
Hřbitovní stezka
,zAPAMĚrí VRCHLABí"
Stezka k výročíllo |et autovýroby ve Vrchlabí

\as lřb.tov '1ako 'oucásL 
Ťe(IcL é parrátIove zory si 

.isLě

-,:c||,l^l,itr nn7o".lost je sirp l rrá.L^r ě rl.r:nÁn e ]notlivost.
Pv4v,vrL.

na něm a1e neby|y ku|turnÍmi památkami ve smyslu zákona'
Teprve od roku 2010 a 2017 jsou některe ob1ekty památkově
ch rá n ěny.

od ro(u 'BO5 se l"ibitov piesolvaI do dr^ešnípoz ce od sra-
rphn nntirIphn Ioctp|,a oředchůdce dnešního koste|a sv.

Vavřince na náměstí Míru. PůvodnÍ hřbitov svou roz1ohou pře-

sta Vyhovovat, město tedy naš|o nový prostor pro posledni
odpoČinek obyvatel západně od l. áštera. l|řbtov je kompono-
ván v osové souměrnosti. Jeho centrem je Iitinový křížz roku
lBB0' Lze jej rozdeIit na starší severnÍčást 5 tradičními broby
a hrobkami a mIadší jlŽní se zanik ým Židovským hřbltovem
a urnovým hájem.

SevernÍ část se rozrůstaIa postupně ve třech etapách. Jak

se můŽeme dočist ve škoIní kronice, 1' 1istopadu 1BB0 by|a

''.,..,\..^. ^^.,i .{. 'Li.:.+7^éičihn hřhitnr':: n.Arlin. ...'^Vy5VťLť |d I UVcl, U| UI Ld Ld)t 4'LJJ|| v u P !uu| d {ť )Vc.

mu ÚČe|u.

Třetí díl severní části hřbitova vznik| roku l9O7 Na za1ožení
pos'eoTt casti se podíre a f rrra K|eo[aše HoIlrarra' pozdějši
nni,rrh|:nc|éhn (t:r.(|\/ i.L.: L"-L .i' ^' ;; ^'..L{-.. +^|.::

'-''.'1,1!| OL| |UU UI |d)| U|U( |'r/\ř |Óí|ť/

navštívÍme'
Hřbitovní stavby nikdy nepod leha |y stavebn ím U (izení' Diky

tomu tedy moh|a vzniknout originá ní architektonická dí|a.

7árover je vŠa]. obt )re Vyparrat r.ěco o jej ch .niru'osl',. e.ici
p|ány až na výjimky zakry| Čas, Na našem hřbitově můŽeme
nalít stavbv s vvsol'otl architektonickou i umě|eckohistorlckou'''J . ''-'-) " ',)""

hodnotou' Jejich kva|itu, bohuŽe| v mnoha případech ov|iv

něnou stářím a hlstorickou skuteČnosti odchodu původních
majite|ů pohřebnrch míst, obzv|áštňujíi řemeslně kvaIitně pro.
vedené detaily.

V nejstarší části hřbitova (]B05-,lB30) na1deme raně k|asiclst-

ní hroby a hrobky, v prostřední Části (1B30_]900) se zachova|o
vet(i mroT(rvi oozdrp klasicistnrcl- a e]^re^t cist'rch staveb.
Nqnovejši Čast hřbitova (1900-1945) obsahuje hroby ve sty|u

^/t 
Ď^.^ |' ' hi--' nr^rÓnÓ<)n.Ó : nonnnr Lt,

^t 
L tE!u, NUUr)t tu, )qlq)E/ r'EUrqr E)orr(q o rrcu9ur'Ny.

t'!t. Uvedena jména v nózvech jednot|ivých zasraveni, odpovídají
nadpisů m n a nóh robcích.

n&. T b{ PET

I , ..1t Petera
Má o nápadná rodinná hrobka v k]asjcistním sty|u se secesními
prvky pocházi z roku 

