
Nové poznatky o mystickém nacistickém 
místě pod rozhlednou Štěpánkou v Jizerských 
horách.
-----------------------------------------------------------------

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. 

   



O tom, že Rössler baude hrála  na Jablonecku prim svědčí i 
informace na zadní straně  pohlednice této chaty. Školící a 
rekreační středisko NSDAP.



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 školicího 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. Tento pomník nechť se stane tichým 
poutním místem naší domoviny.
Něco podobného nám říkala i zprávička ze dne 
19.10.1944 zveřejněná v Gablonzer Tagblatt.

Pomník padlým okresu Jablonec nad Nisou u okresního
školicího 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. 



Nacistické špičky okresu Jablonec založily 
památník pro vybrané nacistické hrdiny, kteří 
padli ve 2.svět.v. Odhalit ho přijel sám Konrad 
Henlein. Informaci o odhalení památníku včetně 
projevu  Konrada Henleina zveřejnil dne 23.10.44
jablonecký Gablonzer Tagblatt.

 



Konrad Henlein odhalil 22.10.1944 
Památník padlým nacistům pod 
rozhlednou Štěpánkou. 

 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 školicím 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 

1  Později Rakousko



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. 
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 2SV.
Slavnostního  odhalení provedl Kondrad Henlein.
Za  půl roku válka skončila.

K dnešnímu dni víme kdo, kdy a proč byl Památník pod 
rozhlednou Štěpánkou slavnostně odhalen.
Poměrně přesně víme, co se s nim dělo v roce 1945. 
Víme, že 8.5.1945 pan Lubomír Soukup společně s 
kamarády odstřelovali hákový kříž, který byl součásti 
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 
stopadesáti, převážně věřících vlastenců, které vedl
farář Glos. Společně došli k symbolu zla, tj. k nacistickému 
žulovému kříži. Po zpěvu národních písní a několika 
modliteb zazpívali národní hymnu. Potom skupina mladých 
siláků kamenný symbol zla svalila. 
Na závěr v článku ještě  uvedl,že při  této návštěvě  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-   
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.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 jch 
přibližně sedm a byly orientovány v kruhu. Přibližně dalších 
pět kamenů našli mimo menhirový kruh.      
   

http://www.putujici.cz/?p=p_2338sName=Stepanka-na-Hvezde-
http://www.putujici.cz/?p=p_2338sName=Stepanka-na-Hvezde-
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Zbytky kříže a symbolických kamenů zde ležely jako
MEMENTO DOBY              

Byl to symbol, který nikoho neurážel.

       





Pozemek patří České republice, příslušnost s majetkem 
hospodařit má Správa KRNAPu.
Bez povolení Správy KRNAPu
„Neznámí“ pachatelé, kteří si říkají Přátelé kříže alias 
Jizeran ve 4. čtvrtletí 2011 obnovili  nacistický kříž a v 
souvislosti s ním zničili a okupovali výše uvedený 
pozemek pč.3456/1, který je  součástí národního parku  
a byl a stále  je označen jako evropsky významná 
lokalita. Pozemek byl a je určen k plnění funkce lesa.



Anonymní osoby skupiny
Přátelé kříže alias Jizeran.
Tato skupina neznámých osob barbarským způsobem, 
nesystematicky a nevratně  zlikvidovala německé mystické 
místo z roku 1944. Nezůstal doslovně kámen na kameni.
V roce 2012 bylo místo srovnáno se zemí.

Bez povolení KRNAPu udělali z palouku, který je součástí 
národního parku univerzální víceúčelovou plochu . Okraje 
plochy vymezili 20 kameny tak, aby nepřekážely při 
masových  slavnostech. Tyto symbolické kameny zároveň 
vytvářejí symbolický hřbitov padlých nacistů.
 Jizeran i obec Kořenov tak získaly plochu na které se 
odehrávají světské slavnosti i piety, kterými se obhajuje 
znovuobnovení nacistického kříže.

 Pivo, víno, ovárek. Tanečky, ohně, grilovačky, svatby, 
šermíři, svíčky a věnečky na Dušičky.



Na významné nacistické dny se tam, zatím tajně, zapalují 
svíčky.

