
JABLONECKÉ PERLIČKY III.



Pojďte se s námi procházet po Jablonci. Tak jako se navlékají perličky na šňůru, navlékejme společně zajímavosti 

našeho města, které pak budeme vidět zase trochu jinak.

1. ZASTAVENÍ: Baptistická modlitebna  v Máchově 

ulici č. 3556/39b

2. ZASTAVENÍ:  Schmelowského vila, Opletalova 

3102/29

3. ZASTAVENÍ: Bývalá dětská nemocnice, ulice Petra 

Bezruče 3000/43

4. ZASTAVENÍ: Braunova vila, Petra Bezruče 63

5. ZASTAVENÍ: Požární hlásič, křižovatka ulice 

Nástrojářská a Vrchlického sady

6. ZASTAVENÍ: Löblova vila, Riegrova 3

7. ZASTAVENÍ: Kantorova vila, Palackého 3111

Jablonecké perličky III.



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 perličkou je baptistická Modlitebna v Máchově ulici 
č 3556/39b. Jedná se o mimořádně hodnotnou ukázku moderní architektury 60. a 

70. let 20. století z pera Ing. arch. Daniela Mathausera.

Sbor bratrské jednoty baptistů v Jablonci nad Nisou patří k nejstarším souborům

v Čechách a jeho činnost se datuje již od roku 1894. Většina členů byla zákonitě 

německé národnosti a tak byli v rámci odsunu po roce 1945 nuceni Jablonec 

opustit. Jejich místo zaujali reemigranti z polského Zelova a Volyně.

Sbor nicméně neměl své stálé sídlo, a tak se často stěhoval a od roku 1967 se 

shromáždění konala v modlitebně Církve adventistů sedmého dne. Úsilí o vlastní 

modlitebnu, o níž se velkou měrou zasloužil kazatel Josef Kaufman, přineslo nakonec 

své plody a sbor dostal přidělenou stavební parcelu. 

Vypracování projektu pak přislíbil řádový bratr Daniel Mathauser z Prahy. Politické oteplení, 

předcházející tzv. Pražskému jaru, se odrazilo v neobyčejné vstřícnosti úřadů a po zhlédnutí ideové 

studie, zpracované v roce 1968 byla sboru namísto původní parcely v rodinné zástavbě nabídnuto 

mnohem reprezentativnější místo v areálu městského parku v Máchově ulici na tzv. Máchově návrší. 

V roce 1969 byl vypracován finální projekt, 3. 4. 1970 bylo uděleno stavební povolení a stavba zahájena. 

Specifickými znaky baptistických modliteben je kazatelna, situovaná v čele sálu na podiu, křtitelnice je zpravidla zapuštěna do 

pódia a má rozměry dostatečně velké, aby bylo možné provést křest i dospělých osob. Součástí pódia je i stůl, určený pro 

talíře s chlebem a poháry s vínem při vysluhování památky Poslední večeře Páně. Na čelní stěně sálu jsou pak umístěny 

biblické citáty. 



Daniel Mathauser

Architekt Daniel Mathauser se narodil v Praze roku 1921.

Co se týče vzdělání, absolvoval studium architektury na ČVUT v Praze u Bohumíra Kozáka. 

S ohledem na své členství v Bratrské jednotě baptistů se stal záhy činovníkem církve a věnoval 

se zejména rekonstrukcím stávajících a navrhování nových modliteben. 

Vyprojektoval například sborový dům v Chebu (1970-76) a vedl v letech 1981-85 přestavbu 

baptistické modlitebny na Vinohradech, navržené právě Bohumírem Kozákem. 

Typickým rysem jeho staveb jsou strukturované fasády, podélný půdorys a aplikace 

převýšených sedlových střech, čímž docílil dojmu tolerančních modliteben, což 

podtrhuje i řešení sálů s galeriemi. 

Pro jeho interiéry je charakteristická materiálová i barevná střídmost, užití dřeva na 

stěnách i podhledech v přírodní barevnosti a světlé omítky.



Budova sboru je navržena jako podélný, třípodlažní objekt, situovaný na mírně 

svažitém terénu s okny orientovaný na východ a západ. Základy jsou provedeny 

z prostého betonu, proloženého kamenem. Nosná konstrukce je cihelná, vnější 

plášť soklu je kamenný z jizerskohorské žuly. 

