
JABLONECKÉ PERLIČKY    IV.



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.

Jablonecké perličky IV.

1. ZASTAVENÍ:  Kostel Povýšení svatého Kříže, 

Husova 1560/2

2. ZASTAVENÍ:  Scheiblerovy domy- vila 1775, 

Husova č.p. 1775/8

3. ZASTAVENÍ: Novoveské koupaliště, Novoveská 

ulice

4. ZASTAVENÍ: Socha sv. Jana Nepomuckého, 

křižovatka Sokolí ulice a ulice Malá

5. ZASTAVENÍ: Scheiblerova kompoziční huť,

Lovecká č.p. 561

6. ZASTAVENÍ: Schölerův křížek, Lesní ulice 

nedaleko železniční trati

7. ZASTAVENÍ: Neyssengurg – dnes neexistující, 

Tržní ulice u autobusového nádraží

8. ZASTAVENÍ: vila Haasis,  pozůstatek vily - mostek 

přes Nisu za parčíkem u ulice 5. května, 

50.7237903N, 15.1790681E



HLEDEJTE S NÁMI TENTO DETAIL

Zkuste se během naší cesty po 

jabloneckých perličkách pečlivě 

dívat kolem sebe a možná se vám 

podaří najít právě tento detail.



1. KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE A NÁMĚSTÍ B. NĚMCOVÉ

První perličkou je starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou 

a to v secesním provedení.

Pozemek a částečně i stavbu samotnou financoval jablonecký továrník Josef 

Scheibler, který byl příznivcem nového secesního umění. Výstavba proběhla v letech 

1900 -02.

Bohužel nebyly dosud nalezeny dokumenty, které by se ke stavbě kostela vztahovaly 

nebo vypovídaly o jejím průběhu. Autorem projektu je jablonecký rodák, architekt 

Josef Zasche. Stavba kostela byla svěřena jablonecké firmě stavitele Emiliana 

Herbiga.

Kostel je všeobecně pokládán za nejčistší a nejkrásnější secesní sakrální stavbu v Čechách. Dochoval se ve vysoce autentickém stavu včetně 

interiérů. Interiér kostela působí velmi světle a čistě, kdy většina detailů je modelována pouze dopadajícím světlem. Sochy andělů 

i ukřižovaný Kristus podle některých výkladů mají pocházet z okruhu sochaře Karla Wilferta mladšího, pro kterého architekt 

projektoval pražskou vilu.

Kostel je významným urbanistickým prvkem a lokální dominantou města. Společně s řadou okolních hodnotných secesních kulturních 

památek tvoří mimořádně cenný architektonický soubor.



Stavba je jednolodní s vysokou hranolovou mírně se zužující věží při levé straně 

hlavního průčelí. Hlavní průčelí má zvlněný štít hruškovitého tvaru s kruhovým oknem 

s vitráží s rostlinným dekorem, při jeho pravé straně je umístěna polygonální křestní 

kaple. Boční strany lodě jsou prolomeny třemi polokruhově zakončenými okny 

s vitrážemi s obdobným dekorem jako u okna v průčelí. Nad okny vybíhají ze střechy 

zvlněné štítové nástavce, které jsou zmenšenou tvarovou obdobou hlavního štítu. Nad 

závěrem lodi je sanktusová věžička. Presbyterium je odsazené, polygonální, s třemi 

kruhovými okny s totožným dekorem jako u okna ve štítu. 

Hlavní vstup je umístěn centrálně v průčelí, má předsunuté kamenné schodiště 

ohraničené parapetními zídkami a předsíň zaklenutou polokruhem, kterou na nárožích 

zdobí postavy zpívajících andělů z pískovce.

