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PROLOG 

Autor Kroniky české Kosmas (1045-1125) určuje polohu naší české země: „V Evropě leží 

Germánie a v jejich končinách, směrem k severní straně, daleko široko se rozkládá kraj, 

obklíčený horami, jež se táhnou po obvodu celé země,  že se zdá, jako by jedno souvislé 

pohoří celou tu zemi obklopovalo a chránilo...“ 

Hory i lesy jsou protkány provázky cest, třpytí se zrcadla rybníků i zelené břehy řek, země má 

údolí s voňavými loukami, má široké lány hnědého obilí, avšak také kouřící a ničící tovární 

komíny. Vše, co patří k pojmu domov. Československo, Čechy, Šluknovsko, Jiříkov.  

Země krásná na pohled i ve skutečnosti.  

Války, vítězství, porážky, rozmach, úpadek, i spory... 

Jsou slova, která časem ztratí svůj obsah. Od 1. ledna 1993 Česká republika. Nové období 

našich dějin. Vraťme se zpět do dávné minulosti.  

Připomeňme si historii našeho kraje, našeho města. Čas nikdo nezastaví. Minuly roky, lidé 

nezapomínali. Svou moudrost ukládali do knih, legend a pověstí. Fakta do kronik a zápisů. 

Kdo ví a zná, ten miluje. Má rád zem, vlast a domov. 

Povídá se, povídá... je kapkou k tomuto poznání. Použil jsem překlady ze starých německých 

knih, různé články z novin, využil vzpomínek starousedlíků a totálně nasazených lidí, zařadil i 

fakta úřadů z doby současné. 

Povídá se, povídá... věnuji rodině, mladému pokolení a všem, kteří mají rádi náš Jiříkov a 

okolí.  

To je ta země má, tvá, naše.  

V Jiříkově v březnu 1993 

         Vladimír Kamenický 
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LISTY Z HISTORIE JIŘÍKOVA 

Za dřívějších časů se při dlouhých podzimních a zimních večerech scházívali lidé a povídali si. 

Při černých hodinkách si vyprávěli strašidelné příběhy, říkali si i zkazky z dějin našeho národa. 

Lidé, kteří byli ve světě, sdělovali své zkušenosti. Celé rody i generace občanů žily v jedné 

obci, v jednom městě a jen málokdo se z rodinného okruhu dostal dále. Dneska televize, 

rozhlas, film, cestování vykonávají velmi záslužné dílo výchovné i vzdělávací. Moderní 

dopravní prostředky zkracují vzdálenosti. 

Stěhování lidí po obou strašných válkách, osídlení našeho pohraničí po odsunu Němců lidmi 

různých národností a také různých kvalit, zanechává stopy ve vědomí lidí a v jejich lásce 

k rodnému kraji, k rodnému městu. V Jiříkově zatím nemáme tradici vlasteneckého cítění.  

20. století - století civilizace a pokroku - přináší s sebou i závažné změny v životě lidí. Do 

pozadí ustupuje citová vazba i citová výchova. Mizí pomalu i láska k rodné zemi a z člověka se 

stává, jak zjišťují sociologové, člověk konzument neboli homokonzumens. Moderní člověk 

vše převádí na peníze, auta, chaty a jiné materiální požitky.  Vzniká pasivita společenská i 

politická. Mnoho lidí dalekou cizinu, obdivuje krásu měst, užasle se diví historii jiných krajin, 

ale o svém městě znají velmi málo anebo vůbec nic. Proto předkládám tuto práci, abych 

seznámil mladou generaci alespoň v kostce s historií Jiříkova. Vznikla ze vzpomínek 

současníků, starousedlíků, z překladů různých německých článků, částečně ze zápisků 

bývalých učitelů, paní uč. Škrochové, Škrocha, dr. Dinkláge, dále z mých vlastních prožitků.  
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JIŘÍKOV  - NĚMECKY GEORGSWALDE  

Leží na severu České republiky ve šluknovském výběžku.  Povodím říčky Jiřičky (někdy 

Rytířský potok), která se vlévá do Sprévy, patří k vodstvu největší české řeky Labi. Na jižní 

straně ohraničují jiříkovskou kotlinu Kozí Hřbety jako část Šluknovské pahorkatiny dříve 

Rumburské vrchoviny. Na západě se zvedá Šluknovský kopec, ve východní části dominuje 

Skalka a Vyhlídka. Nad jiříkovským nádražím na německé straně hranice se tyčí 

Schlechtenberg. A směrem do Saska je krajina otevřená. Nadmořská výška se pohybuje od 

362 do 365 metrů. Zeměpisné umístění: 51 stupeň severní zemské šířky a 14 stupňů 35 

minut východní délky. 

Kdo byl prvním člověkem, jehož noha stanula na území dnešního města, právě tak jako 

časové určení vzniku Jiříkova, zůstane tajemstvím. 

Osada Jiříkov byla založena v polovině 13. století, asi kolem roku 1240-1300. 

Od čeho je odvozen název? Profesor Šmilauer uvádí, že jména osad mají jenom dva prameny 

vzniku. Buď jména polohová, např. Bělá, Hliněná, -skalka, Bukovina apod., nebo jména 

osobní. Osobní jména, která se stávají základem jmen osadních, jsou nejčastěji jmény 

feudálních pánů (Benešov, Markvartice) nebo jména lokátorů, tj. podnikatelů, kteří přiváděli 

kolonisty, rozdělovali mezi ně půdu a řídili založení osady. Tak vznikají osady a vesnice na 

území hlubokých a hustých pralesů, na málo úrodné půdě. Předkové je zúrodňovali žďářením 

(vypalováním pralesů) nebo klučením (vytrháváním stromů i s kořeny). 

Prvními obyvateli u nás byli slovanští národové z Čech a Lužice. Pravda, před čtyřmi sty léty 

před Kristem, byly Čechy osídleny Kelty, kteří později byli vytlačeni germánskými 

Markomany. Stopy tohoto osídlení jsou v našem kraji. Kopec Hrazený (Pirsken, Porskenberg -  

nejvyšší  vrchol sopečného původu – 608 m) nedaleko Šluknova má název keltského původu. 

Nedaleký Partyzán (Botzen, Botzenberg – 541 m) u Císařského má zase název z lužicko-

srbštiny, je mytologického původu a znamená „pod stěnou“ Lužičtí Srbové se zde ukrývali a 

sídlili na útěku před Karlem Velikým.  

Na vrcholu Partyzánu je vodorovná skála, zvaná Svatomichalská, je to velmi staré slovanské 

obětiště. Tento kopec, pomalu ale jistě, mizí z reliéfu krajiny. Je zde velkolom na čedič, který 

má vynikající kvalitu. Čedič je tavitelný, používá se na zpevnění železničního svršku, ve 

sloupech na zpevňování mořských hrází v Holandsku a v západním Německu z čedičové 

taveniny vyrábějí roury a desky, které jsou velmi odolné agresivním látkám. Na úbočí 

partyzána je při silnici malý pomníček. Po roce 1945 československé jednotky obsadily 

pohraniční oblast ve stejné sestavě jako před Mnichovem v roce 1938. Severočeské 

pohraničí kryly prapory litoměřického 2. pěšího pluku. Velitelství bylo ve Velkém Šenově. 

Velitel kapitán v záloze Václav Schwarz, ředitel školy v Jiříkově. Na pomníčku jsou dvě jména. 

Poručík Josef Šindelář, důstojník obranného zpravodajství 2. pěšího pluku, který objížděl 

několik dnů šluknovských výběžek a pátral po činnosti nacistického podzemí. Druhé jméno 
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patří Vlastimilu Malinovi, který byl řidičem vojenského auta poručíka Šindeláře. Oba dva byli 

6. července 1945 v 18:15 hodin zde zavražděni polskými teroristy. Podrobněji se zmiňuje o 

této události Ota Holub v knize Smrt ze zálohy (Panorama 1979) v kapitole Smrt poručíka 

Šindeláře.  

Poněkud jsme odbočili od tématu našeho osídlení. Vraťme se zpět do historie. 

Původní slovanské kmeny najdeme i v sousedním Sasku a dále na sever. V Dolní Lužici je 

germánský kmen Semnonů míšen a vytlačen slovanským kmenem Luticů. V Horní Lužici jsou 

germánští Elysiové vytlačeni Srby. Od Luticů se odvozuje i název Lužice. Znamená bažinatý 

terén. Již od středověku žili v sousedství našeho města společně dvě národnosti:  Lužičtí 

Srbové a Němci. Na žulovém vrchu Kotmar (583 m) byly nalezeny stopy slovanského i 

germánského obětování srbské bohyni Fráji (Friga). Lužický bůh dobra Bělbog i srbský bůh zla 

Černobog znějí ještě nyní v názvech kopců několik kilometrů od nás, nad Oppachem vrch 

Bieloboh (500 m) a Czerneboh (561 m), někdy též Schleifberg. Dnes Lužičtí Srbové mají 

středisko v Budyšíně (Bautzen), školy, divadlo, spolek Domowina od r. 1912 a dvojjazyčné 

názvy. 

Další německá kolonizace změnila úplně ráz kraje. Koncem 13. století a začátkem 14. století 

král i šlechta povolávali do Čech kolonisty z Německa, aby využili území dosud pustého. 

Vznikají osady, které končí ve jménech na  -dorf,   -bach, -au a -walde. Např. Warnsdorf, 

Teichbach, Schluckenau, Konigswalde apod. Poslední koncovka  -walde se objevuje i v názvu 

našeho města. 

V nejstarším písemném dokumentu Meissner Bistummatrikeln z roku 1346 má Jiříkov jméno 

Geringswalde. To je jen jedna verse o názvu Jiříkova. Druhá hovoří o mnichu jménem Georg, 

který se zde usadil na pustém místě v hlubokých lesích a věnoval se bylinkaření. Lidé zdaleka 

široka chodili k němu se léčit. Aby nemuseli docházet, usazovali se v blízkosti jeho příbytku a 

založili osadu Georgswalde. Tato domněnka není historicky doložena.  Ještě z jednoho 

slovního kmene lze odvodit jméno našeho města. Gering = v němčině znamená nepatrný. 

Jméno Jiříkova bylo během staletí v různých dokladech pozměňováno, ať nářečími nebo 

nepozorností písařů, kteří různé listiny vystavovali. Setkáváme se názvy: Jergiswalde, 

Jerwiswalde, Gergiswalde, později Ihorgeswalde, Georgiswalde a posledním úředním názvem 

Georgswalde. 

Jiříkov prožíval období slávy i lesku, také však období bídy, hladu nouze a drancování. V roce 

1434 se u nás pekl chléb z ovsa a žaludů. 

V době, kdy celé území náleželo českému panskému rodu Berků z Dubé, připadl Jiříkov v roce 

1410 panu Hynkovi z Dubé (Hinko III.), který spravoval panství Hohnstein v Sasku. Při cestě 

z výletního místa Bastei, Rathau přes Sebnici do Ebersbachu míjíme hrad stejného jména 

Hohnstein. Na jedné z bran je i erb pánů Berků z Dubé. V tomto objektu byl od roku 1933 do 

roku 1945 obávaný žalář pro politické odpůrce fašismu, potom polepšovna a dnes ubytovna 

pro 540 turistů. 
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Roku 1566 přešla osada do majetku Ernsta von Schleinitz. Tehdy měl již Jiříkov soud, rychtáře 

a 12 přísedících a jednoho písaře. Před tím byl Jiříkov dán v lénu rodině von Luttitz, kteří byli 

zároveň i vasaly saského kurfiřta.  

Po bělohorské bitvě byl Jiříkov i se statkem konfiskován a připadl panu Wolfovi hraběti 

Mannsfeldu. Zlá byla doba. Robota 10 dní za stravu a zadarmo. Ani třicetiletá válka se 

našemu městu nevyhnula (1618-1648). Po dva roky drancující vojenské oddíly v Jiříkově. Byla 

to léta 1631-1633. Neúroda, hladomor a mor dokonaly dílo válečných roků. Cizí šlechta a 

panstvo utužují robotu. Rok 1680 – konec 17. století – doba selských rebelií – je i v severních 

Čechách bouřlivý. Vlna selských povstání – ne však najednou, ale na jednotlivých panstvích  - 

zachvacuje i náš kraj. V Lipové na zámku bylo 5 vůdců vzpoury popraveno, v Podluží otec se 

synem losují o život, v Rumburku jeden popravený a snad i z jiříkovských občanů měli být 2 

pověšeni za účast na selském nevolnickém povstání. Toto není historicky doloženo. 

Povíme si ještě něco málo o době husitské v našem kraji. Od vlády Boleslavů koncem 10. 

století neexistuje přesné a pevné vymezení zemní hranice. Zdejší území se rozkládá na 

pomezí vlivu míšenského a pražského biskupství. K zemím koruny české náleží vedle Žitavska 

i Lužice (až do roku 1635). Města v našem okolí těžila z výhodné polohy při důležitých 

zemských cestách z Prahy do Žitavy a odtud přes Varnsdorf, Rumburk, Šluknov a Dolní 

Poustevnu do Míšně a podél Labe dále až do Hamburku. Jiříkov leží na trase spojující Lužici 

přes Českou Lípu s Prahou.  

V dobách husitských bylo německé Rumbursko katolické a spolu s lužickým šestiměstím je na 

straně Zikmunda. Německé-lužické šestiměstí byla města: Kamenz, Bautzen, Görlitz, Löbau, 

Zittau a (Lubín/Lübben? – Lubaň – Polsko). 

Část husitského vojska táhla v květnu 1423 do severních Čech a vítězná bitva svedena poblíž 

Valdeku. Sbory šestiměstí přitáhly Rumburku pozdě na pomoc  - až v polovině června. 1426 

táhne přes Rumburk do Žitavy 18 tisíc husitských bojovníků. Do Žitavy utekla svatovítská 

kapitula.  

