
JABLONECKÉ 
PERLIČKY I.



Pojďte se s námi procházet po Jablonci. Tak jako se navlékají perličky na šňůru, navlékejme společně zajímavosti 
našeho města, které pak uvidíme zase trochu jinak.

Jablonecké perličky I.

1.ZASTAVENÍ: památník obětem 1. světové války, 
Tyršovy sady

2.ZASTAVENÍ: Brathův pavilon, Tyršovy sady

3.ZASTAVENÍ: exportní dům Eduarda Krause, 
Liberecká č.8

4. ZASTAVENÍ: vila právníka Karla Krale, generála 
Mrázka č.28/16

5.ZASTAVENÍ: Hoffmannův exportní dům, 28. října 
č.10

6.ZASTAVENÍ: Kolbeho polyfunkční dům, 28. října 
č.2



HLEDEJTE S NÁMI

Zkuste se během naší cesty po jabloneckých perličkách 
pečlivě dívat kolem sebe a možná se vám podaří najít 

právě tento detail.



První jabloneckou perličkou naší procházky a významnou 

jabloneckou stopou je Památník obětem 1. světové války v Tyršově parku 
architekta, stavitele Alfreda Wenzela . 

Monumentální žulový památník byl veřejnosti představen roku 1936.
Wenzel je autorem žulového sloupu a jeho okolí, plastiky k památníku pochází 
z dílny sochaře Michela Brosika. Materiál byl vytěžen na Jizerce. 

Na zadní straně bylo původně připevněno několik tabulí s 863 jmény padlých či 
pohřešovaných obyvatel Jablonce. Na vrchol pomníku bylo přivedeno plynové 
potrubí, takže při slavnostních příležitostech zde bývalo možné zažehnout oheň. 

Po roce 1945 byla výrazně upravena i tato památka. Odstranil se i
německý nápis: „Vlast děkuje svým mrtvým synům.“

V roce 2018 došlo na jeho důstojnou obnovu. Na památník byly 
navráceny desky se jmény padlých, zemřelých a nezvěstných občanů 
Jablonce nad Nisou. Původní bronzové desky byly nahrazeny 
kamennými. Jména padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků byla 
převzata z vydaného slavnostního listu. 



Alfred Wenzel se narodil v roce 1900 v Jablonci nad Nisou. Pocházel 

z malířské rodiny v Rychnově u Jablonce nad Nisou, přičemž jeho otec Ernst byl 
dlouholetým profesorem a ředitelem jablonecké uměleckoprůmyslové školy. 

Alfred po absolvování gymnázia prošel krátkou vojenskou službou 
a následně vystudoval jabloneckou uměleckoprůmyslovou školu. 
Z té doby se zachovalo množství jeho skic, které dokazují že byl velmi dobrým 
kreslířem. Přesto jej dědečkovo i otcovo řemeslo nakonec nezlákalo.

V roce 1922 nakonec odchází do Vídně, kde vystuduje architekturu na 
Uměleckoprůmyslové škole u slavného architekta, scénografa a 
teoretika architektury Oskara Strnada.

Ve studiích poté pokračoval ještě v Hesensku na západě Německa 
v Marburgu, kde na zdejší univerzitě navštěvoval přednášky dějin 
umění, archeologie a hudební vědy historika umění Richarda 
Hamanna. 

Po ukončení studií se Wenzel vrátil zpět do Jablonce, kde si v roce 1929 založil svou vlastní úspěšnou 
architektonickou praxi. 



Po návratu do Jablonce v roce 1929 si založil svou vlastní úspěšnou 
architektonickou praxi. 

Zaměřoval spíše na drobnější projekty jako byly stavby domů, bytový 
design, drobné sakrální stavby, kaple.  Projektoval také veřejné budovy, 
sportovní zařízení, zejm. lázně nebo tělocvičny. Důležité byly pak ve 30. 
a 40. letech jeho stavební projekty pro Feinapparatebau Jena v Rýnovicích. 

Alfred Wenzel se také věnoval teorii umělecké tvorby. Spolupracoval se skupinou místních umělců, členů tzv. 
Metznerbundu. Jednalo se o spolek německy hovořících výtvarných umělců, který v letech 1920–1945
českých zemích sdružoval více než 500 výtvarníků a umělců. Název spolku byl odvozen od jména německo-českého 
sochaře Franze Metznera. Tento umělec byl velmi populárním autorem nejen v rodných Čechách, Německu, ale také 
po celém Rakousku. Na jeho počest (náhle zemřel v roce 1919) byl nově vznikající umělecký spolek pojmenován.