Zastropení suterénu bylo realizováno za pomoci železobetonových, 

prefabrikovaných desek, usazených do ocelových nosníků. Hlavní sál je 

zastropen ocelovými nosníky I č. 50, zakotvenými do železobetonového věnce. 

Obvodové zdivo podkroví je tvořeno pórobetonovými tvárnicemi. Schodiště je 

železobetonové, obložené kvalitním dřevem. 

Svým architektonickým i urbanistickým řešení velmi vhodně a nenásilně zapadl 

do okolní vilové čtvrti, tvořenou neoslohovou, secesní a meziválečnou solitérní 

zástavbou. Architektonickým ztvárněním objektu, krytého sedlovou střechovou, 

se architekt záměrně snažil evokovat typ tolerančních modliteben. Čelní, 

zalomené štítové průčelí má v sobě zabudovaný kříž, upozorňující již z dálky, že 

se jedná o sakrální stavbu. 

Dalším výrazným architektonickým prvkem jsou boční prosklené stěny, s mohutným plastickým členěním, tvořeným 

ocelobetonovými žebry. Vysoká sedlová střecha umožnila do podkroví situovat dvě nebytové jednotky 2 + 1. K severnímu, 

štítovému průčelí je přisazena schodišťová přístavba, spojující jednotlivá podlaží, prosvětlená dvěma vertikálními pásy oken.



Baptisterium ve formě malé místnosti s malým bazénkem s výškou vodní hladiny cca 80 cm, je poměrně atypicky skryto za 

stěnou podia po pravé straně, kde se nachází "okno" jež odkrývá se pouze při křtu a obřad je tak možné sledovat ze sálu.

Nejpůsobivějším prvkem je pak dřevěný podhled, zavěšený nezávisle nosné konstrukci stropu, využívající motivu střídavě 

prolamovaných trojúhelných desek, zapuštěných do mohutných stropních dřevěných trámů. 

Přirozené osvětlení sálu umožňují prosklené boční stěny s mléčným sklem, umělé osvětlení umožňují závěsná a nástěnná 

křišťálová svítidla, čelní stěnu osvětlují reflektorová svítidla. V suterénu se nachází vedle nezbytného technického zázemí i tzv. 

malý sál pro radu starších. 

Hlavním prostorem budovy je modlitební sál o rozměrech 

11 x 11 m. 

Stěny i strop sálu jsou obloženy ušlechtilým obložením z lehce 

mořeného a lakovaného borového a modřínové dřeva. V čele 

sálu je nízké pódium, zabírající celou šířku sálu. V levé části 

pódia jsou mezi pilastry zabudovaná tři sedadla, před nimiž je 

situovaná kazatelna. 



Kožní lékař Friedrich Schmelowsky se svou paní Marií zakoupili pozemek 

ve vilové čtvrti asi 300 metrů nad jabloneckým divadlem. V této oblasti 

mezi dnešní Opletalovou a Randovou ulicí stojí domy ve stylu secese i 

art deco, klient si však přál moderní architekturu ve funkcionalistickém 

stylu. 

Na svažitém pozemku tak vznikl pozoruhodný dům na okraji vilové 

čtvrti dříve zvané Neubausiedlung, navržené v meziválečném období. 

Architektem domu byl stejně jako v případě Háskovy vily Heinrich 

Lauterbach.  Háskovu rodinu pojil s rodinou Schmelowských přátelský 

vztah, což se odrazilo i v angažování stejného architekta. Stavba vyrostla 

v letech 1932-33.

V architektonických formách vily jsou patrné nautické tendence tzv. aerodynamického funkcionalismu. Z ulice se proto do 

domu vstupuje přes „lodní„ lávku, v průčelí se uplatňují kulatá okna a obývací pokoj připomíná lodní můstek. Lauterbach

se ve svém návrhu neomezil jen na samotný dům, ale navrhl také oplocení pozemku a celkovou úpravu zahrady, včetně 

betonového bazénu. 

Zajímavá je i barevnost – omítky béžové, okenní rámy jasně červené, vnitřní okna pak mají buď žlutý (obytné místnosti), 

nebo modrý nátěr.

Konstrukce vily je na svou dobu značně progresivní – jejím základem je ocelový skelet, vyplněný tzv. sendvičovým zdivem. 