V roce 1429 až 1433 je několik spanilých jízd do Horní Lužice. V září 1429 byla svedena velká 

bitva mezi sirotky a zdejšími, kterým pomáhali i žitavští, pod studánkou při kopci 

Frenzelsberg (kóta 474 v Německu), tam u nového parkoviště TIR. Sirotkům velel hejtman 

Prokůpek, tzv. Prokop Malý. Celkem 4000 pěších, 400 jezdců a 150 válečných vozů. 

V dalším čase nastává období pasivní resistence. Feudální systém výroby pomalu dohrává 

svou dějinnou úlohu. Do popředí se dostává stav drobných nájemců, řemeslníků a 

manufakturních podnikatelů. Život mnoha bezzemků zachraňuje soukenictví a plátenictví. 

Pokrokové metody z oboru příze a tkanin přicházely k nám z Lužice. Manufakturní systém 

přináší slávu Jiříkovu. 

Přímluvou hraběte Ferdinanda Bonaventury Harracha byla obec Jiříkov povýšena na městys 

7. 11. 1753. Roku 1755 obdržel Jiříkov právo výročních trhů a rok nato byl u nás, jako vůbec 
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první na Šluknovsku, zřízen punčochářský a plátenický cech. Čítal 400 členů. Později se 

sdružují v cechy i mlynáři, ševci, krejčí a pekaři. 

Hodnota peněz se projevuje i tím, že se lidé mohou vykoupit z roboty. To se začalo lidem 

vést lépe. Vládla Marie Terezie (1740-1780). A když Josef II. 1781 zrušil nevolnictví, lidé si 

mohli trochu svobodněji vydechnout. Přichází však veliká rána na Jiříkov. V posledním roce 

18. Století - 1799 - mnoho lidí umírá na epidemii neštovic. I vůdce loupežnické bandy Jan 

Karásek, zvaný Pražák nebo pražský Honza, znepokojuje jiříkovské okolí. V roce 1867 zemřela 

v jiříkovském chudobinci jeho milenka ve věku 84 let.  

V první polovině 19. století byl Jiříkov a Rumburk největším centrum manufakturní a domácí 

výroby. Vždyť v roce 1843 měl Rumburk 7 449 obyvatel a hned za ním Jiříkov se 7 305 

obyvateli. 

Prudký rozvoj průmyslu si vynutil výstavbu železnice. Severní dráha Česká Lípa – Rumburk 

byla vybudována v létech 1766-1867. Na ni navazuje trať Rumburk – Jiříkov, která byla začata 

v létě 1873 a za čtyři měsíce zprovozněna dne 1. listopadu 1873, jako poslední stanice České 

severní dráhy bylo nádraží Jiříkov-Ebersbach. 

V době prusko-rakouské války 1866 navštívily oddíly pruské armády Jiříkov a nelidským 

způsobem rekvírovaly. 

Léta plynula. Na počátku tohoto století  - kolem roku 1900 -  ztrácí Jiříkov hegemonní 

postavení a významnými centry se stávají Varnsdorf a Rumburk.  

Ale přesto mělo město již v roce 1903 první osvětlení a v roce 1910 se zavádí plyn do malých 

továren. V roce 1907 má Jiříkov 10 064 obyvatel a 1067 domů. 

1. února 1914 byl Jiříkovu udělen statut města a 27. 10. 1914 potvrzen i městský znak. 

Zvony vyzvánějí na poplach. První světová válka. I výroba dostává jiný charakter. U Förstrů se 

vyrábějí pro vojenské účely sáně. Granáty vybuchují, lidi kosí smrt. 1. světová válka končí. 

Vzniká Československá republika. Avšak jenom 20 roků svítí mírové slunce. Neblahé důsledky 

přinesla pro Jiříkov i hospodářská krize v třicátých letech. Velký počet nezaměstnaných. 

Mraky se stahují nad Evropou. Kolem dokola fašismus. Schyluje se k druhé světové válce. 

Osudovým rokem 1938 bylo naše město připojeno k Velkoněmecké říši. Česká menšina 

vyhnána z města. Teprve rok 1945 učinil tečku za pohnutou dobou našeho národa. Učinil 

tečku poslední? 
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JIŘÍ ČAREK: MĚSTSKÉ ZNAKY 

Academia Praha 1985 – str. 187 

Jiříkov, okres Děčín – MěNV 

   od listopadu 1990  

   obecní zastupitelstvo 

Od r. 1848 panství Šluknov, kraj Litoměřický.  V německých textech Georgswalde, Alt-

Georgswalde. 

Nadmořská výška 362-365 m. n. m. 

Rozloha 6 612 ha. 

Povodí Jiřičky - Spréva - Labe 

Založení 1240-1300. Lokátor přiváděl kolonisty. Žďáření a klučení pralesa. Původní slovanské 

osídlení. Luticové a germánský kmen Semnonů. Dvě národnosti: Lužičtí Srbové a Němci. Hora 

Kotmar (583m) – stopy po slovanském i germánském obětišti. Bohyně Friga (Frája). Srbská 

bohyně. Lužický bůh dobra: Bělbog, bůh zla Černobog. Kopce v Německu u Oppachu: 

Bieleboh (500m) a Czerneboh (561m) nyní Schleifberg. 

Sídliště založené před rokem 1346. Na přímluvu hraběte Ferdinanda Bonaventury Harracha 

bylo povýšeno na městečko 7. 11. 1753. Na město císařem Františkem Josefem I. dne 1. 

února 1914. 

Privilegium z 27. 10. 1914 udělil císař městu znak s obrazem sv. Jiří, které již dříve město 

užívalo jako pečetního mluvící znamení. 

Železnice Česká Lípa – Rumburk: 1866-1867. 

Rumburk – Jiříkov: 1873 

1837 – poštovní úřad v Jiříkově 

1903 – osvětlení 

1910 – plyn do továren 

Roku 1681 založen Filipov - nejmladší obec šluknovského panství  - Filip Zikmund von 

Dietrichstein. Roku 1849 spojen s obcí Jiříkov a od roku 1897 zase jako samostatná obec. 

1950 byl Filipov spojen s Jiříkovem. 
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MĚSTSKÝ ZNAK 

Udělen privilegiem z 27. 10. 1914 císařem Františkem Josefem I. Originál privilegia je na 

úřadě města Jiříkova. Koncept v SÚA, ve spisech rakouského ministerstva vnitra, Šlechtický 

archiv 43, karton 58. 

Popis znaku 

Na červeném štítě s úzkým zlatým lemem je na spodu přirozená hnědá půda, na které je 

postava sv. Jiří na bílém koni ve skoku doleva. Světec je oděn bíle a má modrý vlající plášť a 

přilbu. Levicí drží zlaté otěže, v pravici má kopí, jímž probodává tlamu zeleného draka, 

ležícího pod koněm. Nad štítem je stříbrná zděná koruna s pěti viditelnými stínkami.  
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POVĚST O PROVAZOCHODCI 

Na místě, kde je dnes pod školou park s hřištěm a v zimě s kluzištěm, býval rybník.  

Do Jiříkova přišel provazochodec Krtička a natáhl přes rybník lano. Stovky lidí se obdivovaly 

jeho umění. Když ukázal všechno, co uměl, skočil do vody a plaval ke břehu, aby vybral 

peníze. Lidé ho zpozorovali a začali houfně odcházet. Jen jedna paní zůstala stát a dala mu 

několik penízků. Provazochodec se rozlítil a pravil: „Proklínám váš rybník! Vyschne, žáby a 

štíři vám budou rušit noční klid! Až nastanou jarní večery, komáři a mouchy vás budou 

obtěžovat.“  

Kletba provazochodce se vyplnila.  Miliony komárů, much i zápach bahna obtěžovaly celé 

okolí.  

Aby se lidé zbavili této havěti, zavezli rybník a na jeho místo zřídili městský park. 

(R. Škrochová. Pověst je také zpracována v knize Františka Nečáska: Rumburský skrojek) 
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PEKELNÝ DŮL 

Jednoho dne přijel od Šluknova kočár v ta místa, kde je malé údolíčko na okraji lesa. 

Právě zvonili v kostele pozdvihování. Pobožný kočí zastavil kočár, poklekl a křižoval se. 

Cestující se divil, proč kočí zastavil. Když mu kočí řekl příčinu, rozzlobil se a pravil: „ K čertu, 

jeď už dál!“ V tu chvíli začala zem měknout a rozdělila se na dvě strany. Kočár se propadal do 

bahna, prý až na dno pekla. Všichni, i koně zahynuli. Jenom kočí, který byl zbožný, se 

zachránil. 

Od té doby svítí každý večer v těch místech, kde se kočár propadl, světýlka. Údolí se dodnes 

jmenuje Pekelný důl (Höllengrund). 
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TRPASLÍCI NA ŠLUKNOVSKÉM KOPCI 

Jeden člověk z Jiříkova šel do lesa na houby. Za druhou zatáčkou za starým hřbitovem 

odbočil doprava. Tam, kde je dneska březový remízek, došel k jeskyni, která vypadala jako 

liščí doupě. Muž zůstal stát u otvoru. Tu vyšel ven malý trpaslík se stříbrnou bradou. Když 

uviděl cizího muže, ulekl se a řekl: „Mlč, neprozraď nikomu, že jsme zde. Odměníme se ti za 

to. Na zkoušku si vezmi pytel plný zlata. Nesmíš však promluvit ani jedno slovo, než dojdeš 

domů do své světnice. „ 

Muž slíbil. Vzal pytel se zlatem. Šel a mlčel. Když ho někdo potkal, neslyšel ani pozdrav, ani 

odpověď na přátelskou otázku.  

Už, už byl muž u svého domu. Ani hlásek nevyšel z jeho úst. Avšak při překračování prahu, ó 

běda! Brkl, upadl a při tom zaklel: „K čertu!“ Rozvázal pytel a z něj se sypaly jen samé 

oblázky, kterých bylo na Šluknovském kopci vždy dostatek.  
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ŠVÉDSKÝ SLOUP 

1701 – 1718 – válka o španělský trůn. V Jiříkově byla 

ubytována vojska z Falce, Dánové i Würtenbergové. 

V Dolním Jiříkově u domu čp. 101 stojí pískovcový sloup, 

který nám připomíná švédskou vojnu. V osadě Na Hemplu, 

která patřila k Sasku, byli ubytování Švédové. Jednoho dne 

přišel oddíl vojáků do Jiříkova, aby sehnal seno a slámu pro 

koně. Přišli k jednomu sedlákovi. Ten naříkal, skuhral a 

přísahal, že nic nemá. Švédský důstojník se dal přemluvit, 

uvěřil mu a odešli k sousedovi.  

Ten jim otevřel ihned stodolu i dům. Neměl ani seno, ani 

slámu. Tu se ptali Švédové, kdo má zásoby. Nic netušící 

sedlák ukázal na sousedův dům. Vrátili se. Šli hledat. Ve 

stodole bylo sena a slámy dost a dost. 

Když poznal oklamaný švédský důstojník sedlákovu faleš, 

rozzlobil se a v rozčílení mu šavlí rozpůlil hlavu. 

Na místě, kde se to stalo, stojí dnes památka, které říkáme 

Švédský sloup. Letopočet 1704, nápise ze tří stran jsou 

nečitelné, začerněny. Dům – statek slouží jako chalupa a je 

velmi dobře udržován.  
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KŘIVÉ SVĚDECTVÍ  

Kříž na Šluknovském kopci  - při silnici naproti myslivně. 

V roce 1765 byla žena z Horního Jiříkova u soudu ve Šluknově. Měla tam vypovídat o nějaké 

krádeži. Vše popřela a nakonec se zapřísáhla, že jestliže nemá pravdu, tak ať jí její domek 

shoří. Od soudu šla do Jiříkova pěšky. Jaké pak bylo její překvapení, když vyšla na 

šluknovském kopci z lesa a stanula na místě, kde je nyní kříž. Uviděla, že její stavení opravdu 

hoří. Lehlo popelem. S manželem začali stavět nový domek. Při stavbě došlo k úrazu. Muž při 

rychlém obracení vozu byl zachycen kládou, poranil si nohu, zůstal do konce života mrzákem. 

Aby žena odčinila svou křivou přísahu a zabránila dalším božím trestům, dala postavit tento 

kříž. 
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O UMUČENÉM SEDLÁKOVI  

Kde bydleli dříve Radčanských, býval kdysi sedlák Bitterling. Byl to velice hodný člověk.  

V době sedmileté války (1756-1763) očekávali jiříkovští, že sem přijdou Prusové. Lidé měli 

strach, protože vojáky předcházela zlá pověst. Loupili, kradli. Kdo měl cenné věci, ukryl je.  

Tak chtěl učinit i zdejší farář. Šel proto k rychtářovi (starostovi), který bydlel v prvním stavení 

za novým hřbitovem. Rychta stávala tehdy na křižovatce cest pod novým kravínem. Dnes už 

jenom zbytky základů.  

Když farář přišel k rychtářovi, byl u něho na besedě soused Bitterling. Dlouho se radili, kam 

mají cenné věci z kostela uschovat. Nakonec se shodli, že je uloží do staré vykotlané lípy. 

Stála nedaleko. Příští noc tak učinili a rukoudáním si slíbili, že nikomu nic neřeknou.  

Po válce šli věci do lípy hledat. Lípa byla prázdná. Všichni se lekli. Přemýšleli, kdo by poklad 

mohl vzít.  Rychtář řekl nakonec: „ Farář ho nemohl vzít, chrání ho kněžský úřad. Mne zase 

chrání můj úřad. Tak zbývá sedlák Bitterling. „ 

Jmenovaný zbledl a omdlel. Rychtář v tom viděl strach z prozrazení. Soused Bitterling tvrdil, 

že nic nevzal. Ani na mučení se nepřiznal. Nakonec zemřel, nevydržel.  V noci ho tajně 

pohřbili. 

