
Hvězdov vzniká v době pozdního doosidlo-

vání této oblasti německými přistěhovalci – 1. 

polovina 16. století. Obec byla podle někte-

rých záznamů dělena na dvě části z nichž ta 

mladší, byla blíže hoře Ralsko nazývala se 

Nový Hvězdov (Neu-Hoflitz) nebo také Nová 

Ves (Neudorf), která je zmiňována již roku 

1578. Nový dvůr byl dříve znám pod názvem 

Wüstewiese neboli Pustá louka. Název Nový 

dvůr se prvně uvádí roku 1736. Pavlín dvůr je 

znám od roku 1868.  

 

  

 

Obec Hvězdov leží 3 km jihovýchodně od 

Mimoně na Ploužnickém potoce. V jeho těsné 

blízkosti byly na vodních tocích vytvořeny 

umělé vodní nádrže pro chov ryb. Okolí jsou 

dva rybníky (Ploužnický a Novodvorský ryb-

ník). Zásobování obyvatelstva vodou bylo 

řešeno soukromými studnami.   

     Obyvatelé pracovali jako dělníci a to pře-

devším v továrně na nábytek v Mimoni nebo 

ve výrobně látek a plstí Mitop taktéž v Mimo-

ni. Mimo to byla v obci i malá řemesla, jedna 

koželužna, 3 moučné mlýny a 2 pily. V okol-

ních lesích se pěstovaly smrky, které se při 

správné kvalitě kácely pro potřeby loďařství, a 

smůla se zase používala pro potřeby výroby 

ševcovského popu. 

     Z církevních památek lze jmenovat kapli 

(na dobové pohlednici) postavenou r. 1783. 

Roku 1671 zdejší majitel panství svobodný 

pán Jan Putz z Adlersthurnu postavit 15 kapli-

ček na podsední cestě z Mimoně do Svébořic. 

Hvězdovská kaplička byla přestavěna na kos-

telík Nanebevstoupení Krista. Přestavbu ne-

chal provést r. 1777 hrabě Hartig. V r. 1839 

byl kostelík renovován a obdržel současně 

zvon. 

 

Včera a dnes 

 

 
 

1790 postavena první škola;1823 škola vyho-

řela;1893 nově postavena obecná trojtřídní 

škola.Děti z Nového mlýna a Nového dvora 

navštěvovaly školu ve Svébořicích, děti z 

Pavlína dvora chodily do školy v Mimoni.V 

roce 1921 bylo ve Hvězdově 101 domů a 562 

obyvatel. Z nich 55 Čechů a 499 Němců. Fa-

rou byli místní příslušní do Svébořic.     

Po roce 1968 se původní armádní osídlení 

Československé armády znatelně rozšířilo. 

Nebylo zcela jasné, zda se již od pozdního léta 



1968, kdy vrcholila stavba jaderných depotů, 

nacházeli na československém území přísluš-

níci sovětských raketových sil. Vzhledem k 

nedostupnosti relevantních dokumentů zůstá-

vá otevřená možnost, že mohli být součástí 

sovětského invazního kontingentu. Teprve po 

odchodu sovětských jednotek v roce 1991 je 

zjišťováno, že minimálně od počátku sedmde-

sátých let byly na československém území 

dislokovány jako součást Střední skupiny so-

větských vojsk dvě raketové brigády. 442. 

(ракетная бригада 9К79) raketová brigáda ve 

Hvězdově měla ve výzbroji raketový systém 

9K79 „Točka“ (SS-21 Scarab) krátkého dosa-

hu. Ve Hvězdově bylo umístěno 18 odpalova-

cích zařízení 9P129 na obojživelném automo-

bilu BAZ-5921. Na území Československa 

byla ještě jedna posádka, kde byla disloková-

na 185. raketová brigáda Střední skupiny so-

větských vojsk. Výzbroj svazku představovalo 

12 raketových kompletů operačně-taktického 

dosahu R-300 (tzv. SCUD), byl to Turnov. 

     Jednotlivé raketové oddíly byly jenom v 8 

divizích (po dvou v SGV, MVO, LVO po 

jedné pak u Baltiku a SKVO). V Centrální 

skupině vojsk to byla pravděpodobně 442. 

hvězdovská brigáda. Tyto systémy byly 

schváleny do výzbroje sovětské armády v 

1976 jako divizní raketový systém s dálkovou 

účinnosti do 120 km, přičemž raket 9M79 

komplexu bylo schopna nést konvenční (do 

500 kg) nebo jadernou bojovou hlavici s ka-

pacitou až neméně 10 kilotun.  Podle doby 

budování palpostů by se opravdu mohlo jed-

nat o rok 1976–7, kdy do Hvězdova dorazila 

442. raketová brigáda. Palposty byly pouze 

cvičné, neboť dostřel rakety byl pouze 70 

resp. 120  km. 

Proč právě „Točky“ a proč ve Hvězdově? Na 

to lze odpovědět historickými fakty. 

V roce 1979 věšlo ve známost, že Američané 

předpokládali v letech 1983 – 1985  rozmístít 

na území NSR 108 nových balistických raket 

středního doletu  „Peršing 2“  namísto raket 

krátkého  doletu  „Peršing T“.  

Hvězdov I. – 47415 - 442. raketová brigáda;  

Hvězdov II. -59955- 52. gardový dělostřelec-

ký pluk; - 80. prapor oprav techniky 

 

 
 

9K79 Točka je taktický mobilní raketový 

komplex krátkého dosahu konstruovaný pro 

útoky proti pozemním stacionárním cílům. 

Jednostupňový raketový nosič 9M79 má mo-

tor na tuhé pohonné hmoty. Může nést nukle-

ární, chemickou nebo konvenční hlavi-

ci (tříštivo-trhavou, proti vzletovým a přistá-

vacím drahám, s protipancéřovou nebo proti-

pěchotní submunicí). 
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