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Jablonné v Podještědí, Lemberk
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audiojablonne.cz
Návod k použití: Na www.audiojablonne.cz si
stáhněte jednotlivé Mp3 soubory nebo rovnou celé
playlisty k jednotlivým zastavením. → v městském
informačním centru získejte mapku, nebo si ji sami
vytiskněte. → Zastavení, která vás zajímají, navštivte v
libovolném pořadí. → Ohodnoťte jednotlivá zastavení
na www.audiojablonne.cz.
→ Řekněte o audiostezce svým přátelům a hostům.

01 Morový sloup
02 Vyhlídková věž - kostel Narození Panny Marie
03 Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy
04 Klášter dominikánů
05 Lovecký zámeček Pachtů z Rájova
06 Špitální kaple sv. Wolfganga
07 Kaplička
08 Kříž
09 Zdislavina studánka
10 Lemberk
11 Bredovský zámeček
12 Nový Falkenburk
13 Nádraží

14 Zajatecký tábor

Historie Jablonného v Podještědí
Jablonné v Podještědí patří mezi nejstarší města
na severu Čech. První dochované písemné zmínky o
Jablonném jsou z roku 1241. V tuto dobu vlastnil
městečko Havel z Lemberka. Známější než on však
byla jeho manželka, svatá Zdislava, která proslula
především svou pomocí chudým a nemocným. Spolu s
manželem také založila zdejší dominikánský klášter.
Středověké Jablonné nabylo záhy na významu, a to
především díky výhodné poloze na obchodní cestě z
Prahy do Žitavy. Začalo se tedy měnit na město. V
následujících staletích město střídalo majitele. Dostalo
se do vlastnictví Berků z Dubé, později Vartenberků, a
pak zpět Berkům z Dubé, jež Jablonné vlastnili až do
začátku 18. století. Město utrpělo velké škody při
průtahu husitů a při třicetileté válce. V klidnejších
obdobích docházelo k obohacení města novými
stavbami, jako například špitální kaple sv. Wofganga,
zámek Nový Falkenburk. V roce 1699 zahájena

stavba chrámu Sv. Vavřince. Zničující požár postihl
město roku 1788. V centru města zůstalo stát jen
10 domů. Obnovu města narušovaly průtahy vojsk
za napoleonských válek. Sám Napoleon
Bonaparte navštívil Jablonné 19. srpna 1813. Do
osudu města zasáhla především 1. světová válka,
kdy byl na jeho okraji vybudován zajatecký tábor
převážně pro Rusy z Haličské ukrajinské brigády,
kteří v něm byli internováni. Poválečný vývoj
Jablonného se nijak nelišil od vývoje ostatních
měst. Ke konci druhé světové války přicházeli do
města uprchlíci z Německa a východního území.
Po odsunu Němců se zcela změnilo národnostní
složení, v krátké době se oživil společenský život.
Útlum nastal po zrušení Jablonného jako sídla
okresu.

Podpořte audiostezku: Audiostezka je neziskovým
projektem. Pro svůj provoz a další rozvoj potřebuje
vaši podporu. Pomozte nám, prosím, příspěvkem do
kasičky v infocentru.
Realizační tým: Ondřej Veštšík, Klára Procházková,
Ivana Pavlů, Šimon Marušiak, Jaroslav Rež, Ladislav
Flegl, Tomáš Flegl, David Holub
Partneři projektu: Gymnázium Mimoň, město
Jablonné v Podještědí, Český rozhlas - Dismanův
rozhlasový dětský soubor, Projekt byl v roce 2010
podpořen z programu Make a Connection - Připoj se.

Audiostezku realizovalo Gymnázium Mimoň 2010