V uměleckých časopisech se pravidelně objevovaly jeho články, medailony o umělcích nebo recenze aktuálních 
výstav. Společně se svým otcem rovněž pořádal odborné nebo výchovné přednášky pro širokou veřejnost. 

Jeho osud po roce 1945 je podobný jako mnoha dalších jabloneckých obyvatel. Alfred Wenzel byl odsunut 
z Československa. Nakonec se usadil se svou rodinou ve Frankfurtu nad Mohanem.



Druhou jabloneckou perličkou je Brathův

pavilon v Tyršových sadech.

Donátor, osoba která tuto půvabnou stavbu financovala, je zahalen dodnes 
tajemstvím. Stejně tak nejednoznačné je i autorství návrhu její podoby.

Pavilon je nejčastěji připisován architektu Robertu Hemmrichovi, který je 
autorem nedaleké budovy secesních lázní. 
Rovněž také vybudoval velmi podobný pavilon ve stylu art deco u domu 
Emmy Zimmer v Podhorské ulici 376. Navíc na Brathově pavilonu nalézáme 
oblíbené Hemmrichovy prvky, jako je měděná věžička pavilonu nebo 
ozdobné prvky s motivem fauny (žába, veverka, sova, pták) na osmi 
podpěrných sloupech.

V roce 1913 dochází v parku k realizaci stavby, ve stylu na rozhraní secese a art deco. Cílem bylo vystavět důstojné 
místo pro kapelu a umožnit tak v parku provozovat hudební produkci. Nápis na stříšce pavilonu nese nápis: „Franz 
Brath Stiftung 1914.“ Kdo byl majetný donátor pavilonu? Nejpravděpodobnější teorie nám říká, že se mohlo jednat 
o movitého Jabloneckého řezníka, který měl svou živnost v dnes neexistujícím domě na Pražské ulici a se svou 
rodinou žil v blízkosti parku nedaleko křižovatky U Zeleného stromu. Franz Brath se zřejmě narodil v roce 1857. Podle 
jedné z matrik zemřel poměrně mladý v roce 1912 na cukrovku.



Jablonecký městský park vznikl na parcele nedaleko řeky 
Nisy. Autorem byl zahradní architekt Hector Eck z Drážďan, 
který je autorem také neméně známého projektu Parkhotelu 
Smržovka.

Cesta k nádhernému parku, okrase města nebyla právě 
lehká. Iniciátorem byl místní Okrašlovací spolek, založený 
v roce 1879. Projekt městského parku měl ovšem také řadu 
odpůrců. Za pomoci jablonecké městské spořitelny, která 
poskytla potřebné finanční prostředky, se spolku podařilo 
v roce 1884 vykoupit podmáčený pozemek o rozloze 2 ha 
na levém břehu Nisy poblíž Laurichova mlýna.

Slavnostní otevření pro veřejnost proběhlo 9. července 1893. Park měl sloužit Jablonečanům pro odpočinkové 
aktivity, k promenádám, hudbě k poslechu i k tanci. 

Postupně celý prostor doplnily v dalších letech drobné plastiky, pomník zasloužilého občana JUDr. Carla Krale nebo 
pohádková Červená karkulka s vlkem. Na místě Karkulčiny chaloupky byl v roce 1913 vybudován zmiňovaný Brathův
pavilon.

Přirozený vodní zdroj také přiváděl dostatek vody do udržovaného jezírka, které bylo v zimních měsících hojně 
využívané místními nadšenými bruslaři.



Třetí jabloneckou perličkou je velký výstavný dům nedaleko jabloneckého městského divadla 

na adrese Liberecká 8. Exportní dům pro movitého jabloneckého podnikatele Eduarda Krause navrhl v roce 1914 
významný jablonecký architekt a rodák Robert Hemmrich.

