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Díl č. 3 
Jablonec (Gablonz) 

Mapa zobrazuje rozlo-
žení usedlostí dle le-
teckého snímkování     
z roku 1946.                              
Do mapových podkladů 
zapracoval Jan Mertlík     

Pohled od východu. Vlevo vede silnice do Oken (dnes Kracma-
novská křižovatka) nahoře do obce Kracmanov a do Proseče 

Tváře z hlíny v zaniklých 
obcích  
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Poloha:    50.6055344N 14.8828389E 

Obec ležela přibližně 5 km severovýchodně od Kuřívod v údolí a částečně na úbočí 
okolních kopců. Podloží obce je tvořeno pískovci, ten je v místech narušen čedičo-
vé vrchy (Chlumecká Hůrka (Chlumer Horka 390 m), Mlýnský vrch (Mühlberg 412 
m), Prosičský vrch (Prositschberg 406 m), Joklova Hůrka (Jokl Horka 385 m). 

 
Dostupnost:  
Snadno dostupná po cyklostezckách. Ze Svébořic po cyklo 241, z Kuřívod a Těšno-
va po cyklo 25 Stará generálská.  Z Mukařova lze i autem.  

 
Popis:  
Ke katastrálnímu území Jablonce se řadí ještě obce Chlum, Prosíčka a samostat-
ná usedlost Pytlíkovský mlýn. Společně se rozkládaly na území o velikosti 606,7 
ha, zhruba polovinu území zabírala zalesněná plocha a louky v okolí obydlených 
částí, druhou část tvořily pole a obydlená část. První zmínky o Jablonci pocházejí 
z 12. století, za vlády Přemysla Otakara I., kdy docházelo k doosídlování oblasti 
německými kolonizátory. V nedalekém Chlumu se roku 1293 měla nacházet tvrz 
Hynka z Dubé, která měla být sídlem pánů z Chlumu. Později oblast náležela kní-
žatům Rohanům na Svijanech a byla doosídlena domkaři. Obec Jabloneček má 
několik vydatných pramenů, které se v západní části slévají v potok (Mukařovský). 
Pytlíkovský mlýn leží na říčce Zábrdce. 
 

Řemesla, obchody, živnosti: 
Hlavním zdrojem obživy bylo rolnictví, chov dobytka. Největší hospodářství měla 
výměru 8-10 ha. Hostince byly v Jablonci čtyři, jeden byl v Prosíčce a jeden v 
Chlumu. Počet řemeslníků dokládá dokument z roku 1924: V Jablonci v čp. 73 byl 
pekař, řezník a uzenář v čp. 6, 42 a 70, holič a kadeřník v čp. 11, hostinští v čp. 6, 
19, 41 a 70, obchod s koženým zbožím v čp. 46 a 67, krám s potravinami v čp. 22, 
kovář v čp. 3, krejčí v domech čp. 36 a 74, obuvníci v čp. 10, 11 a 88, trafika v čp. 19, 
obchodníci s dobytkem v čp. 22, 26, 32 a 48. V obci žilo 30 sedláků a pěstitelů ze-
leniny. Provoz na Pytlíkovském mlýně zajišťoval č. p. 1 pan Otto Fechtner. V Jablo-
nečku v čp. 4, 8, 15, 23, 34, 42, 46, 75 a 86 provozovali tkalcovství. Tkal se zde bra-
chet (hrubá, jednostranně počesaná bavlněná tkanina), ručníky, povlečení a lněné 
látky. Toto zboží odebíraly obchody v Mimoni. Ženy také spřádaly přízi, pletly ošat-
ky z rákosu a navlékaly skleněné perly pro bižuterní průmysl. Někteří muži pra-
covali v lese. 
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Válečná historie Jablonečku 
10.10. 1938 vstoupila do obce německá vojska. Městečko se stalo příhraniční obcí 
Německé říše. V bývalé české škole byla zřízena celnice, nedaleko obce, směrem 
na Mukařov byl hraniční přechod. 

