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OSUDY PAMÁTEK

Je to již více než 170 let. Psal se rok 1843 a jistý pekař Keil prodal Kratze-
rovi, také pekaři, hrázděný dům č. 85 v Hejnicích. Dlouho před tím se
v tomto domě pekl a prodával poctivý voňavý chléb. Nový majitel za-
platil za nemovitost 1 400 zlatých (pro porovnání, kráva se tehdy dala
koupit za 30–50 zlatých) a ještě v témže roce zde zřídil hostinec Zum
Kaiser von Österreich (U císaře rakouského). Asi se mu vedlo dobře,
vzhledem ke strategické poloze hostince poblíž poutního chrámu. Krat-
zer po roce starý hostinec zboural a postavil nový kamenný, dokonce i
se sálem.

Rod Kratzerů hostinec držel až do roku 1899, kdy jej prodal soustru-
žníku dřeva Josefu Franzi Scholzovi. Ten budovu okamžitě zboural a
postavil velký objekt takřka v podobě, jakou jsme znali do nedávné
doby. O Vánocích 1900 hotel, přejmenovaný na Klosterhof (Klášterní
dvůr), otevřel, zanedlouho se však vrátil k původnímu, i když trochu
změněnému názvu Kaiserhof (Císařský dvůr). Po zániku monarchie byl
v roce 1918 přejmenován na Hotel Scholz a jeho majitel nechal v roce
1921 na sále postavit promítací kabinu a zahájil provoz kina; náklady či-
nily 125 000 Kč. V témže roce se stal rovněž vlastníkem dvou porcelá-
nek na rozhraní Hejnic s Lužcem (Raspenavou). V roce 1923 J. F. Scholz
zemřel a na fasádě se objevilo jméno nového majitele Josefa Möllera.

Z reklam z období Rakouska-Uherska se dovídáme, že hotel se sá-
lem měl denní celkovou kapacitu neuvěřitelných 2 000 míst, mládežnic-
kou a studentskou ubytovnu s mírnými cenami, pěkné pokoje s dob-

rými lůžky, společenskou místnost, restauraci,
verandu s vyhlídkou na kostel, malý a velký sál
s tanečním parketem. Střechu objektu kryly
barevně glazované tašky a zdobily malá a 25
m vysoká vyhlídková zasklená vyhlídková věž.
Na jedné z nejstarších litografických pohled-
nic je dokonce v místech, kde dnes strojí diva-
delní přístavba, stožár s lopatkovým kolem na
výrobu elektrického proudu. Na dalších po-
hlednicích jsou překrásné interiéry tanečního
sálu. Zde se konaly nezapomenutelné plesy s
impozantní květinovou výzdobou. Stále jsou
ještě pamětníci, kteří si rádi zatančili na par-
ketu, známém jako „pérový“. Sál byl lemován
velkými zrcadly a obkružovaly jej honosné bal-
kony a ohromné obrazy s alpskou krajinou.
Divadelní jeviště pamatovalo stovky inscenací
a koncertů, mj. v roce 1902 zde koncertoval Jo-
hann Strauss nejml.

Sál byl také často využíván k pořádání růz-
ných politických mítinků, během nichž býval vyzdoben rozličnými poli-
tickými symboly, jež byly časem prohlášeny za zločinné. Za první svě-
tové války byl v hotelu zřízen lazaret a za druhé světové války poskytl
útočiště rodinám z vybombardovaných průmyslových měst Německa.

Po roce 1945 se hotel dlouhá léta jmenoval Praha, a když začala být
jeho kapacita plně využívána pro rekreaci ROH, někdo hodně daleko a
vysoko rozhodl o změně jména na Perun. Po necitlivé adaptaci někdy
kolem roku 1960 přišla budova o typické věže, štuky i glazovanou kry-
tinu. Za několik let byl sál doplněn o moderní divadelní přístavbu. Hej-
ničtí ochotníci byli vyhlášení, dokonce vyhráli přehlídku Jiráskův Hro-
nov. V největším sále na Frýdlantsku se konaly četné plesy a dlouho do-
předu ho měly zajištěny podniky i školy z Frýdlantu.