,lB94. 
|9nác Theodor Petera (]840_1904),

zak|adate] automobi]ového průmys|u ve Vrch|abí. UČi se u sed
lářského mistra Petera EtteIa ve VrchIabí, kde se od roku lB62
natrva o usadi|' V roce 

,l864 
za oŽl| firmu s ang ickým sed ář

stvím a výrobou sania koČárŮ, v témŽe roce 5e oŽeni] s Annou
Košťá ovou, s niŽ měl Cievět potomků' Po náh é smrti na zapa
pIic 20. Června l904 vedIi firmu spoleČnou rukou tři synové
Theodor, ]osef a Robert. Z]om ve výrobním programu firmy,
Llori<o -žAara|l looR<no- 1| '-''.| .l.| ^..t 

.

,, .'\ dt . J\ dtd jrd VyIJUL pu\LfO.]U p"O

koně, sedeL' kočárŮ a saní, nastal v okamŽiku, kdy pro továr
níka ]erieho vyrobiIa prvniautomobi ovou karosérii. Pote j]Z

na zák|adě výrobnism1ouvy s ibereckou továrnou RAF nasta|a
éra výroby automobi ových karosérli'.]edna z nich by|a dokon-
ce urČena pro samotného rakouského císaře. Legenda Vyprav,
Že do automobi u nikdy za svého Života neused|. Během první
světové vá ky se sortiment firmy přizpůsobi vá eČné poptav-
ce' V továrně se vyrábě y dvouko|ové voziky, podstavce pro
strojní pušky, karosérie sanltních vozů nebo sáně, a zkušebne
i etad]a' Za prvnírepub|ikyvýroba kočárů zanik a a firma vyrá-
bě a karosérie na podvozky různých typů Českých j zahraniČ-
ních automobi ových značek. Ko|em roku l930 zahájila firma
výrobu motorových a bezmotorových k|uzáků. Na konci s av
né éry za 2' světové vá|ky firma patři|a spo ečníkům -]osefům
Peterům staršimu a m|adšimu a synovcl a zároveň bratranci
Theodoru Peterovl, firma se soustřed]|a na vá eČnou výrobu
součástek, cviČných k uzáků a aUt s namontovanými ku]ome
ty. Pracova i zde vá ečníZajatci z Francie, Ruska, Be|9ie, Po ska,
Nizozemia Ukrajiny' Po vá|ce přeše| majetek firmy v hodnotě
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asi 25 miliÓnů korun na zák ade BeneŠových del.retů do rukou
. ) 'ár.n(é pnn.-,rr.nboes|a's,o.-lŠ odor,l.

2.' : schmidt (dnes hrobka Ěraňkova, Hrkelova)
K aslclstní hrobka, která by a po pová eČném odsunu ponechá
na sveTnu osudu, pote se dosta a do rukou rodiny Hrke ových,

1a-1e /'e'laL(a aa. .p '" -. . ol . I o i-,ru isou

souměrné fasády s piIastry, p ochý riza it a nad ním trojÚheIni
kový segmentový nebo st aČený štit. F]robku navrhI vrch|absl.y

architekt Ztrm v roce 1901. Stavebni p án v ce ém rozsahu je

k vidění v arChíVU VrCh abského stavebního Úřadu.

3 ,' Wenzel Weber
Významná vrch]abská osobnost 2' poIoviny l9. sto]etÍ
(l824 l888), vrch abský děkan, který má zás uhu na vystavbe
nového děkanského koste a na náměstí Miru. Zároveň by

ŠkoInim nspektoren. a bojovnikem protl emanCipaci ces|.eho
jazyl.a v tehde1s m 5| r st''i' Za vák.y prusko rakouské v roce

l866 intervenova u prl:kéhc r',e eni proti rabovánía rekVizi-

cím potrav n' Jako prvni piedseda Rakouského krkonošskeho
spo|l.u se Zas oUŽi o rozvoj turst]ky, jeho jméno dodnes nese

cesta Údo ím Bí ého Labe, město Vrch|abí mu udě|i o tltu Čest

ného obČana.