Ráno vyrostly na jeho hrobě dvě lilie, přestože byl pozdní podzim. Lidé se chodili v houfech 

na to dívat a modlili se tam. Ač nerad, šel se tam podívat i rychtář. Když se přiblížila poslední 

hodinka rychtářova, tlačilo ho svědomí. Zavolal kněze. Vyzpovídal se mu, že ten poklad z lípy 

ukradl sám. Prosil, aby to kněz veřejně vyhlásil z kazatelny. Stalo se tak a rychtář spokojeně 

zemřel. 

Lidé začali říkat  Bitterlingovu stavení U umučeného sedláka. Dnes je dům zbourán.  
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MEZNÍK 

V Jiříkově zemřela žena. Za života byla chamtivá a nadělala mnoho zla mezi lidmi. 

Přesazovala mezníky a škodila tím svým sousedům. Ti se s ní soudili. Většinou vždy marně.  

Když zemřela, neměla v hrobě pokoje. Každý večer, o hodině duchů, vstala z hrobu, vytáhla 

ze země mezník a chodila s ním kolem svého pole. Bylo to vždy o půlnoci. Při tom volala: 

„Kam ho mám dát? Kam ho mám dát?“ 

To dělala každou noc, dokud neodbila na kostelních hodinách jedna hodina po půlnoci. 

Až jednou potkala člověka. Ten slyšel její volání: „Kam ho mám dát?“ a ihned jí statečně 

odpověděl: „Děj kámen tam, kdes ho vzala.“ 

Od té doby byla vysvobozena. Našla klid a pokoj v hrobě. Nikdo už ji více neslyšel naříkat, ani 

ji neviděl. 
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CHYTRÁK 

V Jiříkově žil muž, který znal čáry lépe než opravdová čarodějnice.  Říkali mu proto chytrák. 

Chudý chalupník z Jiříkova nadojil jednoho dne místo mléka krev. Proto v tomto neštěstí 

vyhledal chytráka a zeptal se ho, čím to je.  

„No,“ povídá chytrák, „to vám jeden z příbuzných začaroval chlév. Mohl bych ten chlév 

vidět?“ 

Opravdu zašel do chléva k chalupníkovi. Na to sáhl do kapsy a vytáhl zrcátko. V něm byli 

vidět příbuzní, kteří začarovali. Chytrák řekl své zaklínadlo, udělal podivné znamení a odešel. 

Při příštím dojení dojily krávy zase mléko. Avšak ve stejný čas zemřeli i příbuzní, kteří 

očarovali chlév a krávy. 

Dříve žilo jen málo lidí, kteří dovedli začarované věci odčarovat. V Jiříkově to dovedl jenom 

chytrák.  
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DOMOVNÍ ZNAMENÍ: DŘEVĚNÝ HAD 

Čapkova ulice (dříve Stalinova) čp. 469. Obchod Ovoce a zelenina. 

Dřevěný a zděný jednoposchoďový dům, který se ničím neliší od ostatních v Jiříkově. 

Snad jenom tím, že na zahradě stojí barokní socha archanděla Gabriela. Nás však upoutá 

domovní znamení, které zahlédneme ve špici štítu. O něm se vypráví: 

V domě čp. 469 žil v prvním poschodí muž. V šerém přítmí pokoje pěstoval hady. Říkalo se 

mu muž s hady. 

Dole byl krám, skladiště a místnost pro nájemce obchodu. Krám si zpravidla pronajímaly 

ženy. Muž z 1. poschodí, muž s hady, jím činil záhy různé nabídky. Byl-li odmítnut, nájemkyně 

obchodu zemřely do rána tajemnou smrtí. Jedna žena také odmítla nabídku. Dokonce i 

k sňatku. 

Dlouho do noci přemýšlela v přízemní místnosti vedle krámu o svém počínání a nemoha 

usnout. Svítila do pozdní noci. Najednou spatřila, že shůry od stropu lezou do místnosti hadi. 

Ulekla se, ale brzy pochopila, proč její předchůdkyně zmíraly tak tajemně. Utíkala pro 

velebného pána. Ten přišel a hodil do místnosti mezi hady nějaký medailonek. 

Hadi se polekali a vrátili se zpět, odkud byli vysláni. Ráno našli lidé muže s hady mrtvého. Byl 

uštípán vlastními hady.  

Proto dnes je ve špici štítu dřevěný had ve svislé poloze hlavou dolů. 
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ZAČAROVANÝ OBRAZ 

V Horním Jiříkově stával dům, ve kterém se pořád něco dělo. Každý večer vystupovali 

duchové (skřítci) ze štěrbin v podlaze, vyšli ze světnice a po schodech vzhůru na půdu. 

Obyvatelé se báli, ale nevěděli si rady. Konečně se našli srdnatí muži, kteří chtěli vidět duchy, 

zblízka. Přespali jednu noc v domě. Nikdo o tom nesměl vědět. 

Netrvalo dlouho, mohlo být tak kolem půlnoci, zjevil se v místnosti jezdec na koni. V tu chvíli 

zčervenal na stěně obraz, který představoval válečnou bitvu. Na to se vrátili duchové a začali 

kolem tancovat. Náhle zpozorněli a měli strach. Jeden muž udeřil jezdce i koně koštětem. 

Oba zmizeli. I duchové byli pryč.  

Jezdce, koně a duchy již nikdo vícekrát nespatřil. 
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POHŘBENÝ KOSTLIVEC  

V jednom domě v Jiříkově strašilo. Bylo to tak hrozné, že se všichni bydlící chtěli vystěhovat. 

V tom domě žila i dívka, která se v něm narodila. Odhodlala se, že dům neopustí. Řekla, že si 

duchy poradí.  

V noci nešla spát, sedla si ke kolovratu a předla. Noc plynula, hodina za hodinou a stále nic.  

Tu udeřila dvanáctá hodina. Hodiny odbíjely půlnoc. Při posledním úderu hodin přijel duch 

na koni. Dívka se sice chvěla, ale zůstala klidně sedět. Jezdec promluvil silným hlasem: 

„Přicházím dnes naposledy. Zdvihněte prkna v podlaze. Vykopejte ho!“ Bezhlučně a beze 

stopy zmizel jezdec i kůň. Nikdy víc je už nikdo nespatřil.  

Druhý den učinili to, co duch přikázal. Pod podlahou našli kostru. Pohřbili ji do posvěcené 

země.  

Od té doby v domě již nestrašilo a ubohá duše našla klid.  

 

 

Začarovaný obraz a Pohřbený kostlivec jsou obě v německém znění uvedeny v knize Das 

Böhmische Niederland. 
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DUCH NA HŘBITOVĚ 

Kolem jiříkovského kostela býval hřbitov. Dnes jsou jenom náhrobní desky ve zdech 

lemujících kostel a zbytky několika hrobek. 

Jeden muž z Jiříkova se zamiloval do dívky. Ta však o nápadníkovi nechtěla ani slyšet. 

Aby ji postrašil a vyděsil, oblékl se milovník do bílého a jako duch se zjevoval na hřbitovní zdi, 

kudy dívka musela často projít. Brzy se bála nejen dívenka, ale i všichni obyvatelé Jiříkova. 

Nikdo nechtěl jít přes hřbitov. Pro mnohé to bylo velmi těžké až nemožné.  

I byla vypsána odměna pro toho, kdo lidi ze strachu a hrůzy vykoupí. Čekalo se dlouho a 

marně. Nikdo si nechtěl nic s duchem začít.   

Konečně se našel člověk, který se nebál a chtěl si vydělat nabízené peníze. Bez dlouhého 

rozmýšlení si vzal důkladný klacek a vydal se na hřbitov na číhanou. Duch se jako obyčejně 

opětovně zjevil. Jako k výstraze „nepřibližuj se ke mně“ zvedla bíla postava svoje ruce. 

Muže na číhané to však nevyvedlo z míry. Nedal se zmást. Nebojácně udeřil ducha klackem. 

Tento zmizel.  

Následujícího rána našli lidé zhrzeného milovníka u hřbitovní zdi. Byl mrtvý. 

Od té doby se duch neobjevil a lidé opět chodí přes kostelní hřbitov. 
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ŠEDÝ MUŽÍČEK NA JIŘÍKOVSKÉ STEZCE 

V dávných dobách vedla vedle spojovací silnice Jiříkov – Šluknov i lesní cesta přes Jitrovník do 

Fukova.  Říkalo se ji Wildbretstrasse. Odbočovala za Královstvím do Šluknova. Dnes je to 

Jiříkovská stezka. Je modře značená a prochází lesními tišinami. 

Před mnoha léty šel Jiříkovskou stezkou muž z Jiříkova do Šluknova. Jmenoval se Hentschel. 

Ve Šluknově měl soudní řízení, aby složil přísahu. Spěchal. Tu uviděl v místě u svatého 

obrázku v olšovém křoví ležet přes cestu šedého mužíčka.  

Když přišel blíže k němu, vyskočil mužík a zmizel v lese. Hentschel se polekal a pospíchal do 

Šluknova k soudu.  

Po složení přísahy u soudu se vracel onen muž stejnou cestou domů do Jiříkova. A opět u 

svatého obrázku ležel zase šedý mužíček přes cestu. Hentschel ho obešel velikou oklikou 

lesem. Bál se a celý vystrašený utíkal rychle až do Jiříkova. 
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MODRÉ SVĚTÝLKO NA JIŘÍKOVSKÉ STEZCE 

Dlouhý čas a každou noc bylo vidět na Jiříkovské stezce modrý plamínek. Na onom místě se 

nic zvláštního nepřihodilo. Snad pravděpodobnou příčinou bylo to, že nějaký muž z Jiříkova, 

zde zakopal v zoufalství čarodějnické knihy. 

Dostal je od samotného čerta. Byl šťastný, ale později bylo pro něho ukrutné se těchto knih 

zbavit. Všechny pokusy o zničení byly marné, nezdařily se. 

Čarodějnické knihy hodil do kamen a spálil. Ony však i z popelu se objevily opět v domě. 

Knihy byly pro jiříkovského občana ještě hrůznější a nezničitelné. Muž doma klidu 

nenacházel. Když byla temná a bouřlivá noc, vypravil se ven do lesa a zakopal čarodějnické 

knihy na Jiříkovské stezce.  

To ho spasilo, knihy se již nikdy do domu nevrátily.  

Na Jiříkovské stezce však zcela klid nenašly. Na místě, kde byly zakopány, hořel každý večer 

modrý oheň a strašil osamělé pocestné. 

Teprve tehdy, když se páter Kašpar na onom místě pomodlil, se modré světlo již vícekrát 

neobjevilo a čarodějnické knihy i čert ztratily svá kouzla a moc.  

 

 

  



25 
 

OBŘI Z JITROVNÍKU (PYTLÁK) 

Na Jitrovníku a v jeho okolí se shromažďovali obři. Vytvářeli divoké a surové tlupy. Vedli 

bujný rozmařilý, nikoliv tichý slušný život. Lidé se báli střetnout se s nimi a vyhýbali se jim. 

Obrům sloužil na Jitrovníku k obveselení kuželník s devíti kuželkami a šesti koulemi z čistého 

zlata. Při hře v kuželky hodovali a hýřili. Všichni při tom strašidelně kleli a vysmívali se bohu i 

lidem. 

Právě ve sváteční den 1. listopadu, na den Všech svatých, provozovali své neplechy dlouho 

do noci. Avšak ještě veseleji a zuřivěji než dříve. Nad Jitrovníkem svítil měsíc. Tu se konečně 

měsíc otevřel, na obloze se objevila ohnivá koule. Sletěla směrem dolů, rozbila a zatloukala 

do země zlaté koule, kuželky i obry. 

Ještě dnes leží pod Jitrovníkem hroudy zlata a čekají na svého nálezce. Kdo je najde? 
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JITROVNÍK A ZOTAVOVNA PYTLÁK 

Jitrovník – Jüttelsberg – kóta 509,1 m severně od Království. Podle měření z r. 1955 má 

nadmořskou výšku 509,1 m. V současnosti je vrchol značen železnou tyčí červenobílou 

s tabulkou trigonometrický bod. Dle knihy Heimatskunde Bezirkes Schluckenau z r. 1898 je 

nadmořská výška vrcholu 508,5 metrů a nachází se asi 80 metrů od nynějšího 

trigonometrického značení. Je to v prostoru, kde stála dřevěná rozhledna a kóta je značena 

kamenem s křížkem. Našli jsme jej mezi zbytky kamenné podezdívky bývalé rozhledny. 

Na vrcholu Jitrovníku byla v minulém století v roce 1888  - Gebirgsverein Schluckenau -

postavena dřevěná rozhledna. Aby odolala větrům, byla přikotvena lany k velkým kamenům 

na zemi. Při zimní procházce jsme našli 3 balvany s velkými železnými oky.  Čtvrtý kámen je 

v místě zapuštění železného oka puklý. Balvany vytvářely čtverec kolem rozhledny, rozpětí je 

27-32 kroků. Kdysi byl z rozhledny krásný pohled směrem východním a severním do Saska. 

Za jasných dnů bylo vidět i vrcholy Jizerských hor a hřebeny Krkonoš.  