Robert Hemmrich se narodil 1. května 1871 v Jablonci nad Nisou 
jako nejstarší syn zámečnického mistra Franze Hemricha a jeho ženy 
Antonie. Protože už jako malý projevoval zájem o stavitelství, začal 
v letech 1885-89 studovat na průmyslové škole v Liberci. Jeho 
spolužáky byli budoucí vynikající architekti a stavitelé Josef Zasche, 
Rudolf Günter nebo Adolf Loose. 
Stavitelské zkoušky pak složil roku 1895 v Linzi. 

Celý svůj život miloval zdejší kraj - Jablonec nad Nisou, Jizerské hory 
i Krkonoše. Usadil se s manželkou Almou v Jablonci, kde si také 
otevřel architektonický ateliér. Žili v domě otce Franze, dnes na 
Pražské ulici.



Zajímavostí je, že své jméno uváděl ve dvou podobách, s jedním či dvěma M. 
Jedno M opakovaně vidíme na mnoha fasádách domů, které vytvořil. Příjmení 
jeho otce totiž neslo pouze jedno M. V případě tištěných materiálů Robert 
naopak psal obvykle dvě M.

Doslova splněním jeho snu bylo založení pozice městského stavitele-
urbanisty v městské radě. Stal se jím právě Robert Hemmrich a dokázal tak 
mladému, bohatému a rychle se rozvíjejícímu městu vtisknout nový 
charakteristický ráz jehož stopy můžeme vidět dodnes.

Za svůj život vytvořil cca 3 000 projektů, ze kterých vzniklo na 981 staveb. 
Navrhoval stavby pro různé účely – luxusní vily, rodinné domy, reprezentativní 
exportní domy, městské bytové domy, školy, městské lázně, tělocvičny, 
chorobince, rozhledny, tovární areály a také památníky.

Traduje se, že inspirace pro mnohé z jeho návrhů přicházela znenadání. 
Projekty pak rozpracovával z bezprostředních nápadů, které si zaznamenával 
v kavárnách na ubrousky.

Robert Hemmrich byl v roce 1945 se ženou a dcerou odveden do sběrného tábora v Rýnovicích. V polovině září přišla 
písemná žádost o propuštění. Důvodem nebylo stáří, ale jeho nepostradatelnost při předání archivu s více než 1000 
plány budov města. Na stavebním úřadě pracoval Hemmrich až do jara 1946, kdy umírá. Manželka i dcera pak byly v říjnu 
1946 odsunuty.



Exportní dům na Liberecké ulici, dřívější 
Reichenbergstrasse nechal podle plánů architekta Roberta 
Hemmricha v roce 1914 vystavět podnikatel Eduard Krause.

Jednalo se o exportní, víceúčelový dům navazující na potřeby 
firemní reprezentace. Eduard Krause byl majitelem úspěšně 
se rozvíjející manufaktury s bižuterními, sklářskými 
komponenty. Firma obchodovala s řadou Blízkovýchodních 
zemí.

Vícepatrová budova exportního domu je provedena ve velmi zdobném stylu s několika typickými prvky 
Hemmrichových jabloneckých realizací, jako například oplechovaná střecha s malou věžičkou. Celkovou koncepcí 
také přirozeně propojovala firemní a privátní části domu. Nevybočovala z podobných výstavných projektů rychle 
bohatnoucích jabloneckých průmyslníků a obchodníků.

Nepřehlédnutelná je také bohatě dekorovaná fasáda domu. Ta, jak tomu bylo zvykem, modifikuje běžný historizující 
či secesní ornament do forem, souvisejících přímo s jabloneckou bižuterním výrobou.
Nenápadný reliéf s údajným vyobrazením Sfingy na domě podnikatele Krause, poukazuje pak přímo na firemní 
obchodní vztahy vlastníka objektu.



Čtvrtou jabloneckou perličkou
je nádherná vila právníka JUDr. Karla Krale, stojící na 
adrese Generála Mrázka 28/16.

Honosné rodinné sídlo stojí na rozsáhlejším svažitém 
pozemku a dosud je obklopeno udržovanou zahradou.

Autorem projektu obytného domu byl místní architekt 
Franz Hassler a jedná se o jednu z jeho vrcholných 
realizací.

Dům byl projektován v oblíbeném stylu 2. poloviny 
19. století neorenesanci. Hlavními vzory novorenesance 
jsou pro architekty města Vídeň, Mnichov a Drážďany.

Samostatně stojící dům svým symetrickým řešením uspořádání dispozice odráží vliv tzv. palladiánské
architektury, která se vyznačuje přísnou symetrií i perspektivou na základech klasické chrámové architektury 
starých Římanů a Řeků.