4 Wonka, Langner, Pilz, Ritter-Stocek
K aslcistní a neos ohové objekty, které představuji typickou
ulazl u honosnejsr hřbitovní architektury první po oviny
19. stoIetÍ.

5 i .r, Kostia!
Hrobka z roku ]814, jedna z nejstarších na našem hřbltově.
objednavatelem hrobky, ozdobené sochaml Vác ava Prachne

ra' by obchodnrl..]an ['ostia| (zemře v roce l8l4)' o dva roky

pozdě1i zde spoČinuI jeho syn |9nác Antonín a V roce 1822 da|
Ši syn Jan Antonín. Vác|av Prachner (1784 18ý) by| praŽsl.ym
sochařem z rodiny původem z Bavorska, jedním z nejvýznam-
nějšich představite|ů k]asicistního sochařstvív Cechách' Sochy

'sol ,ledec-' - o . j)tecrer v iv.l Ces(é' pra. 5\e socl^ar'Ie
ško|y v severním Českém pohraniČí, kde se ve větši míře spíše
uplariovala sle,, s(a c. sasl a n orba. roo\a Je parraLl.ove c1"a-
něna od roku 20]0.

6 Ehinger
Ve|mi poniČenou hrobku do původn ho stavu zrekonstruova|a
vrch|abská firma pana Daňka' obnovu financova| a kontro|ova|
Kristian Ehinger, prapravnuk továrníka a podnikate|e V textiIním
průmysIu a Ve 2' poIovině 19. stoIetí také dIouho etého starosty
našeho města AdaIberta Ehingera. Býva1ý právnízástupce kon-
cernu VW, do kterého patři i vrchlabská továrna SKODA AUTO,
připravovaI také sm1ouvy o vstupu firmy Skoda do Vo|kswagenu.

7 , Pohl
Dominantu klasicistní zcáátra]é hrobky představuje cenná
nesignovaná Ženská socha. ]méno PohI je ve Vrchlab spoje.
no s ryteckým uměním a pozde1 s obchodem. Ve stavebnim
archívu Se ZaChoVaI návrh na neuskutečněnou rekonstrukci
hrobky v novogotlckém s|ohu'

8 .. cz€rweny
Torzo hrobky v k|aslcistnim stylu, 1edne z nejstarŠ ch v našem
nr.ťrtlodri Pnrh:zi z dnhv za oŽeni vrchIabského hřbitova
na začátku 19. sto|etí' Červený pískovec by| v té době dostup'
ným materiá|em a koresponduje s rodinným jménem. Rodina
podnika|a V textilním průmys|u, vlastnl|a napřik|ad be]id|o' kde
dnes sidlífrrma Havex.
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9 r..'1 Mahrle (Guido Priesel)
Guido Priesel (,lB90_l9lB) byI průkopníkem étánÍa letectvÍ
v našem městě. ]iŽ před prvnÍ světovou vá]kou zkonstruo-
vaI někoIlk etade, která testova na oUCe ve Vejsp achách
(z německého Weissbach, Bí|ý potok, dnes Bě á) za dnešnÍm
novým fotbaIovým stadionem, kde mě| i plátěný hangár
a ma oU di|nu. Během prvnísvětové váiky pracovaI neda|el.o
Vrdne' kde jako letecky konstruktérvyvr1e bojové |etouny pro
rakouskou armádu. Pracova] na ']ednomístné stíhačce a by
aUtorem synchronizaČniho za(ízeni pro ietecké kuIomety'
Vys ouŽiI sl hodnost nadporuČíka, konce války se však nedoŽi|.

Zahynu| v březnu 191B při eteckém neštěstí. nŽenýr Priese| byl
n: r;(err Lřh'. r',ě norl^n',j1 20 3. 

