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Jablonecké perličky II.



HLEDEJTE S NÁMI

ZKUSTE SE BĚHEM NAŠÍ CESTY PO JABLONECKÝCH PERLIČKÁCH PEČLIVĚ DÍVAT KOLEM 
SEBE A MOŽNÁ SE VÁM PODAŘÍ NAJÍT PRÁVĚ TENTO DETAIL.



Naše putování začínáme u kostela sv.Anny. První perličkou je socha Panny Marie 

Karlovské, která zde stojí.

Zhotovit ji nechal roku 1773 Johann Christian Weisse, známý obchodník se sklářskými 
výrobky. Důvodem měla být šťastná rodinná událost. Jeho manželka přežila složitý porod 
syna Christiana. Socha původně stála na křižovatce Lesní ulice a ulice 5. května u domu 
č. 222.

V roce 1906 paní Anna Kotschwar nechala pozlatit 
Mariino roucho a přemístila ji ke svému domu č. 37 
na křižovatku ulic Vodní a na Vršku.

K poslednímu přesunu došlo v roce 1980, kdy kvůli 
výstavbě panelových domů byla socha přesunuta 
právě ke kostelu sv. Anny, kde stojí dodnes. 

Autorem sochy byl turnovský kameník Jan Chládek starší. Postava Panny Marie je vytvořena z pojizerského pískovce. 
Jablonečtí ji nazývali Nanebevstoupení Panny Marie, později zlidověl název Těhotná Panenka. Důvodem bylo, že Marie je 
patronkou bezdětných a těhotných žen. Pojmenování Karlovská se nevztahuje k žádnému z míst v Jizerských horách, ale ke 
Karlovu v Praze, kde císař Karel IV. nechal vybudovat chrám se zázračným obrazem těhotné Panny Marie.



Druhou perličku nalezneme opět u kostela sv. Anny a je jí 

Křížový kámen na boku kostela. Je jednou z nejstarších památek.

Střízlivý pískovcový blok má na obou svých stranách vytesaný reliéf s 
motivem kříže. Nápis vytesaný na kříži oznamuje, že byl původně 
postaven na místě, kde roku 1666 umrzl Hans Kleinert. Donátorem 
byl jistý Georg Weis.

Kříž nese nápisy MARIA a IHS, jsou připomínkami úcty lidových a 
měšťanských vrstev k Ježíši a jeho matce Panně Marii. Jeden z nápisů 
zní: IHS 1866 ABEND IST ALHIER ERFROREN HANS KLEI NERT JENER 
ENDE RENO VIRT 174?

Podle odkazu v Lilieho vlastivědě se můžeme dozvědět, že na Bartlově kopci, kde Křížový kámen dříve stával, zmrzli tři 
pašeráci.

Kámen samotný byl mnohokrát ve své historii přesunován. Původně stál při maloskalské cestě, zřejmě na jablonecko –
vrkoslavické hranici do přelomu 19. a 20. století. Poté byl přemístěn na nynější ulici Generála Mrázka, k budově 
tehdejšího vlastivědného muzea. Zrušení muzea přineslo kameni nedůstojné místo na dvoře. Ještě v 70. letech 
Josef V. Scheybal doufal v jeho přesun do malého parčíku naproti hotelu Zlatý lev. Snad již definitivní místo získal v 
blízkosti kostela sv. Anny, v roce 2001 byl citlivě zrekonstruován.



Třetí jablonecká perlička nám představí budovu Linkeho polyfunkčního domu na rohu Máchovy a 

Komenského ulice.

Pozoruhodný víceúčelový obchodní a obytný 
dům Gustava Linkeho je nejlepší realizací 
architekta Güntera.

Dům byl postavený na rohové parcele mezi 
dnešními ulicemi Máchova a Komenského na 
místě staršího, pozdně klasicistního 
dvoupodlažního domu. Svými expresivně 
pojatými fasádami kopíruje obě komunikace. 

Stylově je ovlivněn německou 
expresionistickou architekturou tzv. 
backsteinexpresioismem.



Navržený vzhled domu má silné klasicizující tendence jako pravidelné 
členění oken, rytmizace fasády mohutnými sdruženými pilastry.

Expresivní výraz obou fasád podtrhuje i užití klinkerového obkladu, 
vyráběného ústeckým Spolkem pro chemickou a hutní výrobu (tzv. 
ústecké železité kabřince). Dobovým tiskem byl dům označován jako 
první moderní jablonecká stavba s tímto obkladem. Mimořádně odolný 
materiál, byl zvolený záměrně kvůli drsnému podhorskému podnebí.

