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Osada Vysoký, kterou původní němečtí obyvatelé nazvali 
jménem Hohenwald, se nacházela na půli cesty z Albrechtic 
u Frýdlantu do Vítkova a Chrastavy. Ležela na západním 
úpatí Lysého vrchu (643 m n.m.), jen pár stovek metrů od 
česko-polské hranice, a to ještě v dobách před 2. světovou 
válkou. Nebývala přebohatá, nicméně velice půvabná – 
dřevěné a kamenné chalupy a stodoly se před prudkými větry 
krčily podél hlavní cesty vedoucí stejně jako dnes od silnice 
nahoru strání až k větrnému mlýnu. Mezi nimi zahrádky, 
louky, chudá políčka a do nich vtroušené lípy. 
 

Jak osada Hohenwald vznikla 
Stará pověst vypráví, že někdy kolem roku 1600 se Kateřina 
z Redernu, pověstně zlá a panovačná frýdlantská hraběnka, 
rozhodla, že se vypraví na lov. Se svým doprovodem štvala 
na koni zvěř téměř nekonečnými panskými lesy, až stanula na 
výšině porostlé hustou bučinou, vymýcenou na několika 
místech umouněnými uhlíři, kteří zde žili v ubohých 
chatrčích ze dřeva a kůry a v milířích pálili uhlí. Redernovna 
se s ostatními lovci usadila do lesní trávy na jedné z mýtin, 
rozhlížela se po kraji a popíjela výtečnou vodu z lesního 
pramene, který jí před tím ukázal jeden z uhlířů. 

Z vykáceného místa na kopci byla překrásná vyhlídka na celé 
Frýdlantsko, Ještědský hřbet i do Horní Lužice. Kateřina 
hleděla se zalíbením na své panství a najednou jí prý přišlo 
na mysl vybudovat v této romantické pustině novou vesnici. 
Jakmile se vrátila na frýdlantský zámek, nechala si pozvat 
jistého stavitele z blízké Nové Vsi a uzavřela s ním smlouvu, 
podle níž měl na hraběnčino přání postavit na kopci prvních 
třináct dřevěných chalup. Avšak jak to bylo u Kateřiny 
z Redernu zvykem, nebyla se stavitelovou prací spokojena a 
nehodlala nebohému muži zaplatit. Ten se proto 
z nemohoucnosti a žalu pověsil na jednom ze stromů přímo 
na Lysém vrchu. Stín sebevrahův tak prý navždy poznamenal 
vesnici a držel se jí až do jejího smutného konce. 
 

Pár slov o zaniklé osadě  

v době jejího rozkvětu  
Osada byla vystavěna u hranice se Saskem (nyní Polskem) a 
byla nejvýše položenou obcí na Frýdlantsku a její nejvýše 
umístěný dům se nacházel v nadmořské výšce 639 m n.m. 
Své jméno – Hohenwald čili česky Vysoký Les -  zřejmě 
získala podle polohy – na kopci, kde byla obklopena 
hlubokými lesy. Původně se jednalo o pytláckou a paše- 

HOHENWALD – Vysoký 
 – jediná osada na Liberecku, která po 2. světové válce zmizela z mapy 
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ráckou osadu. Z Hohenwaldu dokonce pocházel pytlák Anton 
Rieger, který v roce 1870 zabil polesného Málka několik 
kilometrů západně odtud pod Kančím vrchem.   
Vesnice bývávala kdysi zcela soběstačnou. V roce 1834 zde 
stálo 31 domů, v nichž žilo 185 lidí. Nejvyššího počtu 
obyvatel ve své historii však obec dosáhla v roce 1880, kdy 
jich zde bylo zapsáno 234. Osada patřila pod vítkovskou 
farnost, takže věřící docházeli k modlitbě či  křtu do kostela 
Navštívení Panny Marie ve Vítkově. Hohenwald však měl i 
svou kapli, která stávala při odbočce k mlýnu, tedy zhruba 
uprostřed obce. Postavena byla pravděpodobně v roce 1717 a 
opravena – jak uvádí evidence sakrálních staveb vítkovské 
farnosti pořízená v roce 1832 – o sto let později. Děti též 
získávaly vzdělání ve škole ve Vítkově. Podle mapy z roku 
1843, tzv. povinných císařských otisků (list 3559-1), můžeme 
získat poměrně přesnou představu o rozmístění domů ve vsi; 
sám jsem jich napočítal čtyřicet dva. Také nám zápisy v ma-
pě prozrazují největší místní sedláky – Zücker, Anders, Rich-
ter, Krause, Ulmann či Rieger. Místní se totiž živili v této ne- 
příliš hostinné krajině především zemědělstvím. Na přelomu 
19. a 20. století měla osada  42 stavení a 
206 obyvatel. 
Od roku 1642 až do roku 1894 zastávali 
funkci starosty příslušníci rodu Zückerů. 
Osada mívala těsně před druhou 
světovou válkou více než čtyřicet čísel 
popisných a v nich bydlelo na 136 
obyvatel, pochopitelně německých. Ti 
byli po roce 1945 odsunuti a obec nebyla 
již nikdy dosídlena.  
Domy byly v prvopočátku vyrabovány, 
chátraly a v 50. letech 20. století byly 
z příkazu vlády ČSR zbořeny. 
Hohenwald neboli Vysoký je tak jedinou 
osadou na Liberecku, která nadobro 
zmizela z poválečné mapy. Do dnešních 
dnů se dochovala jen udržovaná chalupa 
čp. 97 (sloužící jako rekreační objekt) a 
chalupa čp. 106, která byla po léta 
využívána jako přístřešek pro dobytek 
bývalého Státních statku ve Frýdlantě 
v době pastvy. Nejvíce historických 
údajů se však dochovalo o bývalém 
větrném mlýnu, později rozhledně a nyní 
opuštěné kamenné ruině, která byla od 
roku 1828 dominantou obce. 
 