2. pol. 19. století také akcentovalo také důležitost zahrady, jako prostoru čekajícího na své obrození a cíleně 
směřovalo k rozvoji zeleně. Vnitřní vybavení vily většinou odráželo historizující styl domu. Obecně k němu patřily 
různé detaily, umělecky kované mříže, ozdobné lišty, rohy zdí a pilířů, supraporty - nadedveřní nástavce, někdy 
s figurálními reliéfy, prosklené dveře a okna.



JUDr. Karl Kral byl významnou osobou jabloneckého společenského 
života.

Narodil se roku 1839 v Jindřichově Hradci a po vystudování 
Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze přichází do našeho města, kde 
začínal svou karieru jako advokátní koncipient.

Rychle se zapojil společenských i politických struktur města. Účastnil se 
například zakládání plynárny v roce 1872 a stál až do konce svého života 
v čele její dozorčí rady.

Z jeho dalších funkcí jmenujme třeba předsednictví Okrašlovacího 
spolku, členství v městské radě, zasedání v předsednictvu pro stavbu 
divadla aj.

Dařilo se mu také v soukromém životě. Oženil se s Linou Pfeiffer, dcerou 
úspěšného továrníka Adolfa Pfeiffera.

Bohužel zemřel ve svých 60 letech roku 1899 na srdeční selhání. Hrobku 
rodin Adolfa Pfeiffera a jeho zetě JUDr. Karla Krale v centrální části 
jabloneckého hřbitova zdobí barevná vzácná skleněná mozaika s florálním 
motivem a rozměrná galvanoplastika zhotovená ve Vídni roku 1902.



Pátou  jabloneckou perličkou je budova Hoffmannova exportního domu.

Ve 20. a 30. letech 20. století se na Jablonecku vyráběla umělecká krystalérie. Jednalo se o tvorbu toaletních souprav 
a flakonerií, které byly vyráběny z lisovaného skla. Nejvýznamnější sklářskou firmou v Jablonci nad Nisou byla 
právě firma Heinricha Hoffmanna. Nadaný mladík pocházel z rodiny obchodníka se skleněným zbožím z Dalešic. Po 
studiích na Kheilově institutu v Praze působil v otcově firmě a stal se jejím obchodním agentem v Paříži.

V roce 1900 transformoval firmu na „Heinrich 
Hoffmann Gablonz“, kdy jeho otec vedl 
Jabloneckou centrálu a Heinrich pařížskou pobočku. 

Ekonomicky se jim velmi dařilo a mimo standardní 
bižuterní sortiment se začali věnovat právě 
umělecké krystalérii. 
Expandovali také do dalších evropských zemí , své 
zastoupení měli například v Itálii a Německu.

Rozkvět firmy zastavila světová hospodářská krize 
a následně 2. světová válka. Hainrich Hoffmann 
umírá vlastní rukou roku 1939 a firma zaniká. 
Zůstává po něm nádherný exportní dům. 



Exportní dům byl postavený na parcele Joseph Pfeiffer Strasse 29, dnešní ulice 
28. října č. 10, kde měl původně stát rozsáhlý objekt Heinrichova tchána Franze 
Hübnera. 

Úmrtím tchána tak Hoffmannovi připadla plocha, kde mohl realizovat svůj záměr na 
výstavbu nového exportního domu, který by vyhovoval potřebám jeho firmy i přes 
nepříznivé okolnosti dopadů 1. světové války. Stal se jedním z nejvýstavnějších 
exportních domů a jeho areál zahrnoval celý vnitroblok až k dnešní Větrné ulici.

Realizaci projektu svěřil zavedenému architektu Robertu Hemmrichovi. Stavební 
firma pak dům dokončila v roce 1918. I na něm se můžeme setkat s typickou 
Hemmrichovskou střechou a oplechovanou věžičkou. Vstup do budovy je akcentován 
čtyřmi sloupy nesoucími balkon s ozdobným zábradlím. Zdobená okna 
v přízemí nesou ozdobné motivy obličejů a na levém nároží je mezi okny umístěna 
postava nesoucí skříňku. 