  



Takže do července 2011 vše, co se dělo je jasné a adresné.
Víme, kdy, a kdo a proč nacistické mystické místo v roce 
1944 odhalil.
Víme kdo 8.5.1944 sestřeloval hákový kříž, víme kdo měsíc 
potom kříž ,symbol zla, svrhl.

 Co víme o pachatelích, kteří žulový kříž tajně obnovili. 
Jména jsou schována za názvem Přátelé kříže alias 
Jizeran.
 Víme, že mají  vlajku, která  je bez pochyb odvozena od 
vlajky válečného Německa.
Vlajka pachatelů má ve středu  zobrazené obrysy žulového 
nacistického Železného kříže 1939 II.stupně, který je 
bezesporu symbolem Třetí říše. Je to ten samý kříž co sami 
znovu obnovili. Obnovili ho tajně, bez povolení, protože si 
byli vědomi toho, že by oficiální povolení nezískali.
Při obnově kříže používali jako montérky maskáče 
Bundeswehru. Někteří tvrdí, že za Němců bylo líp, nebo že, 
to nebylo tak špatné, když si jeho táta za války vzal za 
manželku Němku.  

 Ve znaku mají vlajku, která je zástupnou propagací 
fašismu a a nacismu.
Jde o kombinaci symbolů, kterou používají neonacisté.



Jedinou veřejně známou osobou, která pomáhala nacistický
kříž protizákonně obnovit, je nájemce rozhledny Štěpánky 
Jan Staněk. Jeho jméno bylo uvedeno na informační tabuli z
roku 2012-2018. Je tam de facto i podepsán. Stal se jejich 
mluvčím pachatelů. 



Jan Staněk, na obrázku muž v bílé bundě s rádiovkou na 
hlavě, se netají tím, že osobně pomáhal nacistický kříž 
obnovit. Muž napravo má na  vojenské kšiltovce připevněný 
obrázek protěže, která je v zobrazené podobě výslovně 
kompromitována nacismem (odborný výraz). 

  

Jan Staněk propaguje nacistický kříž i pro německé občany, 
kteří takové kříže v SRN shlédnout nemohou. 
Zve je k Památníku , který v roce 1944 zde osobně odhalil 
Konrad Henlein. Přespal v nedaleké Turnovské chatě. Je to 
odsud  necelých 300m a dobře tam „vařej“. Ten nádherný 
žulový kříž je, podle SÚ v Desné, umělecká památka, kterou
v roce 2011 obnovili chlapci z Jizeranu.

  



Staněk láká turisty ze SRN. Nenechte se mýlit. Odhalený 
památník zrušen není.

Zrušena je upoutávka, protože informace o pomníku lhala.
Nahradila ji jiná upoutávka, která oznamuje, že nahrazuje 
upoutávku kde lhali. Je zde uvedeno, že nacistický kříž byl 
před tím cituji:“ byl zřejmě mylně  prezentován jako 
tzv.Maltézský kříž- symbol obětí“ Tuto pomýlenou tabulku, 
nahrazuje tabulka, kde se také lže. Je, ale podepsána 
starostou Markem  a soudním znalcem PhDr. J.B.Uhlířem.  .
 



Nacistický památník nad Kořenov    
ostuda   České republiky.
na satelitní mapě. Informaci že ho odhalili bez povolení 
chlapci, kteří  mají ve znaku vlajku, která je zástupnou 
propagací fašismu a nacismu tam nenajdeme. Vlajka 
obsahje kombinaci symbolů, kteří používají neonacisté. 

Na závěr je třeba konstatovat, že péče o pozemek p.č. 
3456/1 je ve Správě KRNAPu, který podle zákona č. 
219/2000 Sb.,§ 14 zanedbal základní povinnost nakládání 
se svěřeným majetkem, podle odst 3/ Příslušná organizační 
složka pečuje o zachování majetku a jeho údržbu…. Chrání 
jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo 
zneužitím.
Vedení KRNAPu nedostálo své povinnosti. zklamalo, 
nekonalo. 
Nápravy by se mělo ujmout  MŽP, protože KRNAP 
zametá stopy.

Josef Doškář, badatel
11.11.2020