Střecha domu je plochá a rámy oken i dveří kovové. Jako omítky je užito tehdy moderního a oblíbeného břízolitu. 

Druhou perličkou je nedaleká Schmelowského vila.



Centrálním komunikačním prostorem je vstupní hala, ze které je přístup 

do dalších částí domu. Přízemní obytná část je kaskádovitě řešena a 

skládá se z jídelny a obývacího pokoje, který je nejprostornější místností 

domu. Jídelna je od něj oddělena pouze nábytkovou stěnou a 

zatahovacím závěsem. 

Zaoblený, mírně vysutý obývací pokoj nesený traverzami, se do zahrady 

obrací svou prosklenou stěnou. Podlaha je pod úrovní jídelny, ze které 

se do něj schází po několika dřevěných schodech. Přímý přístup z 

pokoje do zahrady zprostředkovává ocelové šnekové schodiště.

V přízemí je zároveň situováno i funkční zázemí domu, jako kuchyň či 

žehlírna a nechybí ani pokojík pro služebnou, toaleta a garáž, zaujímající 

severní část domu. 

Privátní patro je přístupné ze vstupní haly po jednoramenném, zalomeném 

schodišti. V něm se nalézá rozměrná ložnice, koupelna, toaleta, pokoj pro 

hosty a obytná terasa.

https://neviditelnypes.lidovky.cz/foto.asp?r=p_architekt&c=A140302_114033_p_architekt_wag&foto=WAG519854_Vila_Schmelowsky.jpg


Naprostým unikátem jsou pak mimořádně zachované interiéry,

včetně původního mobiliáře, obkladů, parket i tapet, které zůstaly 

během své více než sedmdesátileté existence téměř beze změny. 

Ve zcela autentické podobě lze vidět dokonce i takové prvky jako 

čalounění, jednotlivé ovládací spínače či stále funkční původní 

systém ústředního topení a měděné rozvody vody.

Současného majitele této památky teď však trápí praskání zdí, 

způsobené vybudováním podzemní přepadové štoly z nedaleké 

přehradní nádrže. Toho si je naštěstí současný majitel dobře vědom 

a o dům řádně pečuje.



Známý architekt Heinrich Lauterbach se narodil 2. března roku 1893 v Polsku ve 

městě Vratislav (tehdy německá Breslau, dnes polská Wroclaw).

Po maturitě na gymnáziu sv. Máří Magdaleny začal studovat na vratislavské  Akademii 

pro umění a umělecká řemesla. Zde pobyl pouze rok a následovalo další studium na 

Vysoké škole technické v Darmstadtu (1913 – 1914) a Drážďanech (1919 – 1920), 

kde získal titul diplomovaného inženýra architekta. 

Studia přerušila v letech 1914 – 1918 první světová válka, během níž byl Lauterbach

nucen nastoupit povinnou vojenskou službu. Po dokončení studií pracoval krátce v 

ateliéru Hanse Poleziga v Berlíně-Charlottenburgu, který významně ovlivnil jeho další 

směřování. Do roku 1925 pracoval v řadě projekčních a stavitelských kanceláří v 

Kasselu, Berlíně a Opoli. 

Po svém návratu do Vratislavi nastoupil dráhu svobodného architekta a stal se členem 

Svazu německých architektů a slezské odnože spolku Deutsche Werkbund, v němž v 

letech 1926 – 1929 zastával funkci předsedy. 

Krátce také přednášel na vratislavské Akademii. Slibně se rozvíjející kariéru však opět přerušila válka. Po jejím skončení 

následoval odsun z Vratislavi, kde byl nucen zanechat celý svůj osobní archiv, do Německa. 

Zde pokračoval ve své pedagogické činnosti a roku 1955 se stal členem Akademie umění v Berlíně. Ke sklonku života 

se odstěhoval do městečka Biberach an der Riss, kde také zemřel.

Heinrich Lauterbach



Budova v Bezručově ulici byl zkolaudována 26. října 1931 

jako kojenecký ústav a porodnice. Jako porodnice se 

využívala až do šedesátých let minulého století. 

Později se z budovy stala dětská nemocnice, kterou si již 

mnozí z nás pamatují.