Další bohužel nepřístupné zajímavosti domu se nalézají uvnitř domu. Přímo ve vstupní hale se nachází krásný výjev na 
okně - alegorii úspěšného města, který zobrazuje tzv. jabloneckou paní. 

Motivem je půvabná mladá žena, hojně ozdobená bižuterií, která z rohu hojnosti sype náhrdelníky, šperky a broušené 
kameny. Ve spodní části pak můžeme najít postavy dětí národů celého světa. Pět postav odkazuje na země, kam mířilo 
zboží jabloneckých exportérů a to Afriku, Austrálii, Asii, Ameriku a Evropu. Mezi nimi je pak umístěn znak města Jablonce 
s jabloní a řekou.



Vitráž vyrobila firma Richard Schlein Grottau z Hrádku nad Nisou a stylově ji můžeme řadit mezi krásné ukázky 
stylu art deco.
Zajímavé je, že firma byla českou odnoží věhlasné žitavské dílny Die Kunstwerkstätten für Glasmalerei, Kunstglaserei
und Messing-Verglassung von Richard Schlein. Pobočka v Hrádku nad Nisou vznikla za první Československé 
republiky a fungovala až do roku 1964. 

Nad hlavou tzv. jablonecké paní s korunou na hlavě a rohem hojnosti se vznáší motýl, symbol Hoffmannovy firmy. 
Další vedlejší skleněné vitráže pak nesou motivy dopravních prostředků, důležitých pro exportéry loď a 
lokomotivu.

Další pozoruhodná vitráž je pak v patře nad schodištěm. Je zde 
opět zobrazena postava ženy, nyní alegorie Austrie čili Rakouské 
monarchie. V jedné ruce nese štít s habsburskou orlicí a věncem. 
Druhá ruka pak svírá meč a císařskou korunou. Kolem ženy 
nalézáme opět postavy dětí představujících Evropu, Asii, Afriku 
a Ameriku. 

Jedná se o zajímavě zvolený motiv, protože mladá Československá 
republika oficiálně zakazovala používání symbolů staré monarchie. 
Nicméně tato alegorie se nacházela v privátní části domu, 
nepřístupné těm, komu by mohla bytostně vadit.



Šestou  jabloneckou perličkou je Kolbeho dům s postavou rytíře na 

jeho nároží, kterou dobře uvidíme z Horního náměstí pokud se podíváme směrem od kostela 
Nejsvětějšího srdce Ježíšova.

Autorem stavby byl jablonecký architekt Rudolf Günter. Takzvaný Kolb Haus byl 
pravděpodobně projektován kolem roku 1930 a mohl být dokončen v roce 1931. Realizovala jej 
pravděpodobně stavební firma Ulbrich und Sohn.

Jednalo se o typický polyfunkční víceúčelový dům 
zahrnující skloubení privátní části tj. prostor určených 
k nájemnímu bydlení a spodní části domu určené pro 
obchody s různým druhem zboží.

Z hlediska architektonického je Kolbeho dům řešen zcela jiným 
tvaroslovím, než je tomu v případ starších jakoby rozevlátých Günterových
realizací. Architekt také nevyužil oblíbeného klinkerového obkladu fasády.

Fasáda je v patrech čtyřossá, obě krajní osy tvoří arkýř s obdélníkovým 
půdorysem probíhající přes všechna tři podlaží. Nad přízemím probíhá 
v celé šířce průčelní fasády balkón s horizontálně řešeným trubkovým 
zábradlím. Další je pak umístěno na horní části domu. Ten tvoří 
akcentovaným arkýřem opticky propojené dvě části, starší a o něco mladší.



Obdobné řešení fasád má i vedle stojící, o něco mladší, nárožní dům č.p. 91
s jehož stavbou zkušený architekt Günter patrně již počítal. Oba domy spolu 
tvoří zajímavý architektonický soubor, který dodává Hornímu náměstí 
městský ráz a tvoří důstojný protipól děkanskému kostelu architekta Josefa 
Zasche.

Dům stojí na obdélném půdoryse, z kterého mírně vystupuje schodišťový rizalit. Nad střední částí objektu je 
sedlová střecha. 

Střední osou přízemí je otevřený vestibul, z něhož vedou dveře do dvou symetricky řešených obchodů a do domu. 
Po obou stranách vstupního vestibulu jsou široké výkladce se zakulacenými rohy. Parter byl původně opatřen tvrdou 
omítkou napodobující kámen, výkladce i dveře byly kovové - dnes je zde nevhodný dřevěný obklad. Podlaha
vestibulu i v obchodech je z teraca. 