Nad portálem vybíhá kruhový štít. Dvoukřídlé hlavní vstupní dveře jsou pobity plechem, jejich nadsvětlík je vyplněn ozdobnou mříží ve 

tvaru vázy s vějířovitě rozprostřenými květy. Vstup do věže je v kamenném portálu v její severovýchodní stěně. Fasády s hladkými 

vápennými omítkami v přírodní okrové barevnosti, jsou zdobeny plochými secesními dekory s rostlinnými a zvířecími motivy provedenými 

ve štuku. Barevnost truhlářských a kovářských prvků je zelená. Střechy jsou kryty červenou taškou bobrovkou. Krytina na věži i 

sanktusové vížce a klempířské prvky jsou z měděného plechu.

Loď kostela je zaklenuta valenou klenbou, stěny jsou členěny třemi pilastry. Pilastry jsou zdobeny jemnou štukovou výzdobou se 

secesními rostlinnými motivy, klenba je bez výzdoby. Oltářní stavba se skládá ze spodní zděné části, zdobené jednoduchým ornamentem 

a dřevěné nástavby. Nástavbu oltáře tvoří kříž s postavou Krista z přírodního dřeva bez polychromie. Kříž je potažený sádrou a zdobený 

stylizovanými dubovými ratolestmi, se stejnou povrchovou úpravou. Po stranách oltáře stojí dva zpívající sádroví andělé, vzhledově totožní 

s kamennými anděly u hlavního vstupu. 



Historie starokatolického hnutí na Jablonecku je velmi bohatá. Důležitý je rok1885, kdy se 

starokatolíci a sympatizanti z celého okolí sešli v hotelu Geling v Jablonci n. N. Svolavatelem byl pan Josef 

Mieth, který jako první přestoupil ke Starokatolictví a spolu s ním dalších dvanáct rodin. Na vánoce roku 

1885 již sloužil Varnsdorfský farář a správce starokatolíků v habsburské monarchii A. Nittel,

v evangelickém kostele první s.k. bohoslužbu. Od té doby obec rostla, takže o deset let později měla již 

1200 členů.

Roku 1887 se přikročilo k založení místní skupiny Spolku 

starokatolíků. Do výboru, této první rady, byli kromě dosavadního místního 

vůdce hnutí Josefa Mietha, který se stal místopředsedou, zvoleni E. Sacher jako 

předseda, Emil Friedrich a F. Fischer. 12. 10 1888 zde začal působit pomocný 

kněz Absberger jako učitel náboženství, který však musel pod tlakem úřadů 

oblast svého působení opustit roku 1892. 1. 8. 1897 byl uveden do úřadu první 

s. k. duchovní v Jablonci pan kooperátor Marschall (+ 1. 9. 1922). Za jeho 

působení je v letech 1899 – 1902 postaven starokatolický kostel.

Ve válečných letech 1914 –1918 se obec potýká s řadou problémů 

a dokáže jen stěží financovat své aktivity a některé z nich jsou na delší dobu 

utlumeny. V té době (r. 1917) umírá Eduard Sacher, jeden ze zakladatelů 

Jablonecké obce. 13. 6. 1924 proběhla v Jablonci n. N. synoda 

Starokatolické církve v Československé republice, na které byl také zvolen 

první vysvěcený biskup této církve Alois Pašek. Tato událost svědčí 

o vzrůstajícím významu Jablonecké farnosti. Toho roku je také na podnět 

starokatolické obce nazváno náměstí před kostelem podle významného 

mecenáše obce Josefa Scheiblera, jenž téhož roku umírá.

Období druhé světové války a následný odsun 

sudetských Němců znamenal hlubokou krizi nejen pro 

Jabloneckou obec, ale pro celou Staro-katolickou církev 

v Československu. Ta se stala snadnou kořistí 

komunistické diktatury. 



V následujícím roce 1903 kolem kostela vzniklo ještě několik vil, které 

nechal postavit, již zmíněný mecenáš Starokatolického hnutí Josef Scheibler. 