Dnes jsou zde vysoké smrky a buky. Po rozhledně jen sutiny kamenů z podezdívky a balvany 

s železnými oky. Pod vrcholem Jitrovníku směrem k východu postavil na mýtině majitel 

Johann Vogel restauraci (1888). Byla hojně navštěvovaná, a proto v roce 1894 značně 

rozšířena. Dnes je rozšířena na zotavovnu Pytlák, postaveny chatičky a malé hřiště na 

odbíjenou. Minulost připomíná jenom hlava buvola, která je značně zchátralá. 
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PRAŽÁK – PRAŽSKÝ HONZA – LOUPEŽNÍK JAN KARÁSEK 

dle Josefa Buřila 

Jan Karásek se narodil v Praze, na Smíchově v roce 1765. Vyučil se truhlářem a řezníkem. Žil 

na Moravě, potom ve Slaném a v Litoměřicích. Zde kradl, dostal 4 roky vězení. Po návratu 

pašoval do Saska.  Ve Chřibské byl chycen verbíři, odveden na vojnu do Litoměřic. Při 

přesunu pěšího pluku do Prahy utekl. Usadil se ve Stolpenu v Sasku a živil se jako potulný 

obchodník. Oženil se s dívkou z Fukova a měl dceru Veroniku. Žena mu záhy zemřela. Jan 

Karásek se odstěhoval do Eibau. Tam ho poznali a chytili jako dezertéra a byl vrácen do 

vězení v Litoměřicích. Uprchl.  Žil v Leutersdorfu v Sasku u hostinského Greibicha. Vzal si jeho 

dceru Magdalenu. Dal dohromady desetičlennou loupežnickou partu. Byl znám jako Pražák 

nebo Pražský Honza. Z hospody v Leutersdorfu se vydávali na loupežné výpravy. Jeho tlupa 

vypadala jako invalidé. Např. Wessel měl ochrnutou ruku, Engelmann měl jedno oko, Karel 

Budyšínský půl nosu, Kohler byl polohluchý, Fritz silně kulhavý. Noční pochody dělali až 20 

km dlouhé. Maskovali se falešnými vousy, načernili obličeje. Nikdy neloupili v kostele a přímo 

v Leutersdorfu. Sklapla klec.  

1. 8. 1800 četa dragounů celou tlupu pochytala v Leutersdorfu. Vystavovali je tam a vybírali 

vstupné 1 groš. 8. 8. 1800 je pěšky, přivázané provazy za koně, transportovali do Budyšína. 

Jeho ženu Magdalenu odvedli později.  14. září 1801 první rozsudek zněl: 10x smrt lámáním 

kolem, jen 18letý mladík dostal 5 let. Než přišel potvrzený rozsudek z Lipska, dva loupežníci 

utekli.  24. 5. 1802 druhý rozsudek: poprava oběšením, jen Neumann dostal lámání kolem.  

Žádali o milost a dostali doživotí. Před tím v Budyšíně stáli od 8-16 h na pranýři s tabulkou na 

prsou, co udělali. Po potvrzení rozsudku byl odveden do Drážďan. Bylo mu 38 let. Ve vězení 

dostal 15 kg okovy. V Drážďanech chodil jako vězeň na práci ven a lidé se na něho chodili 

dívat. Zuřil. Dokonce i ženu, která ho ukazovala dítěti, zranil. 2x se pokusil o útěk. Dostal 

samovazbu. Pak byl přikován k pryčně. Zemřel 14. 9. 1809. V Jiříkově 1864 zemřela 

Karáskova milenka ve věku 84 let.  
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KDO JE VINEN...? 

28. října 1918 byl vytvořen nový stát Československá republika. Obecní rada vydává 

prohlášení a provolání k obyvatelstvu. Plně souhlasí s požadavky Národního výboru Praha. 

Žádné území Nord Böhmen, ale ČSR. Zrušena Národní jednota severočeská, ale dne 29. 5. 

1922 je opět založena Národní jednota severočeská pro Filipov a okolí. Od vzniku ČSR 1918 

do 1922 nejsou v naší lokalitě dvojjazyčné nápisy. 

Česká menšina v Jiříkově a Filipově zakládá českou národní školu – v květnu 1922 a správcem 

je Otakar Příšovský. V této době (1924 – zápis v kronice) má Filipov asi 2000 obyvatel, 21 

hotelů, hostinců a kaváren, jen jednu továrnu -  Urais Blumenfabrik. Češi pracují většinou 

v Sasku. NJS pořádá plesy. Ve Filipově je založen Sokol – je to TJ Sokol Rumburk, odbor 

Filipov. 

Od 21. 11. 1926 je správcem české školy Josef Škoda, který zde působil do 1929. V dobách 

okupace byl zatčen, uvězněn a umučen v koncentračním táboru Osvětim roku 1942. Po 

osvobození byla umístěna na budově školy deska. Bylo to v prostoru nedaleko hranic, později 

zde byla mateřská škola. Po zrušení školy a před rekonstrukcí budovy byla deska sejmuta. 

Jiříkov se stává průmyslovým centrem. V roce 1930 má Starý Jiříkov, Nový Jiříkov a Loučky 

7 990 obyvatel a 1 182 obytných domů. Je zde nádraží ČSD Jiříkov-Ebersbach, zastávka 

Jiříkov-Filipov. Vedle četnické stanice má 3 pohraniční oddělení: Jiříkov-Ebersbach, Aloisov a 

Filipov. Hlavní celní úřad, nemocenská pojišťovna, farní úřad, národní škola chlapecká a dívčí, 

měšťanská škola dívčí, dále živnostenská a pokračovací škola slouží občanům.  1. února 1936 

byla otevřena soukromá mateřská škola v Jiříkově (NJS).  Téhož roku 6. 12. 1936 začíná 

činnost české reálné gymnasium v Rumburku. 

Soužití české menšiny s Němci bylo bezproblémové. 7. - 8. července 1928 je desáté výročí 

Rumburské vzpoury. Také desáté výročí vzniku ČSR. Manifestační slávu připravilo 23 českých 

spolků z celého Šluknovského výběžku. Avšak jediná vlála na české škole. Nedivme se. Jiříkov 

má v té době téměř osm tisíc obyvatel a z toho jen 240 Čechů, ve Filipově jen 92 Čechů. 

1931-1936 jsou krizová léta. Málo práce a peněz. Přichází útlak politický a národnostní. 

Oživuje svou činnost v roce 1935 nacistická strana SdP – Henleinova.  

14. září 1937 umírá první president ČSR T. G. Masaryk. U nás v předvečer pohřbu plály po 

obvodu státní hranice až do rána ohně.  

Připomeňme si rok 1938 a 1939, který byl pro naše české lidi žijící v pohraničních územích 

trpký a mnohdy tragický. Fašismus začal svou rozpínavostí opanovávat celou střední Evropu, 

doléhalo to i na nás.  

29. 9. 1938 – Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier podepsali v Mnichově dohodu o 

odstoupení pohraniční území československých zemí Německu. 
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Bylo odtrženo od naší republiky území o rozloze 28 679 km2, kde žilo 3 817 865 obyvatel, 

z toho 962 379 Čechů. 

Demarkační čára sahala hluboko do československého vnitrozemí. Zfanatizovaní nacisté, 

hnědí ordneři, rozpoutali neslýchaný teror. Přepadali byty antifašistů, státních zaměstnanců 

a českých usedlíků. Ničili majetek. Sami Němci museli vydat nařízení, že právo zatýkat má 

pouze gestapo. V zabraném pohraničí měli Češi menšinu  - 25,2%. Přesto Němci měli v r. 

1938 v celé ČSR ještě menší menšinu. Bylo jich jen 21,9% . 

Z odtržených území prchlo a utíkalo za komplikovaných situací původně asi 200 000 Čechů 

do vnitrozemí. Spali v sokolovnách, po nádražích, u známých, než našli nový domov. Později 

se někteří vrátili zpět. 

Uvedu tabulku dle sčítání lidu v pohraničí: 

v roce 1938.................................................962 379 Čechů 

v roce 1939................................................287 939 Čechů, od 1. května 1939 zřízena Sudetská 

župa. 

Mnoha Čechům byl zkomplikován život. 

I v Jiříkově je od roku 1938 zjevný úmysl a úsilí henleinovců o vyhnání české menšiny 

z pohraničí. Politická moc a převaha SpD je jasná z vývoje politických stran na Rumbursku. 

Jak vypadalo procento všech hlasů ve Šluknovském výběžku: 

rok 1919 1923 1927 1931 1938 

soc. dem. 59% 44% 48% 41% 15% 

Henl. SpD - 14% 14% 18% 78% 

 

V Jiříkově se vytvářejí oddíly SOS. Je to Stráž obrany státu. Příslušníky SOS jsou státní 

zaměstnanci české národnosti. Pomáhají ostatním složkám státní moci držet pořádek a 

chránit životy i majetek české menšiny. V květnu 1938 je napjatá situace. SOS a finanční stráž 

nechodí po hraniční čáře, mají zákaz používat střelné zbraně.  Červen 1938 uzavřeny hraniční 

přechody Jiříkov a Filipov. V polovině září 15. 9. 1938 se mělo konat provokační shromáždění 

na náměstí v Jiříkově. Z Německa pochoduje průvod asi 700 Němců. Zásahem SOS, 

finančníků, policie, četnictva, ale hlavně vojenské posádky z Rumburku je provokaci 

zamezeno. Dav na náměstí se rozešel a utekl za hranice pod německou nemocnicí až po 

uslyšení rachotu 3 obrněných aut vojenské posádky.  Auta sjížděla z Rumburského kopce. 

Netrvalo ani týden a již 23. 9. 1938 ordnéři z Ebersbachu a Jiříkova, spolu s příslušníky SA 

(Schutz Abteilung) – hnědé košile, červená páska s hákovým křížem na rukávě, přerušují 

telefonní a telegrafní spojení a jednají o odchodu SOS a finanční stráže z Jiříkova.  
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Tato doba přišla. Se slzami v očích, s vybitými zbraněmi odcházejí v útvaru na hranice 

katastru města Jiříkova, k dnešnímu koupališti. Vede je německý velitel pohraniční stráže. 

Místo srazu finanční stráže byl Kokořín. Zaměstnanci pošty měli sraz v Jablonném 

v Podještědí. Opustili město, aby se po sedmi létech opět vrátili. 

V době od 1938-1945 je Jiříkov součástí Sudetenlandu a je začleněn do vojenské mašinérie 

Třetí říše. Zaveden lístkový systém. Do války odcházejí dospělí muži, ale později i mladíci. 

Z Jiříkova bylo odvedeno 2 368 mužů, po válce se vrací 1 982.  Krutá válečná daň – 386 

lidských životů. Dřevěné kříže na hřbitov jen symbolicky připomínají domov padlých. Také 

malé lístky formátu A 6 s fotografií a stručným textem byly oznámením nejsmutnějším. Zum 

Andenken an..........., Funker in einem Grenadier-Regiment. geb. am 6. 9. 1924, gefallen am 

23. 2. 1944 in Russland. Er liegt auf dem Heldenfriedhofe Nowosselieeostw. Pleskau zur 

letzten Ruhe gebettet. 

Válka mění osudy lidí. Do Jiříkova jsou nasazováni na práci váleční zajatci, ale i totálně 

nasazení Češi. V tělocvičně TJ Spartak, bývalý Schützenhaus, je lágr pro 12-14leté sovětské 

děti, které chodili stloukat bedny k Försterům. Ze zajatců Rusové, Belgičani, Francouzi, 

Italové, Poláci i Egypťané. Plynovod budovali Angličané, ale ti byli dováženi odjinud. Vojenské 

lazarety: škola – dolní budovy, hotel Beseda, internát zvláštní školy. 

Cizinci v Jiříkově byli váleční zajatci, totálně nasazení Češi a zavlečení lidé, hlavně ze 

Sovětského svazu. Ti byli jako Osterarbeiten. Ve vedlejším Neugersdorfu u firmy Reichert 

und Söhne pracovalo asi 50 ruských děvčat. Ke konci války, tak někdy v lednu-únoru 1945, se 

jich 7 pokusilo o útěk. Byla chycena na útěku a ředitelem firmy krutě ztrestána. Podle 

výpovědi očitého svědka bylo těchto sedm děvčat postaveno na dvůr továrny a byl na ně 

pouštěn z hydrantu proud studené vody. Statečná děvčata stála na kamenech továrních 

dvora, voda na nich mrzla, ale nikdo neprozradil, kdo celou akci k útěku organizoval. Vedoucí 

lágru sovětských děvčat byla Němka, která se vrátila po 1. světové válce z Ukrajiny. Byla 

nebezpečná, protože znala dobře rusky i německy, a tak si dívky musely dávat na ni pozor. 

Přímo v Jiříkově pracovali i totálně nasazení Češi, byli i ve Filipově, např. Josef Razák dělal 

jako řeznický tovaryš u Klemrů, později řeznictví a kuchyně, kde se stravovali čeští finančníci, 

celníci, učitelé a dělníci. Fungovalo až do roku 1947. Dnes je zde řeznictví pana Bajana. Já 

sám jsem se stravoval též v tomto podniku. 

Řada válečných zajatců pracovala přímo u sedláků, kde i spali. Jimi byly nahrazovány 

pracovní síly, neboť téměř všichni muži byli na vojně. Někteří zajatci byli internováni 

v malých zajateckých lágrech. Pracovali v továrnách. Přímo v závodě Jawa byl uvnitř podniku 

malý zajatecký tábor. 

Nejvíce byli hlídání Francouzi. Ti dostávali od Mezinárodního červeného kříže každý měsíc 

balíčky. Nejhůře se vedlo Rusům. Ke konci války již docházelo i k mizení zajatců z těchto 

táborů. Shromaždiště zajatců bylo stavení u rybníka Duhák v Novém Jiříkově. Dnes je 

zbourané. Na křižovatce před sportovním hřištěm na kopanou stával hostinec pana Sedláčka, 
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potom Osvětová beseda, kde za okupace byli čeští dělnici, kteří byli nasazeni na práci. 

Naproti v Rudém domě byly internovány 12-14leté ruské děti. Cestou na Filipov stojí 

v prostorách dnešního Ústavu sociální péče také bývalý hostinec, kde byl zajatecký lágr. 