.9|B

lO Kablik
Josefína Kab|íková, dcera továrníka EtteIa, si vzaIa VojtéCha
Kab|ika pote, co ve Vrch|abÍ koupi| |ékárnu U orJa (dnešnÍ
]ékárna Devětsl ). Díky svému působenív lékárně se dosta|a
k bylinkám a botanice, ve voIném Čase podnikaIavýpravy
do hor, kde sbíra a a preparovala rost|iny, kterých z Krkonoš
do boLanickycl' JStdv:r v Pra e, V dni a Rezne posid a oe,/-
má|a 50 ti5íc. VytvořiIa také někoiik botanických herbářů.
Do Vrch|ab za n 1ezdl|i Jan Evange|ista Purkyně a ma|íři Josef
a Quido Mánesové' Quido ji v roce 

,lB4B 
zvěČni| na vycházce

neda|eko SněŽných jam Její1méno Žije v názvech něko|ika
krkonošských rostlin. Ve Vrch|abí téŽ za|oži|a nadaci ke stu-
dijnipodpoře ta|entovaných nemajetných ŽákŮ )ejí manŽe|
Vojtéch byI ta|.tez zantceným přírodovědcem' Vybudoval
rozsáh e sb rky, spoIu s manŽe|kou za|oŽi|i ve městě první
př rodovédne mUZeum. Zároveň byl zdatným chemikem,
svoje nadání převtě iI do vynálezů nových postupů bě|en
|átek a barvenÍ papíru.



l'l " Serie
Novogotická rodinná hrobka se řadr k per|am naŠeho hřbito_
va. Provedenim a zpracováním je velml podobná městskému
děkanskému kostelu sv Vavřince. Wi||iba|d Jerie Starší (1 Bl0 l B95)

podnikaI V textiIním průmys|u, v|astniI továrnu v NádraŽníuIici
a po|itiC['y se angaŽova|. V Ietech 1861 aŽ1867 óy| pos|ancem

Cesl.eho zemskeho sněmu za voiebniobvod Vrch|abí _ Lánov -
l-]ostinné. Stejnojmenný vnuk WilIiba]d ]erie mladší vedl továr

nu do své smrti v roce 1927 aby|jedním z prvních zákaznikŮ

v.cl.'aoske ^alosai5\e firrry Petera a synove' Peterovi p.avě p"o

Jerieho vyrobiIi vůbec první automobi|ovou karosérii. Za)íma-

vostr je, Že.]erieho hrobl.a po mnoho Iet siouŽi|a jako provizorní
uIoŽ]Ště ostatků majite1ů vrch|abského panství rodu Czernin-
Morzin. ostatky byly v roce 2017 přesunuty do rodinné hrobky'
P:m:tl,n',p nrir:n' se l^rn[qg dosralo v roce 2010.

12,..,' Sirowatka
Hrobka z roku 1BB0 v ranně secesním sty|u, pro který jsou typic
ké rost]inné ornamenty, kruŽnice, věnce se stuhami a svis|é |išty'

Zde pochovaný Kar| Sirowatl.a by podnlkate|em a obchodní
kem, aIe take jedn m z prvních krkonošských |yŽařů a propa-
nitnri Ii,;rllání\/ ,nea tRQ1 nodril. sno|'J sP čtvřr.da|š'rr
vrchlabskými |yŽařskými prŮkopníky první ve|kou dvoudenni
i'iařcIol t |.'iehenn'lnt r Itirr t.

t3 rj:t Ettel
Da|ší hrobka v secesním stylU. EtteIovi podnikali V papiren-
sl.em průnysIu, 1ej ch podnik staI pod ne'5La.Š m v'cI abskv.n
<amerrýrn Ťoslem p;es Labe' Tovar1u od rtle|j pozdéj kou-
p I Wil ioald ,er e.