Přízemí domu bylo vyhrazeno jednotlivým provozovnám. Tak 
je tomu i dosud.

Do obytné části domu se vstupovalo skrz pasáž z Máchovy 
ulice, na kterou navazovalo vnitřní schodiště a výtah. 
Patra nad přízemím byla obytná a měla totožné dispoziční 
řešení. 
Na každém podlaží se nacházely dva luxusní byty tří 
a čtyřpokojové.

Linkeho dům 
představuje 
nejkvalitnější 
ukázku 
expresionistické 
architektury na 
území Libereckého 
kraje.



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. 

Připravoval řadu velkorysých projektů, např. školní městečko u přehrady ve Mšeně 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. 
V roce 1945 byl z Československa odsunut. V nových podmínkách se dokázal rychle 
etablovat a připravil urbanistický plán města Neugablonz.

Nadaným architekt, tvůrcem Linkeho domu byl Rudolf Günter. 



Čtvrtá jablonecká perlička nás zavede na dnešní Mírové náměstí, 

kde na nás z výšky shlíží socha, která je alegorií průmyslu a 
obchodu.

Byla vytvořena sochařem Leopoldem Zimmerem z Krásné Lípy a veřejnost ji 
měla poprvé možnost spatřit roku 1870. Jablonečané na její vytvoření 
přispěli částkou 3178 zlatých a 28 krejcarů. Nejvíce přispěl prosperující 
obchodník se sklem Heinrich Fischer, který vložil celých 1 000 zlatých.

Socha byla umístěna na Starém trhu (Alter Markt), které bylo centrem 
společenského i obchodního života. Konaly se zde pravidelné trhy. Proto se 
náměstí říkávalo Corso.

Socha původně stála na mohutném podstavci se stupni, které měly 
vyrovnávat šikmý sklon náměstí. Podstavec byl umístěn v centru kašny, která 
tak na Starém trhu tvořila jeho přirozenou dominantu. Podstavec doplňovaly 
také čtyři instalované chrliče vody v podobě lvích hlav.



Socha samotná byla provedena v pozdně klasicistním stylu z jemnozrnného 
pískovce jako alegorie průmyslu a obchodu. Byla zosobněním Jablonce jako 
prosperujícího města.

Autor zde ztvárnil postavu ženy v uvolněném postoji s antickou řízou, 
splývající v bohaté draperii a vavřínovým věncem ve vlasech.
Žena je levou rukou opřena o lis, v její pravé ruce vidíme vřetena
a u nohou jsou položena ozubená kola převodníku otáček.

Původní podstavec nese tři další motivy a to včelí úl – symbol šetrnosti, 
sklářskou pec s mužem držícím píšťalu a tři balíky s kotvou. Poslední zmíněný 
motiv odkazuje na čilý obchod se zahraničím a je symbolem úspěchu 
jabloneckých exportních firem.

Socha zde stála až do roku 1931, kdy byla kašna rozebrána, socha snesena. 
Jejím novým místem byla Máchova ulice. Bohužel v roce 1945 došlo k jejímu 
poškození novými českými osídlenci. Poté ji obyvatelé města mohli vidět v 
Palackého ulici. Nakonec své místo nalezla po zdařilé rekonstrukci v roce 
1990 u opěrné zdi východní části Mírového náměstí.



Pátou perličkou je budova České eskomptní 
banky architekta Maxe Kühna v Podhorské ulici.

Expozitura České eskomptní banky (Böhmische
Escompte-Bank) v Jablonci nad Nisou byla jednou z 
prvních velkých Kühnových realizací po první světové 
válce. Jablonecká pobočka v Podhorské ulici byla 
postavena stavební firmou Maxe Dauta v roce 1924 a 
první plány pocházejí zřejmě již z roku 1922.

U třípatrové budovy se sedlovou střechou je základní 
členění fasád obdobné jako u starší pobočky v Liberci. 

Přízemí kryje bosáž z hladkých kamenných desek, druhé 
patro je od třetího odděleno římsou se zubořezem a 
klasicizující vstupní portál, flankovaný kanelovanými 
polosloupy, je přísně symetricky situován ve středu 
centrálního tříosého rizalitu. Pod korunní římsou  
nalezneme také osobitý zdvojený konkávně 
prolamovaný zubořez.

Stavba reprezentuje přechod od předválečného ještě 
dekorativního klasicismu k pozdějšímu abstrahovanému 
klasicismu, jež má blízko k purismu.