Nejvíce zajatců bylo shromážděno na jiříkovském nádraží, které nebylo pro osobní dopravu 

v provozu. Bylo to v prostorách dnešního skladiště. Ještě některá zamřížovaná malá okénka a 

některá zazděná svědčí o životních poměrech sovětských válečných zajatců, kteří zde byli 

internováni. Z nádraží byli voděni na práci do továren a také na práci na poli. Zacházení s 

nimi nebylo vždy dobré. I samotní Němci podporovali zajatce tím, že jim dávali jídlo na určitá 

místa kolem silnice. Při pochodu z práce i zajatci potraviny vybírali. Také v prostoru nádraží 

byli umístěni zajatci  - ostarbeitři, o čemž svědčí zbytky hřebíků, dírky a otvory v trámech, 

neboť celé nástupiště bylo uzavřeno ostnatým drátem. Osobní vzpomínka paní 

Schermertové: „ Z prostoru nádraží se ozýval večer zpěv táhlých ruských písní, jindy zase 

nářek i pláč. Některé písně jsem po osvobození slýchávala hrát v českém rozhlase.“ 

 Od podzimu 1944 procházely krajem pochody smrti jako přízrak středověku. Jednalo se o 

tisíce lidí různých národností z koncentračních táborů, které chtěli fašisté před koncem války 

fyzicky likvidovat hladem a útrapami. Projížděly celé vlaky s vězni. Kolem trati zůstávaly jen 

mrtvoly vyhublých vězňů. 

Dne 19. dubna 1944 dojel vlak z Ebersbachu do Jiříkova. Přivezl asi 1500 židů, Maďarů a 

Rakušanů. Transport zůstal čtyři dny stát v tehdy zrušené železniční stanici a během této 

doby zemřelo hladem a vysílením osm osob – 1 Rakušan a 7 Maďarů. Mrtví byli na rozkaz 

velitele strážního oddílu pohřbeni ve společném hrobě na jiříkovském hřbitově.  Šachtu 

vykopali za dozoru SS Židé společně s místním hrobníkem na místě, které určil člen 

městského úřadu pan Marschner. Bohužel nevíme místo pohřbení vězňů.   

Za války zemřeli v Jiříkově dva sovětští zajatci a jeden Francouz a jeden Belgičan. Pochování 

jsou na hřbitově spolu s padlým gardovým poručíkem z konce války. Nyní společně v jednom 

místě. Na hřbitově byl jeden hrob sovětských vojáků a jeden spojeneckých vojáků. V hrobu 

sovětských vojáků leží 3 vojáci: Tsarov Efim nar. 5. 5. 1904, zemřel 6. 3. 1942, Babokin Pavel 

zemřel 7. 7. 1942 a Ivan Vasiavenko nar. 1921 a zemřel 8. 5. 1945. První dva zemřeli jako 

zajatci na zápal plic, poslední byl raněn v revolučních dnech v Neugersdorfu. Byl pochován 

svými kamarády na zahradě hostince Na Vyhlídce. Poslední říjnovou neděli roku 1947 byl 

exhumován a převezen slavnostně na jiříkovský hřbitov. Exhumace byla provedena za účasti 

všech spolků korporací. Pozůstatky byly převezeny do kaple. Po obřadech faráře církve 

československé vyšel mohutný průvod městem na místní hřbitov.  

 

Dlouhou řadou dvojic byly neseny věnce od MěNV, spolků a korporací. Za odboj západních 

zahraničních vojáků se loučil Oskar Horák, jménem národního výboru promluvil předseda 

Kaloč. Při zvucích naší a ruské hymny byla rudá rakev spuštěna do hrobu, při čemž leckterý 

občan stíral slzu. Nápis: Za vaši krev – naše svoboda. 
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Prostor hrobů je v rohu vlevo od hlavního kříže. Asi 40 metrů od vchodu na hřbitov, vpravo 

od hlavního kříže, byl hrob spojeneckých vojáků. V něm leží Belgičan Marcel Daubie, který 

zemřel 26. 12. 1943 a Francouz Peltan Louis zemřelý 17. 12. 1943. Na desce nápis 

Nezapomínáme … v roce 1980 byl pomník přemístěn do rohu k sovětským vojákům a 

vytvořeno společné místo piety. 

Druhá světová válka spěla ke konci. V noci ze 7. na 8. května 1945 projela Jiříkovem sovětská 

rozvědka. Jiné oddíly sovětských vojáků městem neprocházely. Ty jezdily z Neugersdorfu 

přes Vyhlídku, Aloisov a Rumburk. Dva dny a hodně Katuší. Byla to část velké operační 

jednotky, která se rozdělila u Görlitz. Druhá šla kolem hranice směrem na Děčín. Na cestách 

byl neustále pohyb. Mezi armádou a vojáky se pohybovali Volksgäste. Vojenské 

komandatury byly: Neugersdorf, Rumburk a Ebersbach. Jiříkov patřil pod velitelství 

Ebersbach. Velitelem byl Gruzínec mjr. Adamíra. Velitelství bylo zrušeno v březnu 1946. 

Vojenské přestřelky v Jiříkově nebyly. Osvobození přišlo od 37. pěšího pluku 2. polské 

armády 9. 5. 1945. Dne 8. května 1945 se objevila letadla nad Jiříkovem. Použiji vyprávění 

starousedlice paní M. Fingrové. 

„Bylo to 8. 5. 1945 asi v 18 hodin. Byla jsem doma a u mne na návštěvě byla paní 

Schermertová, dále majitel domu pan Kosina a dvě ruská děvčata, s kterými jsem pracovala 

v továrně na pánskou konfekci Richter und Söhne v Neugersdorfu. Zde jich bylo tenkrát na 

práci asi 50. Osmého května často přelétávala letadla nad Jiříkovem. Odlehčovala si náklad a 

shazovala bomby. Tak byl zbořen most v Ebersbachu u nádraží. S obavami jsme sledovali, co 

bude dále. K večeru přiletělo od nádraží letadlo, letělo směrem k náměstí. Tam se otočilo a 

v prostoru lékárny shazovalo bomby. První spadla na ulici před lékárnou, druhá v zahradě 

lékárny a třetí v zahradě MUDr. Liebische. Byly to malé bomby, žádná z nich nezasáhla 

přímo, ale okolní domy byly poškozeny. Rozbitá okna, popraskané zdi. Čtvrtá bomba zasáhla 

okraj domu čp. 991, kde jsem v prvním poschodí bydlela. Než jsme se nadáli, octli jsme se 

všichni v rozvalinách. Vážné zranění žádné, ale krváceli jsme. Dům byl značně poškozen, 

narušen a zdemolován. Později byl zbourán.“ 

Jak vypadala situace v roce 1945 ve světě? Válka se chýlí ke konci, ale lidé ještě stále umírají. 

Hledejme viníka! 

14. 2. 1945 – první nálet amerických letadel na Prahu, další 3. 3., 25. 3. 

21. 4. 1945 – jednotky 3. americké armády pod vedením gen. G. Pattona vstoupily na 

československé území a dobyly Aš. US Army postupovala západními Čechami a 6. 5. dosáhla 

Plzně. 

25. 4. 1945 – anglo-americké letectvo bombarduje Plzeň. Ze 70% zničena Škodovka. 

1. – 2. 5. 1945 – hlavní stan Sovětské armády vydal směrnice pro 1., 2. a 4. ukrajinský front 

k provedení Pražské operace. 
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5. 5. 1945 – požádalo sovětské velení gen. Eisonhowera, aby americká vojska zůstala při 

Pražské operaci na čáře České Budějovice, Plzeň a Karlovy Vary. 

9. 5. 1945 – vojska 2. a 4. UF jsou v Praze. 

21. 6. 1945 – Dekret prezidenta republiky o konfiskaci a rozdělení majetku Němců, Maďarů, 

zrádců a kolaborantů. (V českých zemích rozděleno 2 400 000 ha půdy, z toho 1 405 070 ha 

zemědělské). 

17. 7. – 2. 8. 1945 Postupim – Ceciliehof – poválečné uspořádání Německa. Postupimská 

konference: USA, SSSR a Velká Británie. Francie nebyla pozvána, ale souhlasila. 

2. 8. 1945 – prezidentský dekret o úpravě československého občanství osob německé a 

maďarské národnosti. Nevztahoval se na antifašisty a osoby pronásledované nacismem. 

Dekret byl podkladem pro odsun Němců z republiky. 

25. 1. 1946 – první transport odsunutých Němců. Asi 12 000 osob z Mariánských Lázní do 

americké zóny. 

29. 9. 1946 – na táboru lidu v Českých Budějovicích ministr vnitra Nosek hovořil o odsunu 

Němců z republiky. 

Z celkového počtu přes tři miliony Němců v ČSR, bylo odsunuto po Postupimské konferenci 

celkem 2 165 135 osob. Do amerického pásma šlo 1 415 135 osob a do sovětského pásma 

(později NDR) 750 000 lidí. Někteří Němci však uprchli za hranice dříve, jiní byli přesídleni bez 

soupisu. Příčinou útěku bylo provinění proti českému národu a strach před trestem. K 24. 

říjnu 1945 byl odsun v podstatě ukončen. 

Situace u nás v Jiříkově a okrese Šluknov: 

Okresní archiv v Děčíně, pobočka Rumburk – fond ONV Šluknov inv. č. 35/čj. 199/45 – M/S 

25. května 1945 má: 

 

25. září 1945 

  M Ž D celkem     M Ž D celkem 

Jiříkov 2 776 3 649 1 907 8 332   Jiříkov 1 672 2 751 1 044 5 467 

Filipov 458 992 444 1 894   Filipov 357 500 310 1 167 
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Na okrese Šluknov bylo v květnu 1945 – 52 893 Němců. 

Odsun probíhal ve dvou etapách. 

1. etapa odsunu ………. 28 504 osob 

2. etapa odsunu ………. 19 987 osob 

celkem odsunuto ………. 48 491 Němců 

Po odsunu zůstalo v našem kraji, na šluknovském okrese celkem 4 402 Němců, tj. 8,3%. Byli 

to většinou specialisté v továrnách, antifašisté a některá smíšená manželství. 

V Jiříkově byli Němci vyzváni, aby se připravili k odsunu. Bylo to v létě 1946. Zavazadlo na 

osobu mělo vážit 30 kg. Sraz byl u Rudého domu (Schützenhaus). Zde byly autobusy, které je 

odvezly do Šluknova do sběrného tábora. Odtud přes Fukov do sovětského pásma. 

V Rumburku byli Němci vyzváni lístkem. Shromaždiště pod gymnáziem (Mühle?) a potom 

pěšky přes Fukov. 

Odsunem byl vyřešen náhle a dramaticky konflikt mezi Čechy a Němci, který se táhl od dob 

národního obrození a vrcholu dosáhl za druhé světové války, kdy měli nacisté v plánu 

likvidaci českého národa. Je jisté, že kolektivní vina a rychlý spád událostí měly za následek, 

že došlo k porušení humánního postupu. Zabavení majetku, krádeže, násilí, hrubosti 

provázely tuto represi. Dle střízlivých odhadů zemřelo při odsunu celkem kolem sedm tisíc 

Němců. Další nepřímý trest pro Němce spočíval v tom, že se nesměli po dlouhou dobu 

komunistického režimu vracet do republiky ani na návštěvu hrobů, známých a příbuzných. 

Pro nás Čechy byl tento akt jednak ztrátou morální prestiže (vypuzení Němců z domoviny), 

jednak měl dlouhodobý vliv na politické, ekonomické i strukturální důsledky, (hustě obydlené 

pohraničí zpustlo, nebylo dost lidí a prostředků k udržení výrobních podniků a 

infrastruktury). 

Stav našeho města v roce 1993 je obrazným dokumentem. V roce 1945 celkem téměř 10 000 

obyvatel, dnes necelé čtyři tisíce lidí. 

Nebudeme zpochybňovat spravedlnost. Vina Čechů? Vina Němců? Vývoj lidstva nezastavíš. 

Posuďte činy roku 1938, srovnejte činy roku 1945-1946.  

Kdo je vinen…? 
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MOZAIKA KVĚTNOVÝCH DNŮ 1945 V JIŘÍKOVĚ 

Ze vzpomínek paní Schermertové, Fingrové. 

Georgswalde – severní Čechy – Sudetenland. Žádné hraniční sloupy, jenom hraniční kameny. 

Válka končí. Veliký chaos, nejistota a strach. Jaká budoucnost čeká naše obyvatele? 

„Šla jsem 8. května 1945 ještě do práce v Neugersdorfu, kde jsem šila. Na hraničním 

přechodu jsem byla upozorněna, že nikdo nesmí již do města, ať se vrátím. Protože náš 

podnik byl důležitý pro armádu, přece jsem se do něho dostala. V továrně byla panika, již se 

nepracovalo. Vrátila jsem se do Jiříkova a pěšky šla naproti dcerce, která se učila v Rumburku 

na kadeřnici. Po silnici na Rumburk jela spousta povozů i lidí. Od Ebersbachu kolem Förstra a 

přes náměstí se dral neustálý proud utečenců. Lidé byli vystrašeni, majetek na vozíčcích, kozy 

s sebou. Někteří jeli i kravskými potahy. Ustupovali před sovětskou armádou. Avšak na kopci 

před Rumburkem (Jagdschloss), kde je nyní benzinové čerpadlo a zničená restaurace 

Zámeček, křížil cestu proud od Neugersdorfu. Byli tam nějací lidé, kteří nás vraceli zpět. 

Chaos značný. 

Uhnula jsem za silnice a v lese se potkala s dcerou. Vrátili jsme se do Jiříkova a byli v domě 

čp. 991. Byla tam i dvě sovětská děvčata, která jsem naučila šít a která chtěla konec války 

přečkat v klidu. Chystali jsme se na oslavu vítězství. Paní Fingrová sháněla mouku, sama jsem 

někde vyštrachala trochu zrnkové kávy. K oslavě nedošlo … Bomby nad Jiříkovem. 

Po pádu z prvního poschodí jsem přistála na keři rododendronu. První otázka: „Co je 

s ostatními?“ Dům byl částečně zbořen. Z trosek koukaly bílé vlasy paní Fingrové. Dnes již 

nevím, kde se ve mně vzala ta síla, že jsem mohla vyprostit zasypané. Pamatuji se jen, že na 

pomoc přišel pan Kosina a měl krvavou ránu na spánku. Omdlela jsem … 

MUDr. Liebisch a tři francouzští zajatci, kteří se ukryli ve školce zahradnictví, se skláněli nade 

mnou. Byla jsem zraněná na boku. To bylo již večer kolem půl deváté. Na příkaz velitele 

policie Adama jsme sbalili věci a opustili Jiříkov. Mě vzali na vozíčku. Jeli jsme do Nového 

Jiříkova. V posledních chalupách bylo hodně lidí. Ani do stodoly mě nemohli dát spát. Hodně 

žen a dětí nalezlo úkryt na okraji lesa v Horním Jiříkově. 

