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PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI GRANTOVÉHO FONDU LIBERECKÉHO KRAJE  

Horní ves pohledem od východu , v pozadí vrch 
Ralsko. Cesta dole vede do České Noviny. 

Tváře z hlíny v zaniklých 
obcích  

Mapa zobrazuje ves dle letecké-
ho snímkování z roku 1946. Do 
mapových podkladů zapracoval 
Jan Mertlík     



Stránka 2 

Poloha:     50.6405119N 14.8321306E 
Obec ležela v údolí toku Svébořického potoka, v severovýchodní části Ralské pahor-
katiny, přibližně 7,5 km vzdušnou čarou na východ od Mimoně. 

Dostupnost:  
Snadno dostupná, jedna z mála dostupná i autem od Mimoně. Ideální pro cyklistiku, 
z Hamru, Mimoně, Hvězdova. 

Popis:  
Svébořice vznikly na místě starověkého hradiště. Farní ves s kostelem zasvěceným 
Nanebevzetí Panny Marie (byl poutním místem) byla založena na počátku 14. století. 
Osídlená část Svébořicic měla germánskou charakteristiku, rozkládala se podle 
místního přírodního koryta potoka. Osídlení tvořily čtyři řady domů. Mezi okrajovými 
řadami vedly vozové cesty a mezi středovými řadami tekl potok. Ves se dělila na 
Horní, Dolní a Střední ves. Ke Svébořicím, spadaly další obydlené části na původně 
panských dvorech Ostrov/ Ostroh (Spörnig), panská hájovna Zbinsko (Pinskay). 
 
 
 
 



Tváře zaniklých vsí 

Metodický materiál zpracovala: Renata Franclová  

Telefon: 724 276 807 

E-mail: franclova@gmail.com 

Místo pro vlastní poznámky a náčrty: 

PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI GRANTOVÉHO FONDU LIBERECKÉHO KRAJE  
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Plánek Svébořic dle Fr. Köhlera 
zaznamenává všechny tři části 
obce okolo roku 1938  

Obyvatelé , řemesla, obchody, živnosti.  
První doložitelné záznamy o obyvatelích Svébořic nacházíme v roce 1580. 
Uvádějí 33 hospodářství a 15 domkařů bez bližšího počtu obyvatel. Roku 1899 
měly Svébořice už 141 domů s 660 obyvateli a v roce 1924, po první světové 
válce, došlo k poklesu na 144 domů se 611 obyvateli. Nejrozsáhlejším zdrojem 
obživy obyvatel Svébořic byla zemědělská výroba. Její podíl se postupně 
zmenšoval vlivem nárůstu a rozvoje průmyslové výroby v nedaleké Mimoni, 
zejména díky továrně na ohýbaný nábytek Fischel & synové (založené roku 
1870). Živnostníků v obci bylo též mnoho. Byl zde jeden pekař, tři řezníci, šest 
hostinských, šest obchodníků, jeden sedlář, dva kováři, dva krejčí a dva pro-
dejci střižního zboží, čtyři obuvníci, tři truhláři a jeden kolář. V roce 1931 se     
v obci Svébořice uvádělo 46 zemědělských rodin, 22 průmyslových dělnických 
živitelů, 15 zemědělských dělnických živitelů, 32 obyvatel zajišťovalo své rodi-
ny jako nádeníci. 23 osob vykazovalo soukromou činnost řemeslníků nebo 
živnostníků, 13 občanů vykazovalo úřednickou činnost a 2 uváděli svobodné 
povolání.  
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Dobové fotografie 

Hostinec a řeznictví Franze Früchtela 
ve Svébořicích čp. 41 kolem roku 1935 

Kolorovaný snímek části Horní vsi Svébořice s kostelem, kolem roku 1935, od úpatí 
vrchu Brada, místně nazývaným jako Kalvarienberg. V pozadí je Velký Jelení vrch. 
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Ve věži kostela byly tři zvony. Celá 
stavba měla charakter loretánského 
kostela. Nad boční vstupní bránu byl 
umístěn erb rodu Putz z Adlerthurnu. 
Díky přestavbě kostela musela být 
přenesena i hlavní silnice z Mimoně do 
Osečné Roku 1681 byl kostel slavnost-
ně vysvěcen k poctě Nanebevstoupení 
Panny Marie. Slavnosti se účastnil 
svobodný pán Putz z Adlerthurnu se 
svojí manželkou. Slavnostní mši a vy-
svěcení celebroval farář Mönnich spo-
lu s dalšími pěti kněžími. Následného 
přijímání svátosti se mělo zúčastnit na 
600 osob ze Svébořic a okolních vsí. 
 

Nejstarší písemné 
záznamy o kostelu 
jsou z roku 1359 a 
1363. Tehdy byl maji-
telem Svébořic a pa-
tronem kostela Vác-
lav z Wartenberka. 
Další vlastník panství, 
pan Putze z 
Adlerthurnu roku 
1678 založil nadaci 
pro kostel ve Svébo-
řicích. K samotné 
přestavbě došlo v 
letech 1680-81.  

Zaniklá místa v okolí 
Dvůr Ostroh 50.6670036N 14.8500611E 
Nový dvůr (dnes areál¨airsoftové střelnice) 50.6516883N 14.7987467E 
Bývalá obec Holičky 50.6743078N 14.8873617E 
Palohlavy (omezení doby vstupu ) 50.6450114N 14.8706781E 
Česká Novina 50.6615744N 14.8629481E 

Kostel ve Svébořicích 
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Socha Panny Marie s 
Ježíškem, nazývané též 
Černá madona se sednes 
nachází v kostele sv. 
Petra a Pavla v Mimoni 

Kostel ve Svébořicích 

Škola ve Svébořicích 

Předpokládá se, že první farní škola byla založena před rokem 1580. Tehdy ji na-
vštěvovaly děti i z přilehlých obcí obce Polohlavy, Česká a Černá Novina, Holičky, 
Útěchovice, Hamr a Nový Hvězdov a panských dvorů Ostroh, Medný, Hamr a Pustá 
louka, dnešní Nový Dvůr. Roku 1886 byla ve Svébořicích postavena dvoutřídní 
budova školy. Později, roku 1889 byla upravena na školu trojtřídní, a jako 
trojtřídní fungovala až do roku 1945. V rodinném domě pana Früsche, č. p. 128, 
byla po vzniku ČSR zřízena česká dvojtřídní škola, později i mateřská škola. 
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Dobové fotografie 

Z historického pohledu se jedná o nejvýznačnější objekt. V 17. století na tomto místě 
stála celní stanice, kterou připomíná název hostince „U celního výčepu,“  jehož majite-
lem byl od nepaměti rod Suske.  Jedná se o dům č.p. 2. 

 
Prostřední ves Svébořic 
s pozadím Velkého a 
Malého Jeleního 
vrchu. Světlá patrová 
budova uprostřed je 
místní škola, podél 
níž vede severní místní 
komunikace. Okresní 
silnice Mimoň – Svéboři-
ce vede napříč v dolní 
části obrázku.  
Obrázek z období kolem 
roku 1905 