V dispozici objektu se uplatňuje řešení hojně užívané u většiny 
meziválečných budov, tedy kombinace obytné a užitné funkce. 
V obou suterénech se tak nacházelo zázemí nájemníků (centrální 
topení, sklepní kóje) i banky (registratura, archiv, trezor). 

Přízemí bylo vyhrazeno pouze potřebám banky, přičemž z vestibulu 
byl zároveň přístup skrze schodiště a výtah do obytné části domu.

Obytná patra měla víceméně identickou dispozici a nacházela se zde vždy 
dvojice velkometrážních luxusních bytů, vybavených mj. balkóny a terasami, 
určených pro vedoucí zaměstnance banky. Zajímavým technickým prvkem je 
pak dodnes dochovaný osobní klecový výtah, jeden z prvních v Jablonci.



Bömische Escompte-Bank byla banka se sídlem v Praze a pobočkami ve většině 
velkých měst v Čechách a později v Československu.

Důvodem jejího založení roku 1863 byla podpora 
a rozvoj průmyslu. Po okupaci Československa a 
vytvoření Protektorátu došlo k její konfiskaci a 
spojení s Dresdner Bank.

Po  událostech Pražského povstání a konci druhé světové války v 
roce 1945 se její hlavní pražské sídlo stalo sídlem České strany 
sociálně demokratické.

Banka se pak během válečných 
událostí finančně podílela na tzv. 
Reinhardtově fondu a výstavbě 
některých koncentračních 
táborů.



MAX KÜHN

Bratr významného historika umění Karla 
Friedricha Kühna, vystudoval architekturu 
v letech 1894–98 na Vysoké škole technické 
ve Vídni u Maxe von Ferstela.

V roce 1903 přišel do Liberce, stal se 
profesorem na Státní průmyslové škole 
a současně zahájil svou samostatnou 
projekční činnost společně s H. Fantou. 

Byl členem mnoha institucí a spolků, 
přičemž nezanedbatelná byla také jeho 
přednášková činnost, v níž se velmi často 
věnoval problematice dějin umění.

Max Kühn, autor České eskomptní 

banky v Jablonci nad Nisou, se narodil roku 
1877 v nedalekém Turnově.

S naším krajem byl spojen pevným poutem a jeho stavby můžeme najít 
například v Trutnově, Hostinném, Frýdlantu nebo také Liberci. Jeho 
projekty se stylově řadí k neoklasicismu či vídeňské secesi.



Šestým zastavením je exportní dům C. A. Schmidt v nynější Jiráskově ulici. 

Autorem projektu byl liberecký rodák, architekt Oskar Baudisch a stavba se nese v duchu 
purismu s prvky expresionismu. Jedná se o jeden z nejzajímavějších meziválečných 
modernistických objektů ve vnitřním městě.

Původně přízemní dům, přestavěný v neorenesančním stylu byl Baudischem zvýšen o jedno 
patro. Půdorys objektu zůstal oproti starší stavbě nezměněn kromě přístavby 
schodišťového rizalitu s toaletou na dvorní průčelí. Výraznou přestavbou prošel dům 
v letech 1930-31, kdy získal současnou pozoruhodnou fasádu na pomezí expresionismu a 
purismu, oživenou tradicionalistickými prvky. Expresionistický výraz domu podtrhují 
zejména zalomené elegantní "proudnicové" linie u oken nárožní věžice a průběžná bosáž 
parteru, která domu dává značnou dynamiku a kontrastuje s klidnějším pojetím zbylých 
pater, oživených průběžnou terasou. 

V interiérech zůstala zachována velká část původního domu, včetně schodiště, části dispozic i oken. Exportní 
domy představují jabloneckou specialitu a byly určeny pro bydlení majitele firmy a zároveň sloužily jako 
reprezentativní prostor, vzorkovna, zasilatelství a k ubytování obchodních partnerů. Výjimkou nebyl ani 
výrobní provoz situovaný v rámci samotného domu, nebo ve formě přidruženého závodu.



OSKAR BAUDISCH Autorem stavby exportního domu C. A. Schmidt byl liberecký rodák Oskar Baudisch. Mladý 

muž, narozený v roce 1893, byl nadaným studentem. Ještě během studií na Německé vysoké 
škole technické v Praze absolvoval v roce 1922 čtyřměsíční praxi u specialisty na průmyslové 
stavby Heinricha Ziegra v jeho žitavském ateliéru a o dva roky později u libereckého architekta 
Oskara Rösslera, u něhož pracoval až do konce listopadu 1926. 

Posléze působil jako samostatný architekt a hlavně jako stavební rada na libereckém stavebním 
úřadu. Od roku 1926 do roku 1933 působil zároveň jako předseda liberecké pobočky 
uměleckého spolku Metznerbund.