Malé náměstí, kde byl kostel postaven, dostalo název Náměstí Josefa 

Scheiblera. Vily vyprojektoval Zascheho spolužák architekt Robert 

Hemmrich a přizpůsobil jejich vzhled architektuře kostela, takže společně 

tvořily krásný celek.

Nová generace se tak znovu obrátila k přírodě, díky tomu se tak 

naturalismus stal jedním z výchozích bodů nového umění. Dalšími hlavními 

pilíři se stal symbolismus a ornamentální dekorativismus. 

JosefS cheibler byl příznivcem nového secesního umění. Za oblibu tohoto 

nového stylu pravděpodobně Josef Scheibler vděčí své profesi

Josef Scheibler v Jablonci podnikal v kovových polotovarech, které sloužily 

kvýrobě kytované černé bižuterie. Jeho firma měla dokonce na začátku 20. 

století nabízet okolo patnáctitisíc vzorků těchto kovaných polotovarů, které 

vyvážela do Vídně, Berlína, Velké Británie či do USA.

Josef Scheibler byl donátorem mnoha staveb. 

I pozemek na stavbu kostela byl zakoupen až 

díky finanční jeho významné podpoře.

Josef Scheibler po odkoupení a následném 

darování pozemku Starokatolické obci, stavbu 

kostela částečně i financoval a jeho manželka 

starokatolické církvi věnovala část mobiliáře. 



Josef Zasche se narodil 9. listopadu roku 1871 v rodině chalupníka a brusiče skla, 

který rychle zbohatl díky obchodu s bižuterními polotovary. Ještě než stačili shromážděné 

prostředky investovat, Zascheho rodiče Josef a Franziska v krátké době zemřeli. 

Díky zděděnému jmění se mohl jejich syn nadále vzdělávat - vychodil v Jablonci měšťanskou 

školu a v letech 1885 - 89 studovat stavební obor průmyslové školy v Liberci. Tou 

dobou byl průměrným studentem s dobrými známkami 

z odborných předmětů.

Po ukončení studia  odcestoval do Vídně na Akademii výtvarných umění, kde se stal 

posluchačem třídy architektury pod vedením profesora Carla von Hasanauera. Tři roky 

pak praktikoval v architektonické kanceláři Friedricha Schachnera.

Co se týče osobního života, v roce 1911 se oženil s pražskou operní pěvkyní Blankou Kretzschmar a 

vychovávali společně dvě děti, dcery Aglaiu a Blanku Dagmar.

Nejdříve získával své zakázky především v českém pohraničí – Liberci, Jablonci nad Nisou, 

Aši, Ústí nad Labem nebo Chomutově. Typově se jednalo o rodinné domy, administrativní budovy, 

kostel i palác na výstavě českých Němců v Liberci.



Po obdržení titulu Stavebního rady se začal prosazovat také 

v Praze. Usadil se zde, spolupracoval a přátelil se s řadou českých architektů a stavitelů např. 

Janem Kotěrou. 

Dlouhou dobu byl jediným volně tvořícím projektantem německé národnosti v Praze.

Byl zván do porot architektonických soutěží, byl členem kuratoria německé sekce Moderní galerie 

v Čechách, dále členem Německé společnosti věd a umění v Československé republice.

K jeho dalším funkcím patřilo také předsednictví Společnosti německých architektů 

v Čechách.

Zascheho další osud také nebyl právě radostný. Tento čelní představitel secese a moderny byl, 

sice smýšlením sociální demokrat, po válce vysídlen do Německa. Přitom chtěl zůstat v Praze a 

podpořili ho  i nejvýznamnější čeští architekti té doby. Přesto musel odejít a jeho unikátní 

archivní materiály, dokumentace i knihovna byly zničeny. Dnes se nezachovalo prakticky nic. 

Na svou karieru se mu už nikdy nepodařilo navázat. Zemřel zapomenut 11. října 1957 

v Schackensleben v Německu.

Stylově patří mezi naše čelní představitele secese a zejména také moderny.