Z historie větrného mlýna, 

později oblíbené 

rozhledny s hostincem 
Západní pomezí Jizerských hor okolo 
Vysokého a vrcholu Výhledů nad 
Vítkovem, bylo díky svému neustále 
větrnému počasí velice oblíbeno staviteli 
větrných mlýnů: stály v Uhelné, Vítkově 
a jednu z kruhových  kamenných věží s 
dřevěnými lopatkami postavili kdysi také 
na Lysém vrchu. Na nejvyšším místě 
zaniklé osady Vysoký tam stojí dodnes 
jeho torzo, podobající se věži 

středověkého hradu. Kruhová stavba bez střechy – bývalý 
větrný mlýn. 
Jeho stavba byla započata roku 1828 s povolením Kristiana 
Kryštofa Clam-Gallase, ale dokončena byla teprve o dva 
roky později. Pro zdění tlustých stěn bylo použito především 
kamenivo vysbírané z okolních polí. Majitelem mlýna byl 
tehdejší obecní představený Vysokého – Eduard Zücker, 
který do něj pro mletí zakoupil pískovcové žernovy ze 
slavných lomů u Jonsdorfu v Žitavských horách. Ročně mlýn 
zpracoval průměrně 180 měřic obilí a vyrobil 120 metrických centů 
mouky. Pracoval tu jeden člověk na jednom mlýnském zařízení. 
Podnik vlastnil až do roku 1848 Eduard Zücker,  poté mlýn 
patřil celých čtrnáct let jeho synovi Josefovi. Ten žil v 
kamenné chalupě vedle a pekl zde z hrubé mouky chleba pro 
celou vesnici.  Asi se mu moc nedařilo, protože se roku 1862 
z Vysokého odstěhoval do Nové Vsi a mlýn nechal napospas 
osudu. Za války v roce 1866 pak do něj vtrhli pruští vojáci, 
vytahali mlýnské kameny a vařili na nich, topíce dřevěnými 
součástmi hnacího soustrojí, svoji armádní menáž. 
Poté co vojsko odtáhlo, vrátil se Zücker do Vysokého a mlýn 



3 

přestavěl pro bydlení. Ani toto využití však nemělo mít 
dlouhého trvání: 7. prosince 1868 přišla na vítrholec 
obrovská smršť, která stavbu těžce poškodila. Šindele ze 
střechy prý tehdy létaly na všechny strany. Mlýn byl poté 
opět ponechán svému osudu a roku 1896 z něj zbývaly - 
stejně jako dnes – jen pouhé stěny. Asi by dříve nebo později 
spadly docela, kdyby nenapadlo Adolfa Zückera, syna 
Josefova, že zajímavou stavbu využije pro silně se 
rozmáhající turistický ruch. Mlýn mu proto v letech 1896-
1897 stavitel Wilhelm Starz z Mníšku přestavěl na pěknou 
rozhlednu s restaurací. Na horním plató byla pro lepší výhled 
vztyčena ještě sedm metrů vysoká vyhlídková věž, snesená 
ovšem pro velkou zchátralost již roku 1905 a nahrazená 
vyhlídkovou plošinou s dřevěným zábradlím umístěnou 
přímo na střeše mlýna, celých třináct metrů nad zemí. 
Jedinečná rozhledna ve mlýně se stala záhy oblíbeným 
místem pro nedělní odpočinek i populárním cílem školních 
výletů. Adolf Zücker tak brzy mohl přetěžko skloubit vlastní 
bydlení v přízemí budovy s hostincem a ubytováním v 
horních podlažích. Traduje se, že hostí zde bylo tolik, že se 
často šenkovalo ve všech třech podlažích. 
Na počátku 20. století se proto majitelé hostince rozhodli 
ponechat mlýn především jako rozhlednu a podnik přesunuli 
do vedle stojícího domu. K němu pak ještě přistavěli secesní 
budovu se sálem ozdobeným velikým orchestrionem. Celý 
podnik pojmenovali dle tehdejší módy Gasthaus zur 
Wartburg čili „Hostinec u strážního hradu“, což nepochybně 
odkazovalo i na vzhled kamenného mlýna. 
Dávná sláva turistiky na Vysokém začala pohasínat na konci 
30. let 20. století. Mlýn i restaurace byly po většinu roku 
nevyužívané. V pohnuté dny konce války se prý v okolí 
stavby krátce bojovalo a ještě půl století poté byly nacházeny 
nábojnice a zbytky zbraní. Mlýn se zázemím však ležel příliš 
blízko hranice, a tak již nikdy turistice sloužit neměl, 
restaurace byly proto zbořeny, kruhová stavba z hrubých, 
omítnutých kamenů však stojí na Lysém vrchu stále, několik 