Spojky nás seznamovaly se situací ve městě. Zde byl klid. Jen nad Schlechtebergem 

vyletovaly neustále světlice. Sovětští vojáci ostřelovali německé území. V lese u Aloisova 

hořel nějaký oheň. Němečtí vojáci se zbavovali munice. Zář nad lesem na Rumburském kopci 

dávala tušit, že hoří rumburské nádraží.  

K ránu byla zima. To byl již 9. květen 1945. Vraceli jsme se z lesa zpět do Jiříkova. Vedl nás 

sám policejní velitel Adam. Na některých domech vlály bílé prapory. Na náměstí u dnešní 

Besedy jsme se setkali s prvním Rusem. Nebyl to voják, ale svobodný zajatec. Přišel si vyřídit 

osobní spor. Poznal policejního velitele Adama a přímo na místě ho tělesně ztrestal. Policejní 
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velitel utekl do Německa, jeho doklady se objevily pod německou nemocnicí a nějaký člověk 

je přinesl jeho manželce. Adam však žil někde v NDR. Sovětští vojáci zajišťovali jídlo, pití a 

lahůdky. Odváželi vše do vedlejšího Ebersbachu, kde měli komandaturu. Oddíly Poláků 

drancovaly. Otevřené domy prošli, sebrali cenné věci. Uzamčené domy násilím otevřeli, 

pažbami pušek rozbíjeli okna. Jídla byl dostatek. Pekárny nebyly v provozu, ani ostatní 

obchody nebyly otevřeny. Já jsem však měla jídla dost díky sovětským děvčatům, se kterými 

jsem pracovala. Dokonce jsem se účastnila veliké oslavy vítězství v Neugersdorfu, kam mě 

pozval sovětský velitel. Sovětští vojáci, zajatci i totálně nasazení se asi 10. května shromáždili 

před továrnou v Neugersdorfu nad Filipovem k oslavě vítězství. Dostali jsme látky, jídlo i pití. 

Koncem května 1945 odjela sovětská děvčata domů. Písemné spojení s nimi nebylo 

udržováno. Nebyla jsem svědkem, že by někoho sovětští vojáci zastřelili. Bývalý ředitel 

Kieslink byl nasazen na vykládání vagonů a v noci hlídal jako vrátný.“ 

Paní Podzimková si vzpomíná, že od roku 1942 byl v jiříkovské škole lazaret, v dnešní 

kreslírně byl operační sál. Taktéž byl lazaret i z tělocvičny.  

I po mém příchodu do Jiříkova jsme z tělocvičny stěhovali spoustu poschoďových paland, 

Kramerovy dlahy, sudy sádry a chlorového vápna.  

Ve školách se nevyučovalo. Žáci docházeli do soukromí, přímo do bytů učitelů.  

Na výzvu rozhlasu byl ustaven v Jiříkově národní výbor dne 10. května 1945. Byla to vlastně 

tříčlenná správní komise, které předsedal Josef Razák. Starala se o pořádek ve městě, poštu a 

správu obce. Úředníci byli Němci. Prvním předsedou byl příslušník finanční stráže Suchý. 
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ZAJATECKÝ TÁBOR V JAWĚ 

Podnik byl založen roku 1905 – majitelem byl Münzberg. Byla to kovárna, kde se vyrábělo 

podkovářské zboží, ozuby a hmatce do podkov, nářadí na klepání kos – kladívka a babky, a 

pak se postupně přecházelo na výrobu nářadí a nástrojů: klíče, kleště a podobně. Majitel měl 

své prodejny v Rumburku a ve Šluknově. Byla to malá kovárnička, téměř bez denního světla 

s vybavením: 3 padací a 4 vzduchová kladiva. Veliký význam měl podnik ve druhé světové 

válce. Zajišťoval zbrojní výrobu – zápustkové výkovky na vozidla, letadla a zbraně. Takových 

závodů bylo v Evropě velmi málo. Byly postaveny dvě baterie kladiv a zavedeno topení 

v pecích uhelným prachem, který dovážel ze Senftenbergu v bývalé NDR. K zajištění levných 

pracovních sil byl v prostoru závodu vybudován tábor. 

Koncem roku 1943 byl v dnešní Jawě Jiříkov, dříve Münzberg Gesenkschmiede u. 

Werkzeugfabrik, v prostoru za nově vybudovaným skladem, zřízen zajatecký tábor, ve 

kterém bylo ubytováno asi 50 zajatců. Vesměs sovětských vojáků a několik zavlečených 

sovětských děvčat. V průkazech, které byly nalezeny v květnu 1945, které bohužel nebyly 

dochovány, bylo vždy místo národnosti uvedeno pouze Ostarbeiter. 

Tábor byla dřevěná budova velikosti asi 6x6 metrů, uvnitř vybavená dřevěnými 

poschoďovými palandami. Tento barák byl v době od října 1945 do března 1946 zbořen a 

materiál si rozebrali zaměstnanci podniku. Jediné co zbylo, je malinký domek se skleněnou 

stříškou, který sloužil jako záchod. 

Zajatci se ani v otroctví nepodrobili. Důkazem toho byla jediná známá sabotáž v roce 1945, 

kterou jako domluvenou akci provedli. Na dvoře pod stromy ležela utržená, ukroucená hlavní 

hřídel baterie padacích kladiv. Bývalý mistr kovárny, Němec Herbert Müller, nám v roce 1945 

vysvětloval, že to udělali zajatci, ti že neměli se strojem cit. Ukroucení však mohlo způsobit 

pouze veliké přetížení současným záběrem všech tří na baterii zapojených kladiv. Dovedeme 

si dnes vypočítat, jaký to způsobilo výpadek ve zbrojní výrobě. 
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JIŘÍKOVSKÝ KOSTEL SV. JIŘÍ  

Markantním znakem jiříkovského náměstí je kostel, fara a městská radnice. Uprostřed 

barokní trojsousoší z roku 1769: sv. Karel Boromějský, Jan Nepomucký a sv. Florián. Farní 

úřad je též barokní z konce 18. století – nově postaven 1787. 

Kostel je zasvěcen svatému Jiří a je postaven v barokním slohu. Se stavbou bylo započato 

v roce 1725-1727 italským stavitelem Rossim dle návrhu Jana Lukáše Hildebrandta. Kostel je 

jednoloďový s užším, polokruhovitě ukončeným presbytářem a postranními prostory. Celá 

loď je zaklenuta dvěma poli plackové klenby. I vnitřní zařízení kostela je barokní. Obraz na 

hlavním oltáři: sv. Jiří od malíře Kindermanna z Jiřetína. Barevná skleněná okna jsou dary 

z roku 1894 a pocházejí od Mnichova. Kostel byl vysvěcen 1729, provedl děkan z Lipové 

Wilhelm Jäger. Datum nad hlavním portálem 1729, v knize Heimatskunde des Bezirkes 

Schlukenau je uvedeno datum 1728 jako vysvěcení kostela. Nad portálem jsou erby: Graaf 

Dittrichstein a Graf Harrach. Varhany v kostele nejsou původní. Jsou nové a byly postaveny 

roku 1942 mistrem Schusterem ze Žitavy. Elektromagnetické a dvoumanuálové. 25. 3. 1923 

již za první republiky bylo svěcení zvonu na náměstí v Jiříkově. Fotografie v majetku paní 

Haseové. Archiválie byly předány z kostela do Rumburku. Původní věž kostela byla cibulovitá 

– barokní. Od blesku roku 13. 3. 1840 shořela. Během večera za bouřky uhodil blesk do věže 

a zapálil ji. Velké škodě zabránil věžný Ignác Langhaus a mistr kominický ze Šluknova, který se 

na věži skryl před bouří. Tento také zachránil věžnému život. Věžný byl úderem blesku 

omráčen, a kdyby mu nepřispěchal mistr kominický na pomoc, tak se zřítil z věže.  Ani nynější 

ukončení věže není původní. Kříž na kostele byl v roce 1953 shozen větrem a bezprostředně 

potom nahrazen jen železným křížem. Kostel je památka státu. Teprve zásluhou faráře 

Zdeňka Maryšky se něco začalo dělat pro záchranu této barokní stavby. V roce 1986 byla 

oplechována mědí malá věž zvonice na východní straně kostela. V letech 1988 je pokryta 

střecha měděným plechem a též celá věž. V témže roce byl umístěn i současný pozlacený 

velký kříž na věž kostela. Dne 19. července 1988, bylo to úterý, byly vloženy do makovice 

kostela svatého Jiří ukládající listiny, noviny, fotografie, banka poskytla kovové i papírové 

peníze současné doby a několik listů ze současných událostí i historie připravil pan Josef 

Eder, zpravodaj Státní památkové péče Děčín, bytem v Jiříkově. Velkou zásluhu o tento čin 

má pan farář Zdeněk Maryška. 

Připomínám slova, která jsou uložena na věčnou paměť, napsal je do ukládací listiny Josef 

Eder: 

„Až příští generace budou tyto spisy čísti, poznají, že zde žili lidé, kteří se milovali i 

nenáviděli, pracovali i odpočívali, budovali nové základy na základech starých, rodili se a 

umírali a měli starosti i radosti jako každé pokolení, které před nimi bylo a po nich bude“. 

Koncem 18. století řádila v okolí Jiříkova Karáskova loupežnická parta. Ta však nikdy nekradla 

v kostelích. A přesto byl jiříkovský kostel vykrádán. Poprvé byl vykraden 28. prosince 1770. 
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Podruhé 31. ledna 1829 lupiči zanechali uvnitř kostela psa, který přivedl vyšetřovatele na 

stopu zlodějů a dovedl je až do Saska do osady na Hemplu. Potrestáni byli doživotní káznicí. 

Byli to protestanti. 15. dubna 1838 byl veliký požár ve Šluknově. V Jiříkově zmatek, všichni 

obyvatelé se zabývali touto událostí a toho využili zloději a kostel po třetí vykradli. Nebyli 

odhaleni. I v našem století v roce 1992 zloději vypáčili postranní dveře a vnikli do zákristie, 

kde zcizili věci k náboženským obřadům. 

Od roku 1992 je kostel obehnán ohradou a pracuje se na venkovních úpravách omítky celého 

kostela. 
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MÍSTA POSLEDNÍHO ODPOČINKU 

Nejstarším hřbitovem v Jiříkově je prostor kolem kostela. Však se k němu vztahuje i pověst 

Duch na hřbitově. 

Na hřbitovní zdi jsou desky, několik hrobů je ještě udržováno. Jinak je hřbitov zrušen, 

nepohřbívá se zde. Kaple, která se nachází napravo při v chodu ke kostelu od zvláštní školy, 

je z roku 1729. Za zmínku stojí obložení celé kaple. Do výše stropu je obložena šedomodrým 

mramorem. Po celém obvodu horního okraje desek je zlatým písmem napsáno: Eine 

grössere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. V dobách druhé 

světové války zde byla vzdávána pocta padlým vojákům z Jiříkova. Osobní vzpomínka paní 

Neuhäuserové: „Padlý muž sestřenice –  za něj byla sloužena mše v kostele, potom v této 

kapli byla vyvěšena jeho fotografie a vzdána pocta.“ Podle jiného pramene, byl na dveře 

domu, odkud padlý pocházel, připevněn zelený věnec a fotografie. 

V roce 1789 byl zřízen hřbitov v Novém Jiříkově. Je to v prostoru mezi dnešním hřbitovem a 

rybníkem Ostrovákem. Jeho rozloha byla 1 125 sáhů. Je zrušen a jeho existenci připomíná jen 

kříž v poli a smuteční jasan. Kříž je zrezivělý a puklý. V roce 1872 je založen další hřbitov u 

silnice Jiříkov-Šluknov. Rozloha 4 020 sáhů. My ho dnes známe pod názvem Starý hřbitov. 

Pohřbívalo se zde do roku 1943-1944. Poslední pohřbení je z roku 1947, kdy zde byla uložena 

k poslednímu odpočinku milosrdná sestra. Uprostřed stával velký kříž a před ním pomník 

padlým v 1. světové válce. Na čelní straně pomníku byl nějaký nápis a na zadní straně desky 

jména padlých. Vše bylo zničeno za hospodaření fy Elitex, která používala prostor ke 

skladování beden. Bylo v 70. letech. Ani záměr zřídit v těchto místech autokemp nevyšel. Zdi 

jsou pobořené, staré kaštany uschlé a místo zdevastováno. 

V knize poplatků města Jiříkova nalézáme zápis o dalším místě pohřbívání. Je to nynější 

hřbitov. Hlavní kříž je z roku 1899 a první zápis o pohřbení je z roku 1900. V novější části, 

která je vlevo od hlavní cesty, se začalo pohřbívat v roce 1920. 
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FILIPOV – JIŘÍKOV 2 

Filipov býval nejmladší obcí šluknovského výběžku. Byl založen na panství pana Filipa 

Zikmunda von Dittrichsteina. K  jeho cti nese i jeho jméno. Rozrůstal se rychle. Již v roce 1731 

měl 63 domů, v roce 1890 už 129 domů s 1 396 obyvateli. Prožíval období samostatnosti a 

závislosti na Jiříkovu. Od založení do roku 1849 byl samostatnou obcí, potom spojen 

s Jiříkovem až do roku 1897, kdy začal opět existovat jako obec šluknovského okresu. Přešla 

léta a od 1950 je Filipov spojen s městem Jiříkov (obě obce měly 4 875 obyvatel). Dokladem 

existence katastru a hranic obce Filipov je i nyní hraniční obecní kámen na silnici Jiříkov – 

Filipov. Je stále udržován, je na něm velké F a nalézá se vpravo u domu pana Jarschla, který o 

něj pečuje. 