Krátce před rokem 1930 již nevyhovoval svému účelu 

původní kojenecký ústav spojený s porodnicí, kterou 

využívala chudší vrstva obyvatelstva. Nacházel se v 

objektu, jež pro tyto účely daroval městský zastupitel 

Konrad Jäger. 

Dům stál v ulici Glasschleiferstrasse (dle historické mapy dnes také ulice Petra 

Bezruče). 

Nedostatečnost zařízení vedla k rozhodnutí postavit nový kojenecký ústav, 

respektive dětský domov pro kojence a batolata a také porodnici, která nebude 

sloužit už jen Jablonci, ale i pro potřeby širšího okolí.

Některé historické prameny uváděly, že autorem projektu byl architekt Robert 

Hemmrich. Letos také slavíme 140. výročí jeho narození. Později se ale ukázalo, 

že skutečným autorem projektu byl stavitel Josef Ulbrich.

Třetí perlička nás zavede k budově bývalé 

dětské nemocnice v Bezručově ulici.



Čtvrtou perličku najdeme také na Bezručově ulici a je 

jí Braunova vila.

Nenápadný, nyní památkově chráněný dům, byl navržen v roce 

1928 významným jabloneckým architektem a stavitelem Maxem 

Dautem pro exportéra jabloneckého zboží Adalberta Brauna a jeho 

ženu Martu.

Dům stojí v tehdejší ulici Glasschleifergasse čili Brusičská, dnes 

Petra Bezruče č. 63.

Adalbert Braun byl jabloneckým exportérem z Anenské ulice č. 5. Zajímavé je, že adresář obyvatel z roku 1939 jej již ve vile 

neuvádí. A plány ve stavebním archivu znázorňují její přestavbu na úřadovnu v roce 1941. 

Když si k tomu přičteme text Geschichte der Juden in Gablonz od Siegmunda Urabina, kde se stejnojmenný muž objevoval 

coby zástupce zdejší židovské samosprávy nejen pod jménem Adalbert, ale i pod jeho maďarským ekvivalentem Bela, je nám 

jasné, proč Braunovi již mezi obyvateli Jablonce nefigurují. 

Bohužel z vyprávění pamětnice, paní Hulswitové vyplývá, že celá rodina mimo otce byla z rozhodnutí nacistů odvlečena do 

koncentračního tábora a nikdo z nich zřejmě válečné události nepřežil.



Areál sestávající z vily a zahrady vznikl mezi lety 1928-1929. Objekt je 

příkladem tradicionalisticky pojaté meziválečné moderny.

Při bližším zkoumání ornamentů na přední fasádě Braunovy vily citlivému 

pohledu neunikne, že geometrické vzory křížené zde s rostlinným 

dekorem mají na svém konci vždy tečku. Jako kdyby měly tvořit nějakou 

větu. Při vodorovném natočení je to ještě znatelnější – tento dekor 

vzdáleně připomíná arabský nápis. Zručný arabista v něm nedávno rozluštil 

nápis EGYPTSKÁ POŠTA, umělecky zpracovaný ovšem až téměř k 

nečitelnosti, jak prý je ve zdobné arabské kaligrafii obvyklé.

Patrový zděný dům s valbovou střechou je hladce omítnutý, hlavní průčelí členěné předsazeným rizalitem. Hlavní jižní 

průčelí je v přízemí tříosé, v patře čtyřosé. Přízemní sokl je obložen kamenným obkladem, pod oběma okny přízemí je 

dvojice obdélných sklepních okének. V přízemí je v levé krajní ose vstup do domu, lemovaný dvojicí sdružených pilastrů s 

jednoduchým štukovým překladem, nad vchodem je stylová markýza. Ke schodu vede schodiště. Dveře jsou obdélné 

rámové s výplní v horní části a obdélným nadsvětlíkem.

Fasáda je ukončena hlavní římsou, rizalit je zastřešen valbovou střechou, opatřenou obdélným zděným vikýřem s trojicí 

obdélných třítabulkových oken a valbovou střechou o malém sklonu.

K zadnímu severnímu průčelí je na pravé straně přistavěna obdélná garáž, v suterénu s obdélnými dvoukřídlými laťovými 

vraty. Horní plocha garáže je využita jako balkon s kovovým zábradlím. 