Škola 
První škola, církevní, byla v obci již roku 1774. Školní zákon, z roku 1869, přikazu-
jící povinnou školní docházku dal podnět ke vzniku dvou škol v obci. A to v hos-
tinci, č.p.19 (pan Zikmund) a č.p. 69 (pan Rolle) Nová školní budova (dnes nazýva-
ná německá škola) byla postavena roku 1897. Měla dvě třídy, sborovnu a dva byty 
pro ředitele a učitele. Ke škole patřila školní zahrada a sad a školní hřiště. Roku 
1933 byla postavena i nová školní budova (dnes nazývaná česká), třebaže v obci 
tehdy žily jen 4 české rodiny. Roku 1938 byla budova zkonfiskována a byla v ní 
zřízena celnice. 

Kostel 
První záznamy o kostele pocházejí z roku 1378. V 16. století panství spravovali 
luteránští pastoři. Kostel byl rekatolizován, farnost obci byla roku 1849 navráce-
na. Kostel, tak je dokumentován na fotografiích, prošel výraznou přestavbou v 
letech 1725-33. O rekonstrukci se zasloužila hraběnka Margareta z Valdštejna. 

Významná osobnost 
Gottfried Václav Horn, premonstrát a učitel náboženství ve Vídni. Po penzionová-
ní žil v Mimoni a sloužil mše v zámecké kapli. Spolupodílel se na přestavbě kos-
tela v Jablonci, konkrétně schodiště. Narodil se v č.p. 28. a projevil přání být 
pohřben ve svém rodišti, v hrobce ve východní části Mariánského kostela. Sou-
hlas od biskupství získal, okolnosti mu to však neumožnily. Pan Horn byl obča-
nem Rakouska a po válce musel být odsunut. Zemřel ve věku 90 let ve starobinci. 

Dnes téměř zapomenutá vesnička 
Prosíčka (na horizontu snímku) 
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Dobové fotografie 

Zajímavá a zaniklá místa v okolí 
 
Přístřešek  Geoparku Ralsko (Jabloneček) 50.6054717N 14.8828314E 

Chlum (dnes pole fotovoltaické elektrárny) 50.6001522N 14.8500611E 

Prosíčka, (v oboře – omezený přístup) 50.5945950N 14.8897111E 

Olšina    50.6288467N 14.8818683E 

Křída    50.6336500N 14.8876106E 

Židlov    50.6089428N 14.8538650E 

Okna    50.6256850N 14.8551047E 

hájovna Šlapka   50.6954458N 14.8622233E 

Pohlednice z počátku 20. století. Vlevo 
hostinec pana Wenzela Rolleho (před po-
stavením školní budovy zde probíhala 
výuka), vpravo nahoře školní budova po-
stavena roku 1897, dole fara a uprostřed 
kostel 
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Plánek obce tak, jak jej nakreslil němec-
ký starousedlík obce odsunutý do Němec-
ka po 2. světové válce 

Obyvatelé: 
 
Rok 1893   85 domů 331 obyvatel 

V roce 1930   314 osob v Jablonci (18 české a 295 německé 
a 1 osoba jiné národnosti), Chlum měl 52 obyvatel (1 české a ostatní německé 
národnosti) a Prosíčka 54 obyvatel (z toho také 1 obyvatel české národnosti) a 
Pytlíkovský mlýn 12 osob (5 české a 7 německé národnosti) 
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Dobové fotografie 

Vlevo je částečně vidět kostel, upro-
střed  snímku stojí německá škola. 
Cesta vpředu vede do Mukařova. 

Vlevo, pod kostelem je budova německé školy, 
před alejí je patrný rybník nebesář.  Vpravo, při 
cestě do oken je budova české školy.  
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Dobové fotografie 

Kostel Narození Panny Marie, foceno z 
cesty vedoucí do Horní Rokyté (odbočuje 
pod patou schodiště doleva). Část budovy 
vpravo s plotem je škola. 