Baudischova uměřená architektonická tvorba se 
vyznačovala klidnými, klasicizujícími formami, které 
však architekt občas oživoval působivými 
expresionistickými prvky.

Třebaže byl od roku 1933 členem SDP, do NSDAP nebyl přijat vzhledem ke svým postojům a ke členství v zednářské lóži "Latomia
in den Bergen" se sídlem v Liberci. To dokládá i skutečnost, že byl po válce veden jako antifašista, o čemž svědčí mj. i dopis 
Místní správní komise v Liberci ze 2. března 1946. Zde však bohužel Baudischovi stopy mizí a tak nám jeho další osudy nejsou 
známy. Protože však nefiguruje v seznamu odsunutých Němců, můžeme se domnívat, že dožil v poválečném Československu 
pod počeštěným příjmením Baudiš.



K finálnímu přesunu sochy Jana Nepomuckého na současné místo na Ovocném trhu došlo roku 1826 na popud skláře 
Josefa Bendy z Horské ulice 36. Ten se 5. dubna vracel se svou 13 letou dcerou Mariannou ze svatby Franze Josefa Kittela, 
která probíhala v šenku na dnešní Komenského ulici. Dívenka ve tmě spadla z nezabezpečené lávky přes řeku a pád do 
rozvodněné Nisy bohužel nepřežila.

Josef Benda pak na její památku nechal na mostě zřídit zábradlí a jako duchovní ochranu všech poutníků inicioval přesun 
sochy sv. Jana právě na toto místo.

Sedmá perlička nás zavede na most přes řeku Nisu na Ovocném 

trhu k soše sv. Jana Nepomuckého.

Místo, kde původně stával, byl pramen Johannes Bruhhen (Svatojánská 
studně) na pozemku nynějšího hotelu Na Baště zřejmě od druhé poloviny 
18. století. K prameni od roku 1735 vedla křížová cesta se čtrnácti 
zastaveními. Začínala u malé kapličky na lomu Komenského ulice 
nedaleko hotelu Praha. Ústila právě u zmiňovaného pramene s Janem 
Nepomuckým, kde nedaleko byly umístěny tři kříže s výjevem Ježíše a 
dvou ukřižovaných zločinců. Křížová cesta byla zrušena někdy počátkem 
19. století.



Figura Jana Nepomuckého je zobrazena  v chórovém oděvu tj. klerice (čili sutaně, dlouhém 
splývavém rouchu duchovních přiléhající k tělu), s almucou (kožešinová pláštěnka s malou kapucí), 
rochetou (volné bílé liturgické svrchní roucho s úzkými rukávy, sahající po kolena a na okraji často 
zdobené krajkou). Na hlavě na zvlněných kadeřích má posazen biret čili liturgickou pokrývku hlavy 
představitelů římskokatolické církve. 

Nad hlavou je umístěna kovová obruč svatozáře s hvězdami. Symbolika hvězd kolem hlavy je 
obecně u světců velmi neobvyklá. Byly totiž užívány výhradně u zobrazování Panny Marie. Pětice 
hvězd také může odkazovat na latinské heslo TACUI, spojované s Janem Nepomuckým. Významově 
v latině znamená „mlčel jsem“. Oběma rukama svírá svatý Jan Nepomucký u těla kříž.  Socha stojí na 
vyšším podstavci.

Příběh Jana Nepomuckého nás vede do doby vlády Václava IV. Jan působil jako generální vikář pražského arcibiskupa Jana 
z Jenštejna. Díky svým pravomocím hrál důležitou roli ve správě arcibiskupství v neklidné době vyostřených sporů mezi 
arcibiskupem a králem.
Hlavním důvodem, proč byl Jan zajat a mučen je spor o jmenování nového opata Kladrubského kláštera. 
Historicky nedoložená a málo pravděpodobná je role Jana Nepomuckého jako důvěrníka či zpovědníka královny Žofie.
Podle legendy Jan odmítl porušit zpovědní tajemství a vyzradit králi informace o královně. Faktem je, že takto důvěrná 
dvorská funkce je nepravděpodobná z důvodu Nepomukovy příslušnosti ke královi znepřátelené skupině okolo arcibiskupa 
Jana z Jenštejna.

20. března 1393 byl Jan z Nepomuku zadržen, mučen. Výzkum antropologa Emanuela Vlčka prokázal, že však nezemřel 
utonutím, ale na následky poranění hlavy ještě před v legendě uváděném svržením z mostu.



DĚKUMEME ZA POZORNOST