Střecha je pokryta eternitem. Zahrada kolem vily s různými dřevinami a druhy stromů, oplocení tvoří a na sebe navazující 

kovová výplňová pole upevněna na zděné podezdívce. 



Architekt Ing. Max Daut se narodil v roce 1887 v Jablonci nad Nisou v rodině významného 

architekta a stavitele Karla Dauta. 

V roce 1910 převzal živnost po otci. Stavební firma byla založena již v roce 1882 a sídlila v 

dnešní Podhorské ulici. Provozovala cihelnu na Rádle, pilu a vlastnila nejmodernější stroje a 

potřebné nákladní i užitkové vozy. Prováděla všechny typy zemních a výškových staveb ze 

dřeva, cihel i železobetonu. 

Z podnikatelů jeho služeb využili (a to i jako architekta) firmy Gebrüder Jäger, Kramer & Löbl, 

Gebrüder Mahla, Gebrüder Feix nebo Ludwig Breit. Tomu v roce 1912 vystavěl Daut novou 

sklárnu v Lučanech nad Nisou.

Stavební firma patřila mezi jednu ze stěžejních a často oslovovaných pro realizaci náročných stavebních zakázek, které 

navrhovali přední členové architektonické obce.

Z obytných budov je jeho dílem například půvabná vila na pomezí Jablonce a Mšena, která dříve patřila továrníkovi Davidu 

Löblovi.

Z prestižních zakázek, na nichž se Daut podílel jako stavitel, lze zmínit například budovu Eskomptní banky (1923/1924), 

přestavbu odborné bižuterní školy (1926), kostel Nejsvětějšího srdce Páně (1930/1931) nebo Památník obětem 1. světové 

války u městského parku (1936). 

V roce 1951 musel Daut z Jablonce n. N. odejít. Nový domov nalezl v německém městě Sigmaringen, kde zemřel v roce 1961.

Max Daut

https://knihovna.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1027097&x=200&y=248&hash=e80b6cdd95157466988af42fd9ae6a48&ratio=1


Počátkem 20. let 20. stol. se městská zástavba Jablonce rozrostla až na samou 

severní hranici města se Mšenem. Při Mšenské třídě vyrostla pozoruhodná 

architektonicky sjednocená čtvrť zvaná Siedlung, Na Osadě či Na Čihadle.

U křižovatky Mšenské (dnes Palackého) se silnicí U Přehrady vznikl pěkný parčík, 

dnes Vrchlického sady, v jehož středu se až do počátku 90. let 20. stol. nacházela 

fontánka. Vždy k prvnímu máji se do ní osazoval hvězdicovitý středový sloupek 

a z něj pak kaskádovitě stékala voda. Dnes je fontánka zavezena hlínou 

a přeměněna na záhon.

Velmi zajímavou, technickou památkou je dochovaný požární hlásič na kamenném soklu u domu 

2386/3 na křižovatce Vrchlického sady a Nástrojářská.

Požární hlásič byl součástí městského protipožárního systému z roku 1928. Ve městě Jablonci 

n.N. bylo rozmístěno dalších 45 veřejných hlásičů a 10 v soukromých podnicích. Systém a 

přístroje vyvinul a dodal Siemens Berlin. 

V případě nutnosti stačilo rozbít sklo, zmáčknout knoflík. Tlačítko pak vyslalo nouzový signál do 

centrály hasičů v dnešní Hasičské ulici.

Provoz hlásičů končí v 60. letech 20. století a postupně byly rušeny a plně nahrazeny telefonní 

sítí.

Pátá perlička je starý požární hlásič ve Vrchlického sadech.



Mohutný obytný dům byl postaven v roce 1925 v neoklasicistním stylu ve 

dřívější Schürer Strasse, podle návrhu z pera architektonické kanceláře 

Lossow u. Kühne resp. Maxe Hanse Kühna.

Honosná vila na půdorysu písmene L vychází z těžkých barokizujících 

forem, kombinovaných s populárním neoklasicismem a realizací byla v 

tomto případě pověřena stavební firma Maxe Dauta. 

Obchodní rada Hugo Löbl byl majitelem prosperující jablonecké firmy 

Kramer a Löbl, zaměřené na elektrotechnický spotřební materiál.

Střídmé průčelí rytmizuje pravidelný rastr oken, v přízemí pravoúhlých, v patře 

obloukových. Jinak hladkou fasádu oživují výrazné nadokenní římsy přízemí s 

dekorativními girlandami a subtilní ozdobné mříže.