Od roku 1869 byl ve Filipově sbor dobrovolných hasičů. Samostatný poštovní úřad funguje ve 

Filipově od roku 1894. Filipov se stal od roku 1866 známým poutním místem. Na noc 13. 

ledna 1866 se datuje zázračné uzdravení Magdaleny Kadeové. Její postel je uchována 

v bazilice. Hrob Magdaleny Kadeové najdeme na jižní straně u zdi Filipovského hřbitova vedle 

hrobky kněží. Byl opatřen bílou deskou s nápisem a nacionálemi M. Kadeové. Bohužel v roce 

1992 byla deska i ohrazení hrobu vandaly zničena. 

Krásný a zdaleka viditelný kostel p. Marie Pomocné je uměleckou památkou. Byl vystavěn 

v létech 1874-1885 ve slohu pseudorománském. Plány vypracoval vídeňský architekt 

František Hutzler. Stavitelem kostela se stal liberecký Sachers, který zemřel a stavbu dokončil 

rumburský stavitel Josef Hampel.  

11. 10. 1985 kostel vysvětil litoměřický biskup Schöbl. O stavbu se zasloužil p. děkan Msgn. 

František Storch, který též napsal brožurku „Maria, das Heil der Kranken“. 

Kostel má dvě věže a na portální straně je mariánská statue. Byla zhotovena jako kopie 

mramorové sošky z kaple dle drážďanského vzoru. 

Na severní straně je kostel spojen s mariánskou kaplí, která je též v pseudorománském slohu. 

Je starší, pochází z roku 1866-1873. 

Na jižní straně stojí u kostela klášter, který je spojen koridorem a patřil řádu redentoristů. Je 

z roku 1883-1884. 

Dnes jsou prostory po rekonstrukci v sedmdesátých letech využívány jako Ústav sociální 

péče. 

Filipovský kostel má vynikající výzdobu a akustiku. Pět oltářů i kazatelna pocházejí 

z uměleckých dílen z Mnichova, právě tak jako 14 obrazů křížové cesty. Varhany jsou velmi 

pěkné a byly sestaveny stavitelem varhan Hermannem Eulem z Budyšína v dubnu 1889. 

Věžní hodiny nejsou v provozu, pocházejí z roku 1887 od hodináře Krügela z Eibau v Sasku. 

Mají osm ciferníků. 
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V současné době je využívána bazilika i jako koncertní síň pro vážnou hudbu. Zásluhou faráře 

Zdeňka Maryšky byly věže v roce 1977 opatřeny novou krytinou a posléze v roce 1980 

provedena celková oprava fasády baziliky. Vnitřek baziliky byl nově vymalován a 

modernizován. Hodně lidí navštěvuje toto poutní místo. Po otevření hranic pro pěší 

přicházejí i lidé z blízkých i vzdálených míst Saska. 

Část obyvatelstva Filipova se zabývala zemědělstvím, hlavně chovem dobytka a včelařstvím. 

Podle záznamů z roku 1898 se hodně produkovalo mléko. Další velká část lidí z Filipova 

pracovala v textilkách v okolí. Protože poutní místo poutalo a lákalo množství poutníků, byly 

zde podomácku zhotovovány různé upomínkové předměty. Dokladem prosperity Filipova je 

zpráva z roku 1924, kdy Filipov měl asi 2 000 obyvatel, 21 hotelů, hostinců a kaváren a jen 

jednu továrnu UraisBlumenfabrik. 

Dneska se jen pomalu k bývalé slávě vracíme. V roce 1992 byla otevřena soukromá vinárna 

Božena, soukromý obchod, na Vyhlídce kiosek. Dne 30. května 1978 byl slavnostně otevřen 

hraniční přechod Jiříkov-Neugersdorf pro TIR. Po roce 1990 byl krátkou dobu povolen i 

přechod pro osobní auta. Nyní slouží přechod pro TIR a pěší. 
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POSTŘEHY Z JIŘÍKOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ… 

Jiříkovské školství má již téměř 500 let starou tradici. Tak někdy kolem roku 1400 byla zřízena 

první farní škola. Filipovská škola byla součástí zdejší farní školy. Jako samostatná Filipovská 

se datuje od roku 1772. V roce 1573 byl na školu do Jiříkova povolán Martin Typbar, který 

nejen učil, ale vykonával i úřad obecního písaře. Škola střídala místnosti i budovy. Teprve v 

roce 1786 byla zřízena škola v čp. 7 – vedle kostela, kde je nyní dětské zdravotnické středisko 

MUDr. Patočka. Návštěva školních dětí byla však velmi malá a sezónní. Z 600 dětí školou 

povinných docházelo jen 46-76 žáčků. V zimě více, v létě méně. Učitel, druhý učitel kantor a 

učitelští pomocníci zastávali i funkci ředitele kůru, museli hrát na varhany, zpívat na 

pohřbech a svatbách. 

V roce 1874 přenechala slečna Františka Donátová obci dům čp. 468. V něm byla zřízena 

čtyřtřídní dívčí škola.  

Nynější školní budovy jsou z roku 1885-1886. Obě krásné budovy začaly sloužit ke školním 

potřebám ve školním roce 1886/87. Byly to školy dívčí, chlapecká a měšťanská. O výstavbu se 

zasloužil starosta obce Eduard Richter a školský inspektor Karel Thume. 

Mezi oběma budovami byla postavena v roce 1902 velká tělocvična. Do současnosti prodělal 

tato budova generální opravy a v roce 1980 byla spojena koridorem se školní budovou čp. 

740.  

Po osvobození v roce 1945 a dosídlení pohraničí bylo přáním rodičů, aby česká škola byla 

otevřena k 1. září 1945. Přání bohužel nebylo splněno. Teprve 17. září 1945 se rozléhal první 

český hlahol v krásně opravené a čisté budově. Vyučování bylo zahájeno jen v 1. a 2. třídě 

obecné školy. Správu školy vedla paní učitelka Marta Ovsíková, ve druhé třídě začala učit 

paní učitelka Marie Skalová. Žáci 4. a 5. tříd chodili do Filipova, žáci starší nechodili do školy 

vůbec. Měšťanská škola zahájila 1. prosince 1945. Od této doby na škole působil ředitel 

Václav Schwarz, který byl před tím vojenským velitelem ve Velkém Šenově. 

Mezi prvními průkopníky českého školství byli v Jiříkově pan řídící Dufek, pan řídící Sacher, 

pan řídící ve Filipově Zamouřil, ředitel měšťanské školy Schwarz, paní učitelka Zdeňka 

Kamenická, učitelé Langhammer, Kudyn, manželé Škrochovi, Čejková, Linhová, Vlasák a další. 

Celý vývoj školství zachycují školní kroniky, které jsou pečlivě vedeny. 

V roce 1948 končí měšťanská škola a název se mění na střední školu. 1953 je přijat školský 

zákon 24. 4. 1953 a národní + střední školy vytvářejí jednotnou základní školu. 

V roce 1960 je otevřena po svépomocných budovatelských akcích školní dílna naproti 

budově 680. 
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Obě budovy byly pak pod jednou správou a prodělaly řadu vnitřních i venkovních úprav. 

Nové ústřední topení s jednou kotelnou, odborné pracovny, školní rozhlas a podobně. V roce 

1991 předělána kotelna na ekologicky čisté elektrické ohřívání vody pro vytápění budov. 

Ředitelé školy: 

1945-1972 Václav Schwarz, odborný učitel, působil ve funkci ředitele 27 roků. 21. 7. 1983 

zemřel na Zemplínské Šíravě 

1972-1974 ředitelem školy Antonín Dryšl, promovaný pedagog, potom působil jako okresní 

školní inspektor v Děčíně a odešel do Prahy. V lednu 1993 spáchal sebevraždu. 

1974-1988 ředitelem Vladimír Kamenický, promovaný pedagog, který působil na škole 

plných 45 let až do odchodu do důchodu.  

1988-1991 ředitel Mgr. Ivan Prodan, odešel ze školských služeb na Úřad práce v Rumburku. 

Od 1991 ředitelem Mgr. Ladislav Obergruber – dosud 

 

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Budova v Hradecké ulici čp. 519 byla původně soukromým charitativním ústavem. Za 2. 

světové války to byl „Hnědý dům“, sloužil jako kanceláře mocným, vládnoucím v Jiříkově. 

Kancelář SA a NSDAP, po roce 1945 dům Svazu mládeže. Po terénních úpravách otevřena 

1949 škola mateřská, která funguje dosud. V prvních letech se střídaly ředitelky: např. 

Fidlerová, Novotná, Sokolová, Švecová, od roku 1962 do roku 1990 vede školku ředitelka 

Alžběta Kamenická plných 28 roků, od odchodu do důchodu je ředitelkou Alena Šneková. 

 

2. MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Tovární vila v Březinově ulici čp. 730 s krásnou zahradou. Sloužila dříve jako lékárna, po 

osvobození zde byla pošta a po úpravách od 1. června 1957 sloužila jako školka do roku 

1991, kdy se školka stěhuje do budovy bývalých jeslí naproti Filipovské ulici. Školku otevírala 

Jarmila Vomáčková, která působila zde 28 roků až do odchodu do důchodu, kdy správu školy 

převzala ředitelka Nikina Marešová. Školka byla zprvu jednotřídní, od 15. 5. 1959 dvoutřídní. 

Na zahradě je řada vzácných dřevin, v rohu na východní straně je strom liliovník. Nyní po 

úpravách vnitřních je v této budově soukromý byt zubní lékařky, dole ordinace obvodního 

lékaře a zubní lékařky. Též tři místnosti připraveny pro Agrobanku. Provoz lékařů zahájen 

1993. 
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3. MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Bytex n. p. otevírá pro děti svých zaměstnanců na Rumburské ulici v tovární vile jesle v roce 

1963. Pro malý počet dětí se v roce 1968 jesle ruší a zřizuje se zde 3. mateřská škola. Tato 

slouží dětem a rodičům až do roku 1991, kdy je školka zrušena, děti i personál převedeny do 

dvou zbývajících školek v Jiříkově. Jako ředitelky se vystřídaly Sokolová, Marie Sedláčková a 

Anna Doležalová, které připadl nelehký úkol – likvidace školky. 

 

JESLE 

Po roce 1948 jsou jesle zřízeny v domě čp. 1040 na Rumburské ulici pro 15 dětí. Asi po roce 

byly zrušeny, soukromý dům. 1951 zřízeny jesle n.p. Flanela v přízemí tovární vily na 

Filipovské ulici pro 24 dětí. V roce 1953 převzal jesle do péče MěNV Jiříkov a pro potřebu 

umístění dalších dětí byla převzata celá budova (1956 kapacita 65 dětí).  Klesá zájem o 

umístění, provozní náklady jsou veliké, a tak v roce 1991 se jesle ve městě ruší a zanikají.  Do 

budovy se stěhuje 2. mateřská škola pod vedením ředitelky Marešové a jeselské děti jsou 

součástí 2. mateřské školy. 

Vedle těchto školských zařízení máme v Jiříkově i internátní zvláštní školu. Je v ulici Čapkova 

čp. 814 + 468. Je to třípodlažní a dvoupodlažní objekt rozdělený ulicí. Je podřízena 

Školskému úřadu Děčín. Kapacita 90 dětí. V Domově mládeže je ubytováno 50 dětí z celkové 

kapacity 60 dětí. Do zvláštní školy docházejí vedle dětí ubytovaných v internátě i žáci 

z Jiříkova. 

Ve Filipově byla 4. mateřská škola až do roku 1991. Byla uzavřena k 30. červnu. Děti přešly do 

1. a 2. mateřské školy v Jiříkově. Ředitelkou byla Zdena Zmrzlíková. Velmi pěkná budova byla 

prodána a zřízeno v ní Salesiánské mezinárodní centrum mládeže. Má sloužit pro ubytování 

poutníků. 
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HRSTKA POSTŘEHŮ Z NOVOVĚKU JIŘÍKOVA … 

Začneme posledním sčítáním lidu z března, půlnoc z 2. na 3. 3. 1991. Naše město je součástí 

děčínského okresu. Okres Děčín má rozlohu 909 km2 a celkový počet obyvatel je 133 448. 

Z toho ekonomicky aktivních je 53,8%. 

Zeměpisná zvláštnost okresu: máme nejnižší místo v celé České republice – okolí Hřenska – 

124 metrů nad mořem. Nejvyšší horou okresu je Jedlová – 774 metrů nad mořem. 

Rozloha jehličnatých a listnatých lesů kryje téměř polovinu rozlohy okresu, celých 49,2%. 

Zemědělská půda zaujímá 40,1% ploch okresu. 

Přelom 18. a 19. století je nástupem textilní výroby na Rumbursku. Těžištěm zpracování 

bavlny se stává Varnsdorf. Na Českokamenicku a v Chřibské výroba skla. 

Po roce 1945 jsem nastupoval na místo učitelského čekatele do Jiříkova, okres Šluknov. 

Sousedními okresy byly Rumburk a Varnsdorf až do 1. 1. 1949, kdy dochází k novému 

územnímu uspořádání. Všechny tři okresy se spojují v jeden – okres Rumburk, kraj Liberecký. 

Druhá územní reorganizace byla k 1. 7. 1960. Vzniká okres Děčín a Severočeský kraj. V této 

době vzniká spojování a slučování obcí. V roce 1961 měl okres Děčín 70 obcí, v roce 1980 už 

jen 28 obcí. 

Po listopadu 1989 dochází ke změnám v politické i hospodářské činnosti. Zvyšuje se 

pravomoc a odpovědnost obcí a bývalé sloučené obce se osamostatňují. V roce 1991 má 

okres Děčín 45 obcí (z toho 11 měst, mezi nimi i náš Jiříkov). 