posledních let obklopená armádou železných strážců - 
větrných elektráren a telekomunikačních stožárů. 
——————————————–—————————— 
Poděkování: 
Základem článku jsou pasáže z knihy Marka Řeháčka: 
Příběhy jizerskohorských rozhleden, vydané v roce 2011, 
převzaté s jeho laskavým svolením. Knihu všem čtenářům 
Bulletinu a milovníkům historie a rozhleden vřele 
doporučuji. Sehnat se dá téměř v každém libereckém 
knihkupectví! 
Věnování: 
Toto pojednání věnuji svému otci PhDr. Františku Vydrovi 
———————————————————————— 
Použité prameny: 
Řeháček Marek: Příběhy jizerskohorských rozhleden, 2011 
Vydra František, PhDr.: Vítkov, sedm staletí dějin 
zemědělské obce, 2003 
Internet 
Mapa - Hrádecko a Chrastavsko, 2001 
Císařské povinné otisky, 1843 
Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor, 1927 

Připravil: Ivan Vydra 

Společnost přátel historie města Chrastavy  - změny se 
začátkem nového roku. 
Rádi bychom seznámili čtenáře Bulletinu se změnami, ke 
kterým došlo na přelomu roku. 
Po nečekaném úmrtí dlouholeté a obětavé předsedkyně 
Společnosti paní Mgr. Jaroslavy Špakové byla na první 
schůzce v roce 2013 zvolena nová rada Společnosti  – Jana 
Zahurancová, Petr Hána, funkci předsedy společnosti 
převzal jako třetí v řadě Lambert Medřický. 
Rádi jsme přivítali tři nové kolegy, takže nyní spolek 
pracuje v 16 členech. 
Na první schůzce byly navrženy a odsouhlaseny i některé 
změny, resp. upřesnění v činnosti Společnosti. 
Členové se dohodli, že upřednostní  pro nejbližší  období 
návrat k badatelské činnosti, ze které před více než 23 lety 
Společnost povstala. Několik členů již zahájilo práci na 
zajímavých tématech a o prvních výsledcích bádání se 
dozvědí nejen členové, ale i čtenáři již v březnovém čísle. 
Snahou autorů  je   věnovat se  i tématům, která mají převis 
do doby současné, takže očekáváme širší diskuzi 
k problematice a  nabídneme prostor k aktivnímu  zapojení 
veřejnosti. 
Zároveň se členové společnosti dohodli, že vzhledem 
k poměrně malému  počtu členů budou částečně utlumeny 
cestovatelské aktivity včetně pořádání zájezdů zejména na 
takové, které souvisejí s činností spolku a mají blízký vztah 
k historii našeho okolí. 
Další, již delší čas diskutovanou změnou, je mírné omezení  
oficiálních společných aktivit se spřátelenou polskou 
společností  Bratrstvo Země Bogatyňské (Bractwo Ziemi 
Bogatyńskiej).  I zde je důvodem nepoměr počtu členů na 
obou stranách. Předpokládá se uspořádání  dvou  
společných oficiálních  akcí  v roce, ostatní aktivity by 
měly být na jednotlivých  členech obou společností. 
Těšíme se na první výstupy zahájené práce a naši čtenáři 
budou první, kdo ohodnotí výsledky těchto změn. 
 

Lambert Medřický - předseda SPHMCH, leden 2013 

Zprávy z činnosti SPHMCH 
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Chrastava – včera a dnes 

   Některé části našeho města se změnily dá se říci „z gruntu“. Jednou z nich je místo dnešního autobusového nádraží.  Na hor-
ním snímku můžeme vidět tuto oblast po likvidaci více než deseti domů, které zde stávaly až do 50. let 20. století. V místě 
mezi dnešním „Domem hasičů“ (dříve oblíbená Pfohlova kavárna a cukrárna) s požární zbrojnicí, poštou (v minulosti varha-
nárna jednoho z bratří Riemerů) a dnešním zámečnictvím FAPO, býval parčík a malé náměstíčko, zvané i v době tzv. první 
republiky Ludwig-Jahn-Platz, pojmenované podle německého propagátora tělovýchovy mezi širokou vrstvu obyvatelstva Lud-
wiga Jahna (stejně jako Čech Miroslav Tyrš). 

Fotografie: 
nahoře – dobové foto z 60. 
let 20. století,  
dole – Jana Zahurancová, 
2012 
Text připravil: Ivan Vydra 
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Mapa – císařské povinné 

otisky z r. 1843 zobrazu-

jící oblast dnešního au-

tobusového nádraží. 