Rozložitý dům s členitým půdorysem zastřešuje masivní mansardová střecha. Nižší 

západní křídlo spojuje ohradní zeď s domkem správce a na jižní straně vystupuje z 

hmoty domu elegantní zimní zahrada se střešní terasou, přístupnou z patra. V ose 

zahradního průčelí je mělký, cylindrický rizalit s vchodem na zahradní terasu. 

Šestou perličkou je tzv. Löblova vila.



Původní krytinu z červených tašek bobrovek později nahradily eternitové 

šablony a plech. 

Na fasádách se dochovala okrová omítka probarvená ve hmotě, doplněná prvky 

z umělého kamene a štukovými girlandami. Ve výklenku v ose severního průčelí 

stávala terakotová plastika ženy, odcizená na konci 20. století. 

Hlavní vstup do domu byl po předsazeném schodišti s balustrádovým zábradlím. 

Interiéry byly dle dobového vkusu opatřeny dřevěným obložením a vybaveny 

vestavěným nábytkem. Stropy zdobily štukové rámy a fabiony s římsami. V 

objektu bylo zavedeno ústřední topení, ale v patře byly postaveny repliky 

klasicistních kachlových kamen. 

Velká péče byla věnována vybavení haly, odkud vedlo reprezentativní dřevěné 

schodiště do patra a nechyběl zde mramorový krb ani okno s vitráží. Část 

z těchto prvků se dodnes dochovala. 



Ústředním prostorem náročně koncipovaných interiérů je vstupní hala 

s dřevěným schodištěm do patra, mramorovým krbem a velkým vitrážovým 

oknem, do níž se vcházelo skrze šatní místnost. 

V patře se nacházel pokoj pro hosty, ložnice rodičů, dětský pokoj s místností 

pro vychovatelku a dvě koupelny. 

Löblovi byli židovského původu a jejich majetek byl za války arizován. Dcery 

Hugo Löbla přežily válku v Anglii a vila jim byla po skončení války vrácena.

V šedesátých letech 20. století ji prodaly PZO Jablonex, který vilu využíval 

k především k reprezentativním účelům. Nedávno pak vila prošla náročnou 

a z památkového hlediska vzornou rekonstrukcí. Dnes je zde klubová 

restaurace.

Vytápění celého domu 

obstarávalo ústřední topení, 

situované v suterénu. 

V mimořádně hodnotných 

interiérech se do dnešní doby 

zachovalo množství původního 

vybavení, včetně táflování a 

svítidel. 



Vyhledávaná kancelář v průběhu své více než šedesátileté existence (1880 – 1945) 

ovlivnila řadu severočeských tvůrců. Úzké vazby k Sudetům završilo zřízení liberecké 

pobočky kanceláře v roce 1925, jediné mimo Německo. Založení pobočky se odrazilo i 

v novém názvu kanceláře, která se přejmenovala na Architekten Lossow & Kühne

Dresden – Reichenberg. Svou pobočku měla firma po určitou dobu i v Lipsku, o čemž 

svědčí nerealizovaný projekt přestavby centra Jablonce nad Nisou z roku 1925. 

Zakladatelem věhlasného podniku byl William Lossow, který si po studiu na drážďanské Polytechnice (dnešní Technische

Universität Dresden) zřídil v roce 1880 samostatnou praxi s Hermannem Viehwegerem. Vzájemné partnerství však nemělo 

dlouhého trvání, skončilo v roce 1906 kdy se Lossow stal ředitelem drážďanské uměleckoprůmyslové školy a začal 

spolupracovat se svým zetěm Maxem Hansem Kühnem. 

Ateliér byl složitým organismem, který sice svým jménem zastřešovali oba významní architekti, ale spolu s nimi se na 

zakázkách podílelo i množství mladých spolupracovníků. Proto je mnohdy obtížné, ne-li nemožné u některých realizací určit 

skutečný autorský vklad konkrétní osoby. Nejprominentnějším zadavatelem, se kterým ateliér na našem území spolupracoval, 

byl ústecký Spolek pro chemickou a hutní výrobu, který patřil k nejvýznamnějším chemickým koncernům meziválečné Evropy.