Abychom měli představu o velikosti některých sídel na okrese Děčín a mohli srovnat Jiříkov, 

uvádím počet obyvatel v roce 1991: 

Děčín – 55 136, Česká Kamenice – 6 205, Krásná Lípa – 3 434, Rumburk – 10 789, Šluknov – 

5568, Varnsdorf – 16 266, Jiříkov – 3 638. 

Jiříkov těžil při svém vývoji z geografické polohy na hranici Čech a Saska a ze vzájemných 

vztahů těchto regiónů. Spolu s Filipovem měl v roce 1930 již přes 10 tisíc obyvatel. Měl 

vlastní elektrárnu, nemocnici, lázně, hlavní celní úřad, četnickou stanici, klášter, pohřební 

ústav, nakladatelství, dokonce i vlastní noviny (tiskl se zde časopis Niederland, který vychází 

dosud, avšak v NSR), biograf, 2 banky, 2 spořitelny, 4 hotely, 38 hostinců, 24 pekařství. Ve 

Filipově byly dva kláštery, 6 řeznictví a 15 výrobců poutnického zboží a upomínkových 

předmětů. 

V roce 1930 mělo naše město 1436 domů. Jaký byl rozvoj v dobách totalitní vlády KSČ, svědčí 

dnešní stav domů. Zbylo jich 831, z toho trvale obydlených 647. K rekreaci slouží v roce 1993 

ještě 140 objektů. Na území obce bylo zlikvidováno přes 660 domů. 
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Dnes je 482 domů v soukromém vlastnictví, tj. 74%. 

Do majetku státu patří 152 domů, tj. 23%. 

Velmi zajímavá jsou čísla a podklady ze studie Sdružení architektů urbanistů Liberec: Územní 

plán sídelního útvaru Jiříkov z roku 1992. 

Zde se uvádí struktura půdního fondu katastrálního území Jiříkov: 

celkem ha 

zem. 

půda 

lesní 

půda 

vodní 

pl. zastav.pl. 

ostatní 

pl. 

1 332 893 246 8,4 40 144,6 

 

Klimatické podmínky Jiříkova. 

Údaje zpracovány dle stanice HMÚ ve Šluknově (vzdálenost 10 km) teploty ovzduší. Vodní 

srážky dle stanice HMÚ Valdek (5 km): 

měsíc L Ú B D K Č Čc Z Ř L P 

⌀ tepl. -2,1 -1,2 2,2 6,4 11,8 14,7 16,4 12,1 7,5 2,7 -0,7 

⌀ sráž. 64 55 53 62 68 84 90 64 66 64 64 
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Průměrná teplota je v našem městě roční 7,1 st. Celsia. V lednu -2,1 st.C, v červenci +16,4 

st.C. 

rok obyvatel domů   rok obyvatel domů 

1818 4 969 728   1978 4 276 

 1845 6 400 777   1979 4 200 

 1890 7 459 818   1980 3 905 713 

1910 11 096 

 

  1981 3 810 

 1930 10 078 1 436   1982 3 778 

 

1945 11 960 

vál. zaj. 

Volksgäste   1983 3 844 

 1947 4 547 

 

  1984 3 820 

 1950 4 875 sloučení Fi   1985 3 799 

 1961 4 278 936   1987 3 790 

 1967 4 128 

 

  1988 3 781 

 1969 4 106 

 

  1991 3 638 647 

1970 3 945 788   1992 3 846 647 

1976 4 330 

 

      (+140 k rekreaci) 

1977 4 315 

 

  

    

Migrace obyvatel Jiříkova je značná. Dle předpokladů nebude počet obyvatel stoupat, 

nepřevýší 4000 lidí do konce století. 
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Jaké je národnostní složení obyvatelstva: 

rok 1961 1970 1991 celkem 

česká  80,1% 83,9% 85,3% 

3 098 + 8 

mor. 

slovenská 7,0% 6,5% 7,1% 262 

německá 10,10% 7,0% 3,9% 142 

polská 0,2% 0,2% 0,3% 13 

maďarská 0,8% 0,8% 0,5% 19 

ukraj., 

rus. 0,4% 0,2% - - 

rómská nevedena nevedena 1,8% 66 

 

Průměrný věk našich obyvatel odpovídá průměru okresu Děčín. V Jiříkově je 35,2 let. Pod 

průměrem okresu jsme v české národnosti, více obyvatel jiných národností, dále máme 

méně obyvatel s vysokoškolským vzděláním a velkou fluktuací lidí. Proti roku 1910 

představuje současný stav pouze 33% obyvatel, tj. úbytek 7 400 lidí. Od odsunu Němců ubylo 

v obci 701 lidí, tj. téměř 15%. 

Připomeňme si některé události po roce 1945.  

Do Jiříkova se stěhovali noví lidé. Ne všichni s úmyslem pomoci pohraničním oblastem. 

Přijeli, prohledali domy, naložili cenné věci, koberce, sklo a zase zmizeli. Větší část zůstala a 

stala se základem nové tradice města. Národní správci různých živností, drobní řemeslníci a 

obchodníci rozvíjeli v Jiříkově střední stav. Přišel však únor 1948. Nastala vláda jedné totalitní 

strany KSČ. Tak jako v celém státě byla v Jiříkově generální stávka, byl utvořen Akční výbor 

Národní fronty, v závodě Elitex (bývalý Totex) vznikají první LM (Lidové milice). V noci jsou 

dovezeny z Brna ze Zbrojovky zbraně. Továrny zestátněny, ruší se drobné provozovny, 

obchody jsou státní a družstevní, končí národní správci. Tvrdě postupuje Akční výbor NF pod 

vedením KSČ. Prověrky, vyhošťování lidí, zbavování funkcí. Do vedení podniků jsou 

jmenováni straničtí funkcionáři, funkce obsazovány podle politických kritérií, nikoli odborně. 
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V dalších létech jsou postiženy i řádové sestry. Pracující v Bytexu, později odcházejí. V roce 

1948 končí i měšťanská škola a jmenuje se střední škola. 28. října 1949 je na náměstí 

v Jiříkově odhalena socha T.G. Masaryka. Svaz protifašistických bojovníků za přispění občanů 

města sebral přes 150.000 Kčs a dal zhotovit bronzovou sochu. Zasloužil se o to zahraniční 

voják československých vojsk v Anglii Oskar Horák. Sláva byla veliká. Nikdo však netušil, že za 

dva roky bude socha potupně v noci stržena a odtažena do kůlny pod rybníkem Ostrovák. 

V roce 1950 byly sloučeny Jiříkov a Filipov v jednu obec a měli jsme 4 785 obyvatel. Na 

místním hřbitově byl odhalen pomník 3 sovětským vojákům. K nim pak byl přemístěn kámen 

i z hrobu spojeneckých vojáků Nezapomínáme … To bylo v roce 1980. 

Zemědělskou půdu obhospodařuje od roku 1950 vedle Státních statků i nově založené 

Jednotné zemědělské družstvo, které však vydrželo jenom 11 let a v roce 1961 se rozpadá. 

Půdu přejímají Státní statky. 

1952 – pokládáme znovu vytrhané koleje přes hraniční čáru. Je obnovena železniční nákladní 

doprava mezi ČSR a bývalo NDR. Jezdí parní lokomotivy, lokotraktory a motorové vlaky. K 1. 

dubnu 1980 jsou zrušeny parní lokomotivy a jezdí jen motorová trakce. 

1953 – měnová reforma. Vklady ve spořitelnách jsou převáděny v poměru 1:5, ostatní peníze 

1:50. To znamená, že vklad ve spořitelně byl zhodnocen: z 1000 Kčs přepsán na 200 Kčs, 

peníze v hotovosti z 1000 Kčs byla hotovost 20 Kčs. 

V tomto roce je vydán školský zákon 24. dubna 1953 – národní škola + střední škola vytvářejí 

jednotnou základní školu.  

1957 – do Jiříkova přicházejí uprchlíci z Řecka. Celkem 49 rodin a jsou ubytováni ve Filipově i 

v Jiříkově. Téhož roku je otevřena 2. mateřská škola v Březinově ulici ředitelkou Jarmilou 

Vomáčkovou. 

1960 – zřízena školní jídelna v budově před čp. 680. U stadionu TJ Spartak je vysazeno 140 

topolů. Dochází k územní reorganizaci: okres Děčín, kraj Severočeský. 

Osudový rok 1968. 

V Rumburku jsou veliké oslavy 50. výročí Rumburské vzpoury. V květnu přijíždí prezident 

Ludvík Svoboda, předseda NS Josef Smrkovský a je vojenská přehlídka včetně tanků. 

Velitelem vojenské přehlídky je bývalý učitel naší školy plukovník Ludvík Paseka. 

V parku pod školou je vysazen Strom republiky. 

Během července a začátkem srpna se objevuje mnoho vojenské techniky Sovětské armády 

v blízkosti našich hranic a přilehlých lesích v NDR. V noci z 20. na 21. Srpna 1968, kolem půl 

dvanácté, je republika přepadena přítelem „ největším a nejvěrnějším“. Dochází k invazi 

vojsk Varšavské smlouvy. Sovětské tanky, obrněné transportéry a nákladní auta se válí celou 
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noc od Pianovky, Rumburskou ulicí a dále směrem na Prahu. Veliký rachot, hranice násilně 

narušen. Na dalších 22 let jsme pokořeni a ztrácíme svobodu. 

V roku 1970 je zdárně se rozvíjející Junák sloučen s PO SSM. Opět začínají prověrky lidí, 

dochází k vyloučení z KSČ u těch, kteří chtěli socialismus s lidskou tváří. Nastává období 

konsolidace, dle Poučení z krizového vývoje KSČ utužuje totalitní režim až do roku 1989, kdy 

dochází k nekrvavé revoluci studentů a všech dalších sil v zemi. Opět nastávají svobodná léta. 

Díky poslanci a hudebníkovi Michaelu Kocábovi opouštějí sovětští vojáci naší zem, uvolňuje 

se vývoj politický i ekonomický. K 1. lednu 1993 vzniká Česká republika a Slovenská republika 

jako samostatné státy.  

Dne 4. - 7. února 1993 je kolkování peněz. Peníze se ukládají do spořitelen. Hotovost se mění 

v tyto dny na poštách a spořitelnách. Kolkují se 100, 500 1000 Kč. Jsou vydávány i nově 200 

koruny. 

Město Jiříkov má od roku 1990 starostu. Městské zastupitelstvo má 14 členů, členové 

městské rady jsou 4. Městský úřad se přestěhoval do původní budovy na náměstí čp. 464, 

kde je i pošta a knihovna. Budova je po rekonstrukci. Správa města má 20 zaměstnanců. 

Charakter průmyslu je v Jiříkově tradiční. Textilní, strojírenství, dřevozpracující a kompletace 

hudebních nástrojů. Vedle státních jsou zde i soukromé podniky a společnosti. Petrof – státní 

podnik Hradec Králové – závod 153, Jiříkov ulice 9. května čp. 864. Stabilizovaný závod na 

montáž pianin z dovezených polotovarů. Podnik v roce 1992 měl 107 zaměstnanců, z toho 47 

žen. 

Jawa – státní podnik Týnec nad Sázavou – závod 2, Jiříkov, Březinova 896. Závod na výrobu 

výkovků, zápustková kovárna. V roce 1992 zde pracovalo 144 zaměstnanců (33 žen). 

Pobočka ve Filipově, je tam též obrobna. Ekonomické potíže. 

Elitex – státní podnik Jiříkov, ulice Rumburská 705, 706. Závod na finální výrobu stavů, dále 

zde probíhá výroba odlitků ze šedé litiny. V závodě je teplárna – výroba tepelné energie – 

vytápění panelových domů. Je to největší průmyslový podnik v Jiříkově. V roce 1992 měl 340 

zaměstnanců (63 žen). Do podniku vede kolejová vlečka. 

Agra a.s. Přelouč, závod Jiříkov, Mánesova 156. Je to podnik na výrobu zemědělské techniky. 

Má vlastní ekologický program. Vyrábějí se zde náhradní díly pro živočišnou zemědělskou 

výrobu. V roce 1992 má 93 zaměstnanců, z toho 22 žen. Má vlastní vodní zdroje s navrženým 

ochranným pásmem 2 stupně. 

Lustra a.s. Kamenický Šenov, Jiříkov, ul. gen. Svobody 487. Závod se specializuje na výrobu 

svítidel, montáž ověsků. Asi 100 lidí. 

Družstvo Sever, ulice Moskevská 788 – bývalý vojenský útvar. Staví nové zámečnické haly. 
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Bytex a.s. Rumburk, závod 9 Jiříkov, Rumburská ulice 743 9a a provoz 9b Březinova 902. 

Všívané koberce a autokoberce. V roce 1992 měl 132 zaměstnanců, z toho 82 žen. 

P.C.S – Pražská komerční společnost, Antonínova 839, továrnička kožedělné výroby, kožená 

galanterie. Přibližně 25-30 zaměstnanců. Bývalá obnova Liberec. Sportima Liberec (dříve 

Obnova Liberec) ulice Rumburská 1028 kožedělná výroba v bývalé 3. mateřské škole. Zabývá 

se šitím sportovních bot a doplňků. 

Severočeská dřevařská společnost a.s. Česká Lípa, závod 10 Děčín, provoz Jiříkov, ulice 

Rumburská 872. Závod stavební truhlářské výroby, který produkuje dřevostavby a střešní 

okna. V roce 1992 měl 35 lidí, z toho 8 žen. 

LLN – dřevovýroba Jiříkov, Petrova 735 (pan Neubauer). Soukromá truhlárna a v domě i 

sběrna chemické čistírny. 

Drobná provozovna Mě Ú Jiříkov, Liberecká 64 má různé profese. Celkem 25 zaměstnanců. 

Vedle těchto podniků je řada soukromých podnikatelů ve vlastních rodinných domech. Např. 

automechanici, sklenář, truhláři, švadleny. 

Velké úspěchy rozvoje našeho města jsou podmíněný ekonomickým vývojem, podnikavostí 

soukromých osob a v neposlední řadě i pohraničním stykem se sousedním Saskem. 
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