřed přírody a připomeneme i pověst o vzniku 
osídlení. Pro získání odměny v cíli je třeba absolvovat pět libovolných zastave-
ní. Pracovní listy budou k dispozici na všech zastaveních. Trasa bude otevřená 
mezi 9. a 14. hodinou a odměnu lze vyzvednou až do 17. hodiny v cíli trasy 
v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových. Která stanoviště a v jakém pořadí ab-
solvujete, záleží jenom na vás. Na stanovištích získáte obrázky jako nápovědy 
pro vyluštění hádanky v cíli.

A  Památník Domu Jany a Josefa V. Scheybalových B  Městská knihovna

C  Muzeum skla a bižuterie D  Sokolovna E  Kaplička sv. Anny 

F  Jablonecká přehrada G  Vyhlídka pod kostelem na Horním náměstí

Cíl: přízemí Domu Jany a Josefa V. Scheybalových

Památky a příroda

Jablonec nad Nisou jako město na úpatí Jizerských hor má k přírodě hodně 
blízko. Kopcovitý terén dal tvar samotnému městu, zdejší klimatické pod-
mínky ovlivňují typ staveb a formují náturu obyvatel. 

Údolní nádrž Mšeno

Dnes říkáme, že díky přehradě máme uprostřed města oázu přírody. Stačí pár 
minut a na stezce mezi břízkami si připadáme jak na skalnatém pobřeží moře. 
Příroda nám tu nabízí místo k relaxaci. Nejprve ale hodně brala. To když na 
konci 19. století postihlo region hned několik záplav s katastrofálními následky, 
především povodeň z léta 1897. Příroda tehdy vytvořila smutný rekord – úhrn 
srážek na Nové louce činil 340 milimetrů na metr čtvereční. Je to Evropský 
rekord, který nebyl dosud překonán. Voda si tehdy vzala stovky domů a prů-
myslových staveb i více jak 100 životů. Není divu, že vlivní podnikatelé jako 
baron Liebig, sklářský magnát Riedel a řada dalších iniciovali okamžitá opatře-
ní. Založili Vodní družstvo, povolali odborníka na vodní stavby architekta Otto 
Intzeho a vznikla soustava přehrad. Jako poslední byla dokončena přehrada na 
Mšenském potoce. Přírodní katastrofa tak dala vzniknout unikátní technické 
stavbě, která byla v roce 1987 prohlášena za kulturní památku. 

Osobnost DED 2017

Gustav Leutelt

Jizerské hory inspirovaly již mnoho umělců i prostých lidí. Mezi jejich velké 
obdivovatele patřil i rodák z Josefova Dolu, syn zdejšího učitele a později řídí-
cího, Gustav Leutelt. Odmalička s otcem, který také hrál v kostele na varhany 
a řídil pěvecký sbor, obcházel i ty nejzapadlejší chalupy, zpíval při pohřbech 
i  svatbách a  poznával život a  práci místních brusičů, mačkářů, domácích 
našívaček knofl íků i  těžkou práci sklářů v huti. Les a příroda, které ho od 
dětství obklopovala jeho citlivou duši ovlivnily ale nejvíce. Všechny své zá-
žitky promítal později, už sám jako učitel a řídící školy v rodné obci, do svých 
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 Památky a příroda
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Zpřístupněné památkové objekty 

1  Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
V kostele k vidění výstava Jizerské črty Miroslava Valenty. Výstava 
k jubileu sklářského rytce a výtvarníka jehož životním tématem 
jsou Jizerské hory. 
14.00–15.00 zazní varhanní hudba v podání Jiřího Svatoše

2  Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice
Otevřeno: Turistické informační centrum, Památník Jany a Josefa 
V. Scheybalových. V přízemí domu a v Památníku bude k vidění 
výstava Jablonecké moře – historie vzniku a stavby přehrady 
Mšeno a interaktivní část o sportovním i společenském životě 
kolem přehrady.

3  Městská knihovna, Dolní náměstí
Otevřeno 9.00–14.00. Zpřístupněno oddělení pro děti a mlá-
dež s možností prvoregistrací zdarma a zábavnými úkoly. Audio-
vizuální sál – promítání fi lmu Jablonec nad Nisou a okolí v letech 
1356–1945. 13.00 Vodní díla na tocích okresů Liberce a Jablonce 
nad Nisou – přednáška Ivana Rouse, audiovizuální sál.

4   Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 
ulice U Muzea
Výstava TRENDY.DESIGN.PRODUKCE. To nejlepší ze skla a bižute-
rie na českém trhu za poslední tři roky. Výstava REDESIGN. Práce 
studentů UTB ve Zlíně inspirované sbírkovými předměty muzea.
Stálé expozice Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná zahrada - 
České sklo sedmi století.

5  Nová radnice, Mírové náměstí
Zpřístupněno: obřadní síň, předsálí, salonek; výtah páternoster 
v provozu; sekretariát primátora, pracovna primátora, vystaveny 
městské insignie, pamětní medaile a knihy; zasedací místnosti 201 
a 203 zrenovované v duchu architekta K. Wintera, pro srovnání 
možnost nahlédnout do zasedací místnosti 202, která je před re-
konstrukcí. Vystaveny budou šaty pro město vytvořené k příležitosti 
150 let od povýšení Jablonce na město.

6  Kino Junior, ulice Jiráskova 
Otevřeno 13.00–17.00. Zpřístupněn foyer kina a kinosál.
 14.00  Projekce fi lmu Putování tučňáků: Volání oceánu 

(stopáž cca 80 min)
 15.00  Projekce fi lmu Jablonec nad Nisou a okolí* 

(stopáž cca 20 min)
 16.00  Projekce fi lmu Jablonec nad Nisou a okolí*

(stopáž cca 20 min)
Po celou dobu akce bude probíhat kreativní dílnička Tvořík 
ve foyer kina.