Max Hans Kühne se narodil v Drážďanech roku 1874. Nadaný žák architekta Paula 

Wallota působil od roku 1901 přímo v Drážďanech, kde ho roku 1906 přijal do své 

renomované kanceláře tchán William Lossow. Po smrti Lossowa roku 1914 převzal řízení 

kanceláře Architekten Lossow & Kühne. 

Max Hans Kühne - Architekten Lossow & Kühne Dresden – Reichenberg



Kantorova vila, byla postavena v letech 1933-34 pro rodinu chirurga 

Alfreda Kantora. Za architekta si vybrali moravského rodáka židovského 

původu Heinricha Kulku, žáka a spolupracovníka světoznámého 

architekta Adolfa Loose.

Navrhl jim nekonformní stavbu kosmopolitního charakteru, která se na 

první pohled zcela odlišovala od okolní zástavby. Její návrh vycházel z 

principu Raumplanu, které propagoval právě Adolf Loos.

Exteriér vily působí velmi jednoduše a neutrálně – krychlový tvar s 

plochou střechou; střídmá kompozice fasády, žádné rafinované detaily 

nebo kontrastní prvky. Nejvýraznějším prvkem bíle omítaných fasád je 

vstup s travertinovým obkladem a prosklenými dveřmi s mříží.

Do jednoduchého krychlového tvaru vepsal architekt jedinečnou 

dispozici obsahující v polozapuštěném suterénu privátní ordinaci MUDr. 

A.Kantora, místnost pro domovníka, garáž a zázemí domu.

Poslední sedmou perličkou je Kantorova vila, kterou 

nacházíme Na nynější ulici Palackého 3111.



V přízemí pak byla obytná hala, jídelna, veranda a kuchyně. Toto podlaží má 

několik úrovní podlah a donedávna patřilo k nejzachovalejším částem 

interiéru. Spojení se zahradou bylo zajištěno pomocí terasy. Třetí podlaží bylo 

vyhrazeno ložnicím a čtvrtým „podkroví“ s velkou obytnou terasou. 

Vzhledem k uplatnění principu Raumplanu nejsou všechna podlaží oddělena 

v jedné výškové úrovni. O prostorovém uspořádání tak vypovídají více řezy 

nežli půdorysy.

Dům byl v roce 1960 přestavěn na bytový dům, což znamenalo 

především výrazný zásah do komunikačních prostor a podkroví, kde 

vznikl místo terasy samostatný byt. Koncem osmdesátých let 20. 

století dokonce domu hrozila demolice kvůli jedné z variant 

silničního průtahu městem. 

V současné době jí necitlivé stavební úpravy ani demolice nehrozí, 

neboť její architektonická hodnota je již dostatečně známa. Vila je 

zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Rodina musela po válce 

svou vilu opustit a 

odstěhovala se do 

Německa.



Budoucí architekt Heinrich Kulka se narodil v roce 1900 v Litovli. Blízký 

spolupracovník Adolfa Loose studoval v letec 1918-24 architekturu na vídeňské 

technice, nicméně studia nedokončil. Od roku 1920 navštěvoval také Loosovu 

soukromou školu architektury a o rok později získal zaměstnání jako kreslič v jeho 

ateliéru, kde se mj. podílel na projektu Ruferovy vily ve Vídni (1922) či soutěžním 

návrhu budovy The Chicago Tribune. Po Loosově ochodu do Paříže krátce působil ve 

Stuttgartu, mj. u Loosova žáka Gustava Schleichera či Ernsta Otto Oßwalda.

V roce 1926 se vrátil do Vídně, kde se 

oženil a pracoval opět pro Adolfa 

Loose, mj. dle jeho návrhu vypracoval 

projekt vily Josephine Bakerové či 

některé plzeňské interiéry.

V letech 1937-38 chtěl Kulka dokončit svá studia na vídeňské technice, 

k čemuž však v souvislosti s politickými změnami nedošlo a architekt se 

odstěhoval do Československa, konkrétně do Hradce Králové. 

Následně uvažoval o emigraci do Spojených států, což se však nepodařilo a 

tak za pomoci manželů Semmlerových odešel na Nový Zéland, kde působil ve 

firmě Fletscher Construction Company a v letech 1960-71 již jako 

samostatný architekt.

Heinrich Kulka
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