A pak se stalo, že hotel, který přežil mizérii obou světových válek a
hospodářskou krizi třicátých let, nepřežil privatizaci. Na počátku deva-
desátých let, kdy se slovo podnikatel vysvětlovalo jako „novodobý me-
siáš“, byl Perun z majetku města prodán. Získala jej chomutovská pod-
nikatelka Květoslava Brennerová. Předložila do soutěže nejlepší záměr,
rozhodla tehdy městská rada nebo určená komise. Do Hejnic začaly
přijíždět stavební dodávky, a když jejich osazenstvo vystoupilo, oslovo-
valo kolemjdoucí: „Šéfe, nevíte, kde bychom si tu mohli vypůjčit lopaty,
krumpáče a kolečka?“ Prvotním zájmem bylo vykopat ve sklepě jámu,
do které bude usazena cisterna na Prazdroj, neb nic jiného se zde prý
pít nebude. Neprofesionálními úpravami došlo k narušení statiky ob-

Do roku 1955 (vlevo) se exteriér neměnil, jen na omítku malovanou firmu vystřídaly plechové tabule hotel Perun. V roce 1965 (vpravo) je už budova
zohavena odebráním „buržoazního harampádí“. Bosáž, dva zdobné krakorce balkonu a trochu hrázdění omylem zůstaly – jako vzorek lepších časů?

HOTEL PERUN v Hejnicích

Hotel v roce 1914, v nejlepší kondici, soutěží
o pozornost s klášterním chrámem. Malby
mezi okny v přízemí upozorňují, že jsou vítáni
i jezdci na koních či bicyklech.
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jektu a v květnu 1997 úplnému zřícení jižní vnější stěny. Místo sedmi ho-
nosných názvů, které postupně hotel nesl, byla dlouho u vchodu při-
pevněna cedulka hlásající, komu vlastně ruina patří. Město Hejnice mu-
selo nechat na své náklady objekt oplotit a odklonit dopravu. Jednoho
dne pak byly u jedné hejnické popelnice nalezeny vyhozené plány na
přestavbu Perunu, na jejichž podkladě prý jmenovaná podnikatelka ho-
tel získala.

Město se snažilo ruinu získat v aukci, ale v přihazování prohrálo, ne-
boť zástupce města nesměl překročit stanovenou sumu ani o nepatrný
obnos. Poslední z řady nových majitelů objekt zboural v květnu 2010 a
hledal investora pro optimální využití vzniklého prostoru. Nakonec se
podařilo městu získat zpět alespoň stavební pozemek. Skupinka rece-
sistů se s legendárním hote-
lem tehdy důstojně rozloučila.
Na místo, kde bývala restau-
race, si donesla stůl a židle a
akci nazvala Poslední pivo.

Miroslav Jech
pohlednice ze sbírky XXX

XXX

OBŘÍ HRNEC NA JIZEŘE ■ Obří hrnce neboli evorzní tvary, vznikající
vířivou činností vody unášející písek a drobné kamínky, jsou v horských
tocích celkem častým jevem. Také v krkonošských tocích jich známe po-
měrně mnoho. Nejvíce je jich v korytě Jizery, což souvisí i s tím, že je to
nejvodnější zdejší řeka. Vztah horninového podloží a vodnosti toku je
dosti složitá záležitost. V některých horninách obří hrnce nevznikají vů-

bec, jiné jsou pro ně naopak vhodné. Hodně záleží i na charakteru roz-
pukání nebo vzájemných směrech vodního proudu a břidličnatosti.
Množství vody není sice úplně limitujícím faktorem jejich vzniku, ale
každopádně je to velká výhoda. Naprostá většina obřích hrnců na na-
šem území vzniká v pevné podložní hornině. Lokality, kde vznikají i ve
velkých volných balvanech v řečišti, jsou naopak poměrně vzácné.
U těch je totiž zapotřebí kombinace dostatečné velikosti balvanů (ty
poskytují jen některé horniny, zvláště žula) a velkého průtoku, a té se
v našem regionu nedostává. V České republice k takovým ojedinělým
výskytům patří Čertovy proudy na Vltavě pod Lipnem na Šumavě, kde
je průměrný průtok okolo 13 m³/s, nebo Stvořidla na Sázavě, kde je prů-
tok okolo 9 m³/s. To jsou hodnoty podstatně vyšší než u Jizery, nejvod-
nější řeky našeho regionu, která v úseku s žulovým podložím dosahuje
necelé 3 m³/s. Přesto tu je několik obřích hrnců ve volných žulových bal-
vanech. Ten nejvýše položený, který se nachází na pravém břehu neda-
leko nad Karlovským mostem, je navíc v místě, kde má řeka průtok jen
necelé dva kubíky. Spolu s jediným obřím hrncem na blízkém nejspod-
nějším toku Jizerky představují tvary významné vznikem ve volném žu-
lovém balvanu na nejmenších tocích u nás. Žula má navíc výhodu, že
obří hrnce, které v ní vznikají, mají na rozdíl od krystalických břidlic
s křemennými peckami a početnými puklinami obvykle nejvíce vyhla-
zené stěny a z estetického hlediska tak představují nejdokonalejší
formy.

Vlastimil Pilous, foto autor

→ Stav po roce 1997
↓ Demolici v květnu 2010