* Film zapůjčilo Jablonecké kulturní a informační centrum

7   Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná 
škola Jablonec nad Nisou, Horní náměstí
Prohlídka prostor školy (vstup ze dvora – průchodem z Kubálkovy 
ulice), zpřístupněny dílny, historické stroje, vybavení ryteckých 
dílen. Upomínková exhibiční ražba, výstava prací studentů.

8  Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského 
Zpřístupněna loď kostela a přilehlé kolumbárium, prohlídky s prů-
vodcem. Od 11.00 zazní varhanní hudba v podání Jiřího Svatoše.

9  Městské divadlo, Liberecká ulice
Otevřeno 14.00–17.00. Zpřístupněno jeviště, zvuková 
a světelná kabina – s výkladem. V době příprav na představení 
uvidí diváci stavbu scény. 19.00 – ÚŽASNÁ SVATBA – Divadelní 
spolek Vojan Desná, komedie, jednotné vstupné 50 Kč (vstupenky 
k zakoupení v divadle).

10  Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Horní náměstí 
Zpřístupněn interiér kostela.

11  Kaplička sv. Anny, ulice Palackého
Otevřeno 9.00–14.00. Zpřístupněn interiér kapličky.

12  Kostel Nejsvětější Trojice, ulice U Kostela
Zpřístupněn interiér kostela a věže (k hodinám).

13  Kostel Seslání Ducha svatého, ulice Pod Vodárnou
Zpřístupněn interiér kostela.

14   Dům česko-německého porozumění,
ulice Československé armády
Zpřístupněn bude celý Dům česko-německého porozumění. NOVÝ 
ZAČÁTEK/NEUBEGINN – fotografi e a životní příběhy Jablone-
čanů, kteří našli po válce nový domov v Neugablonz. Korálková 
dílna s Lídou Dutou. Tradiční dobové občerstvení.

15  Sokolovna, Fügnerova ulice (Tyršovy sady)
Prohlídka sokolovny od sklepa až po věž.
9.30–15.00 – Pohybové aktivity pro zájemce:  Z pohádky do po-
hádky pro nejmenší, Opičí dráha pro školáky, Otestuj svou kondici 
pro dospělé. Cvičební obuv s sebou!

Časový harmonogram

 9.00 otevření památkových objektů
 9.00–14.00 poznávací rodinná trasa s úkoly 
 10.30–11.30  Komentovaná procházka po umění umís-

těném v jabloneckém veřejném prostoru
   Sraz před plastikou Žena s nákupem (před obchod-

ním domem Central), ukončení ve Vladimírově 
knihkupectví Serius (v 11.00), kde bude navazovat 
prezentace dalších soch, které nejsou na trase 
procházky. V případě špatného počasí se celá akce 
přesune do Vladimírova knihkupectví Serius. Pořádá 
občanské sdružení PLAC.

 14.00 uzavření stanovišť poznávací trasy 
  (odměny v cíli lze vyzvedávat až do 17.00)

 17.00 uzavření památkových objektů

Jízdní řád historického autobusu
Po celý den bude městem projíždět historický autobus, který bude propojovat
jak otevřené památkové objekty, tak jednotlivá zastavení poznávací trasy.

Kostel sv. Anny 9.30
Dolní náměstí (knihovna, MSB) 9.33 10.33 11.11 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33

Kino Oko 9.37 10.37 11.14 12.37 13.37 14.37 15.37 16.36

Plavecký bazén (Jablonecká přehrada) 9.39 10.39 11.15 12.39 13.39 14.39 15.39 16.37
U Přehrady 9.41 10.41 11.16 12.41 13.41 14.41 15.41 16.38
Mšeno, kaplička sv. Anny 9.43 10.43 ~ 12.43 13.43 14.43 15.43 16.39
Mšeno, kostel Nejsvětější Trojice 9.44 10.44 ~ 12.44 13.44 14.44 15.44 16.40
Kostel Seslání Ducha svatého 9.47 10.47 ~ 12.47 13.47 14.47 15.47 16.42
Rýnovice, Dům čs-něm. porozum. 9.49 10.49 ~ 12.49 13.49 14.49 15.49 16.43
Mšeno, kostel Nejsvětější Trojice 9.52 10.52 ~ 12.52 13.52 14.52 15.52 16.45
Mšeno, kaplička sv. Anny 9.53 10.53 ~ 12.53 13.53 14.53 15.53 16.46
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 9.55 10.55 11.18 12.55 13.55 14.55 15.55 16.48
Nová radnice + Kino Radnice 9.56 10.56 11.19 12.56 13.56 14.56 15.56 16.49
Divadlo 9.58 10.58 11.20 12.58 13.58 14.58 15.58 16.50
Ještědská 10.05 11.05 11.25 13.05 14.05 15.05 16.05 16.55
Pražská (Sokolovna) 10.08 11.08 11.28 13.08 14.08 15.08 16.08 16.58
Kostel sv. Anny 10.09 11.09 11.29 13.09 14.09 15.09 16.09 16.59

Dolní náměstí (knihovna, MSB) 10.10 11.10 11.30 13.10 14.10 15.10 16.10 17.00

5

6

O Dnech evropského dědictví: Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, 
objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Téma letošního ročníku zní „Památky a příroda“. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně 
poznávací, společenskou a výchovnou akcí, mezi jejichž hlavní cíle můžeme zařadit zlepšování informovanosti o jiných kulturách, ochranu kulturního dědictví v nejširším slova smyslu a respek-
tování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření. EHD jsou v České republice organizovány Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Viz www.historickasidla.cz.
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