14.: '..]] Guido Rotteř
V k|asicistní hrobce z roku ]BB2 spoČivá rod na Rotterových,
text]|nÍch podnikate lů, majite|ů přádeIen a tkalcovny v l-.1ořej-

šim Vrch abí' Guido Rotter starŠ| podporova turistl|'u a 1yŽo

vánia zaslouŽiI se o to, že Vrch abí můŽeme právem pova-
žovaIza koiébku |yžování Ve střední Evropě' Zaoži a vedI siť

prázdninových ubytoven pro Žaky a studenty, l.terá se ve mi
rych e rozrůstaa v Cechách, Rakousku, S ezsku a Německu.
Jeho Činnost prvního prezidenta rakouského |yŽařského sva-
zu připomíná pamětnítabUIka na hrobce. Přek ad německeho
originá u'je nepřesný Rotter by skuteČně prvním preziden
tem rakouského sVaZU, niko|iv spo ku. .]eho syn Guido Rotter
m|adší se účastnrI bojů ve Ve ké vá|ce v severní Iá li' Za první
repub iky působi ve strukturách německého yŽařského svazu
v Ceskoslovensku.

l5 , lgnaz Rotter
Novorománská hrobka z nádherně řezaných pískovcových
kvádrů' l]robku navrhI vrch abský architekt Zirrn. Rottero-
Vi patři i k významným podnikate|ům V texti ním průmys u,

ie,icl^ rovarla se racrázeIa v _ore'1sir vrcl abr. .rob"a je pod
památkovou ochranou od roku 20]O.

16 Fr. Rotter
l]robka v neorenesanČnim s ohu, obzv áštňu1í;í některé secesní
prvky' Socha Krista -1e signována KarLem F.]elnrichem Scho|zem,
sochařem z Luhu u Raspenavy. Proslavi se zejména bronzovou
Sochou A brechta z Va dštejna, která stojí na h|avním náměstí
ve F-rýd antu V cecháCh. Sochu vytvoři| v roce ]934, Ze ste]ne
doby pocházÍ l socha na našem hřbitově. Scho|z je nesmrte|
ně zapsán v HaŠkově Svejkovl, kde prý je o něm zmínka jako
o sochaři Scho|ci. Zejména diky soše je hrobka pod pamatl.o-
vou ochranou od roku 201Z

l7. ."l Můiller
VýjimeČný hrob z roku 1915 ve sty u kubismu s typickými kry.
sra ove prvKy.

18 Hollmann
V hrobce spočívá K|eofáš Ho mann (1865-1924) stavrtel
a archltekt, který se podí e| na dnešní podobě naŠeho města.
,]ednou z jeho nejkrásnějšrch staveb je bezesporu vi a v Ž1Ž

kor'ě ul ci, dnešnísíd o našeho dětského domova' Projektoval



nebo Zrea zova i vystavbu dnešního vrch abského gymnázla,
budovy ČSoB, secesniho kostelíka v Zadních Her íkovjcích Či

\ e stejnen] 5 ohU po-]ato! evangeIickou faru.l 
,1'lž 

neexistujici
kostel v Prostřednim Lánově' VeIkou měrou se také podíe
na architektuře zanik ého Židovského hřbitova' Dodnes jsou
n:trn\/ stnn\/ iehn nr:rp '' Částečně zachova|ém městském
parl.u. ZemreI 1aIo ucastn k prŮvodu v rámcr Župníturnerské
s avnosti 

,l3. 
Července ]924, kterého se zÚČastnii ztituIu tehde1-

c hn rrrehl:hsIehn qtzrnst\/

19 : Bezejmenný hrob
Archltektonicky zajimavá hrobka v kubistickém Sty U S krysta

ovými prvky.

2a Památník obětem vá!ky
Pamatn I vzni| |ja|o pocta vojákům zemře ým na lás edk,v zra-

něnív bo1ich Ve ké (tedy 1' světové) vá|ky Po 2' sveto\e '''a ce,

patrne]ešte pied l.oncem roku 
,l945, 

tu spoČinu i sovětštivojá-
ci. .]edna o se o exhumované ostatky šesti uprch|ých m adých
so''etsi ych Za]atců, l.ter by i popraven a pohřben do 1ámr'
na bývaIém Židovském hřbitově. S avnostně tu pochovaI ta|.e

voj na' zastre eneho pr rabování 10.5'1945 u ško y na náméstÍ

Míru' Zřejmě tu naš i místo posIedního odpoČinku sovětšti
straŽntzfirrny Lorenz, pozdějšíTes y' Naš i zde prý něko ]k sudŮ

označených |ebkou a zkříženýrni hnát;t které obsahova y mety-

a koho]' Po jeho poŽití zemře i' CeIkem by zde mě|y spoČivat
ostatky 22 sovětských vojáků'