Ve 2. nadzemním podlaží jsou středními osami prosklené dvoukřídlové 
dveře na balkon s trojkřídlovým nadsvětlíkem. Byt v 2. NP byl mimořádně 
prostorný. Jak byly řešeny byty v dalších podlažích není dnes přesně známé. 
Chodby a schodiště domu se dochovaly bez významnějších pozdějších 
úprav.

Obchody v přízemí byly dříve propojeny přímým schodištěm se sklady 
v suterénu.



Pokud se podíváme nad linii parteru, uvidíme na nároží z fasády vystupující 
postavu tajemného rytíře. Důvod, proč architekt Günter tuto plastiku na dům 
umístil není dodnes jasný. Na žádné z jeho realizací takovýto motiv využitý nebyl. 
Snad to bylo přání zadavatele stavby odkazující na dávnou rodinnou historii nebo 
možná snaha o vnitřní propojení či „rozhovor“ s umně řešeným prostorem 
nynějšího Horního náměstí s novým kostelem a zejména s nedalekou kašnou se 
sochou rytíře Rüdingera.

Postava rytíře v životní velikosti je oděna ve zbroji s palcátem v ruce. Štít, o který 
zlehka opírá svou druhou ruku je rozdělen do čtyř polí a nese vyobrazení dvou 
hvězd a podkov.

Osmicípá hvězda, oktogram, v heraldice znamenal symbol rovnováhy, harmonii 
ducha a hmoty. V křesťanské symbolice zobrazoval Betlémskou hvězdu 
a z hlediska numerologie číslo 8 vyjadřovalo nekonečno.

Podkova byla dříve symbolem náhodného štěstí, heraldicky odkazovala i na 
zpracování železa.  Bývala ovšem také symbolem rytířství, které předkové přijali 
jako upomínku na sílu a vytrvalost. V našem případě se jedná o vyobrazení 
vztyčené podkovy tj. směřující obloukem k hornímu okraji štítu.

Palcát pak symbolizuje velení, odvahu, bojovnost a neohroženost.



Nadaný architekt Rudolf Günter (někdy psán též Günther) 

patří mezi slavné jablonecké rodáky. 

Narodil se v roce 1902 v Jabloneckých Pasekách. Po absolvování liberecké 
průmyslové školy v letech 1916-21 vystudoval Německou vysokou školu 
technickou a také Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením 
slavného architekta Josefa Gočára.

Po návratu do Liberce vykonával čtyřletou praxi v ateliéru svého učitele 
z průmyslové školy Maxe Kühna. V letech 1928-1935 pak začal působit jako 
samostatný architekt v Jablonci nad Nisou. 

V roce 1936 jako vládní rada podílel na výstavbě olympijské vesnice 
v Berlíně. V průběhu 40. let působil opět v Jablonci, tentokrát jako ředitel 
výstavby města. Připravoval řadu velkorysých projektů, např. školní 
městečko u přehrady ve Mšeně nad Nisou či nové nádraží. Mimo své 
architektonické praxe byl také členem a předsedou jablonecké pobočky 
Metznerbundu (svazu německých výtvarných umělců) a zakladatelem Svazu 
sudetoněmeckých architektů v Liberci. 



Jeho osud byl po skončení 2. světové války totožný, 
jako jeho mnohých kolegů.  
V roce 1945 byl z Československa odsunut. V nových 
podmínkách se dokázal rychle etablovat a připravil 
urbanistický plán města Neugablonz. Městečka po 
válce postaveného pro vysídlence z Jablonecka, dnes 
městská část Kaufbeurenu ve Švábsku. Vytvářel také 
urbanistické plány pro další německá města a obce. 

Od roku 1949 působil jako městský stavební rada ve 
Stuttgartu. 
V roce 1966 pak odešel na odpočinek. Nicméně 
svému oboru se okrajově stále věnoval. Zůstal 
literárně a výtvarně činný až do své smrti v roce 
1984. U nás je známý také díky autorství monografie 
o architektovi Josefu Zasche "Josef Zasche. 
Lebensbild eines Architekten".



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST

Těšíme se na další procházku za jabloneckými zajímavostmi.


