
 

Nejen město Praha se může pyšnit 

Hradčanami, také město Ralsko má své 

Hradčany. První zmínka o vsi Kummer 

(v překladu bída, hoře, nouze) se objevuje 

v pozemkových knihách dokského panství již 

roku 1711, ale její původ sahá do dob 

mnohem starších. 

 
Jak lze změnit krajinu a sídlo za 80 let 

 
 

 

      Z osady ležící u kupecké stezky 

z Hradiště do Lipé vznikla zemědělská ves 

s téměř dvaceti statky. Na počátku 18. Století 

vznikla na řece Ploučnicí pila a pálilo se zde 

dřevěné uhlí. Železná ruda se těžila v lesích 

mezi Borným a Bukovou, což potvrzují 

některé místní názvy (Havířský vrch) či 

přímo zbytky po těžbě. Železná ruda 

obsahovala asi 40% železa a týdně se jí 

roztavilo až 13 tun. Ke zpracování odlitků 

byl na Ploužnici postaven železný hamr. Po 

vytěžení ložiska počátkem 19. Století vysoká 

pec zanikla stejně jako barvírna kartonů a 

bělidlo u řeky. Když v roce 1870 byla 

v Mimoni založena Fischlova továrna na 

nábytek, přešla do ní pracovat velká většina 

obyvatel Kummru. Ve vsi nebyl kostel ale 

jen kaplička.  

     Také dvoutřídka z roku 1789 sloužila 

téměř sto let. V roce 1843 měla obec 529 

obyvatel a také svého rychtáře. Od roku 1850 

byl volen starosta. Roku 1883 byla postavena 

nová škola a roku 1896 přestavěna myslivna. 

V roce 1900 poklesl počet obyvatel na 397. 

      Na počátku 20 století začal stoupat 

význam místa jako letoviska. Přispěním 

Valdštejnů byla na břehu hradčanského 

rybníka v roce 1905 zřízena plovárna 

s výtěžkem do obecní pokladny. 

 
      V roce 1926 se přistěhoval první Čech 

František Matoušek, majitel hotelu „Na 

pláži“. Další dva Češi se přistěhovali až roku 

1931. Když byla vyhlášena 24. září 1938 

mobilizace, utekla německá mužská část 

obyvatelstva do lesů, aby nemusela 

narukovat. Dne 10. Října 1938 ve 14 hod. se 

ve vsi objevila první jednotka Wehrmachtu. 

Koncem roku 1939 zde žilo 386 obyvatel. 

První setkání s válečnou realitou měli 



 

kummerští obyvatelé dne 2. března 1945, kdy 

německé stíhačky rozstřílely nad Kummrem 

americký bombardér B-17 výrobní číslo 43-

37871 od 551 squadrony 685 Bomber Group, 

který letěl na Drážďany. Jeho trosky se 

rozletěly v dlouhé řadě podél silnice z 

Mimoně  na Kuřívody. 

 

     9. května 1945 vyvěšují obyvatelé 

Kummeru bílé vlajky a druhý den předává 

německý starosta Kart Beckert správu 

revolučnímu výboru pod vedením Františka 

Brtny a dalším členům Františku a Karlu 

Florianovým a Janu Večeřovi. Se sovětskými 

vojsky se kummerští seznámili poprvé 

11.5.1945 kdy tudy projížděly na Prahu. 

Místní národní výbor v Kumru rozhodl dne 

24.9.1947 a pověřil pana Antonína 

Provazníka, národního správce hotelu Letka 

v Kumru, aby osobně na Ministerstvu vnitra 

předložil návrh na změnu názvu na Hradčany 

nad Jezerem. Úředně bylo vyhověno dne 

25.8.1948 a Kumr byl přejmenován na 

Hradčany. 10. dubna 1948 byla v Kumru 

zřízena stanice SNB s vrchním strážmistrem 

Václavem Profousem, pprap. Václavem 

Hladkým a strážmistrem Josefem Proškem. 

 

  

4. července 1951 je vystěhováno civilní 

obyvatelstvo a obec přejímá vojenská 

správa. 

 

 

 
Rozvoj Hradčan začíná teprve nyní, kdy se 

stěhují noví obyvatelé do nových krásných 

domů, které si zde v bývalém letovisku staví. 

Hotel „Na pláži“ pohoštění „Osamělá 

hvězda“ malá ZOO, informační centrum 

VLaS divize Mimoň a samotné přírodní 

krásy okolních hradčanských stěn a rybníků 

jsou důstojným lákadlem turistů. 

 
      
      Technickou dominantou Hradčan je letiště, 

které má svou vlastní bohatou historii, se kterou 

Vás seznámíme ve zvláštním informačním letáku. 

 

 

 
  

  

 

 

 

60. let nového názvu   
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