21 Centrální |atinský kříž
,,Wer zu mrr kommt, den werde ich nrcht verstopen."
(Kdo ke mně přicházi, toho nevyŽenu , )an 6,37)'
Nápis, který nás při příchodu od památniku váleČným obě
tem vítá, svou symbo ikou koresponduje s naším místem
pos|edn ho odpoc nIu' Centrem našeho hřbitova je Iitnový
kříŽ, který pochází z konlárenských s él'áren' V Ceské repubI-
ce se nachazej da s ti podobné křiŽe, náš vrch abský se díky
. los.i ' n i.I lpr|' ' d'1pT rě", niro:adre e5'e| clo

kva itě' ]e vysoký přes 6 metrů, KriStovo tě|o v ŽivotníveIikosti
je po ychromované. Na podstavci najdeme citaty z evange|ii
svatého .]ana a Matouše'

22 PavelWonka
|1rob pos|edni přímé oběti komunstlcké zvů e najdete pod|e
trnové koruny, kterou je hrob vrch abského rodáka Pav|a Won-
ky (1953 l98B) dekorován. Komunisté ho odsoudi i ceIkem

třikrát, poprvé za kritiku poměrů v zaměstnáni a v]ádnoucí
hierarchie' podruhé za kritiku a ,,zneužiti,,vo ebního syste-
mu, když se v sou|adu se zákonem pokusi| kandidovat V roce
1986jako nezávislý do České národní rady. Ve vězení byi týrán
a - lČen' Tret.'vězne-r p.o ledodr.gr' podrr 're^ oCLranré-
ho doh|edu se mu stalo osudným. Zaháji h|adovku a ve věze-
nízemře pro celkove Vycerpáníorganlsmu v důs]edku nedo-
.t^.a)aÁ |a -i | 1^^;^ |.hn nnhrch h' heze<nnr Ine.''\|:;-JI oLE( |q ]q. o| )^q PEtE' Jg| |v ýv' | 9U U) L-LJÝU U |.]VtrL)||

v pováleČné vrch|abské historii. Přimo se ho zúČastnilo kolem
2000 |idí, vedIe signatářů Charty 77, č|enů Výboru na ochranu
nespravedlivě stihanýCh, )azzové sekce a disidentů i zástup'
ci osmi ve|vyslanectví (Austrá|ie, VeIké Británie, Francie, taIie,

Kanady, Spojených států amerických, Nizozemí a Německa).
Udá|ost natáČe]a ved|e Statni bezpeČnostl i německá veře1-

noprávníte evlze ARD'

zs Židovský hřbitov
Nachaze se ve spodn casti dnešniho urnového háje. Vzni-
kI v roce 19,10 podIe návrhu K|eofáše Ho||manna, ktery zde
navrhl osm hrobek v horní Části a někoIik desitek hrobů pod
^ -li ln p dnhi -dp:(r .ida nol.,l-,va .,,e -es^l,lp na nroi
tově v Hořicích' Na konci prvn repub iky se zde nacházelo
asi 40 hrobů. Za druhé světové vá1ky nacisté hřbitov ušetři-
|'' iedel ' np515L ýcl uredr-i|ů jei o poooo.l zěz^a1eně
do zachovaneho podrobného p|ánku' Zidovský hřbitov zanikl
aŽ po druhé světové válce, město náhrobky proda|o a míSto
zp|anýrova|o' ]eho zánik mohl být přímo ov ivněn předcho-
zím váleČným zneuctěním popravou a zahrabánim sovét-
ských vá|eČných zajatcŮ.
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