Moderna se vyznačovala střídáním pravoúhlých forem, světlých, hladkých a přehledných 

ploch, zbavených jakékoliv dekorace či ornamentu. Vize otevřených prostorů a vizuálního vylehčení, 

dosahovali autoři pomocí stropních konstrukcí.  Charakteristickými materiály byly sklo a ocel, 

v kombinaci se zpravidla pohledově potlačenými železobetonovýni prvky. 

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=3255&x=336&y=480


II. SCHEIBLEROVY DOMY –VILA Č.1775

Druhou perličkou jsou Scheiblerovy domy resp. Vila č. 1775. Dům leží ve 

východní části města na jižní straně Husovy ulice (původně Döllingergasse). 

Je součástí skupiny čtyř řadových secesních vil postavených pro Josefa Scheiblera, 

mecenáše vedle stojícího starokatolického kostela. Dům projektoval v roce 1903

jablonecký architekt Robert Hemmrich, stavbu realizoval o rok později 

Emilian Herbig.

Jedná se o řadovou vilu s téměř čtvercovým půdorysem, která má 

polozapuštěný suterén, 2 NP a sedlovou střechu krytou šedými vláknocementovými 

šablonami (původně červená taška bobrovka). 

Hlavní vstup v severním průčelí s původními dvoukřídlými dveřmi je umístěn 

v mírně předstupujícím rizalitu zdobeném bohatým štukovým dekorem. Nade 

dveřmi je dosud čitelný nápis „Familienhaus“. 

Rizalit je zakomponován do štítu a ukončen zvoncovou stříškou. Štít je ve spodní 

části mírně zvlněný, horní část zdobí štukový motiv s plachetnicí. Další štuková 

výzdoba je nad dvojicí oken v západní části fasády. 



Nad okny západní části byla v minulosti provedena nástavba, do 

které bylo osazeno rušivé trojdílné okno typické pro 70. léta 20. 

století a malé celoplošné okénko.

Zadní fasáda je téměř bez zdobných prvků, ve štítu se zachovala 

kombinace hladkých a hrubých omítek. Okna jsou většinou původní, 

dřevěná, špaletová – jednokřídlá, trojkřídlá, čtyřkřídlá, šestikřídlá. 

Některá okna mají půlkulatě nebo segmentově ukončené nadpraží. 

Část horních výklopných křídel je členěná olověnými páskami do 

čtverců. 

Omítky jsou světlé pískové, probarvené ve štuku. Dům slouží pro 

rodinné bydlení, interiéry nejsou přístupné.

Scheiblerovy domy tvoří spolu se starokatolickým kostelem a dalšími secesními vilami v okolí mimořádně hodnotný 

architektonický soubor. Dům č.p. 1775 byl postižen pozdějšími stavebními úpravami, ale svoji památkovou hodnotu si zachoval. 

Je součástí skupiny čtyř řadových domků, které se vyznačují různým architektonickým řešením, ale přitom tvoří harmonický 

romantický celek, a patří mezi nejzajímavější ukázky florální secese v regionu. Je dokladem vysoké úrovně uměleckého řemesla 

a způsobu rodinného bydlení zámožnějších obyvatel Jablonce na počátku 20. století.



Samotný Robert Hemmrich si časem vytvořil svébytný, 

charakteristický styl geometrické secese.

Geometrický dekor na fasádách jeho staveb byl inspirován 

tvary jablonecké bižuterie.

Tradicionalisté se v architektuře samozřejmě neuzavírali 

cizím vlivům. Nejen pro architekty té doby byla povinností 

studijní cesta do Itálie, Hemmrich navštívil také Švýcarsko 

a samozřejmě jezdil do Německa, ke kterému se němečtí 

architekti z Čech logicky vztahovali. 

Svou roli v recepci zahraničních vzorů nesporně sehrála 

také jistá kosmopolitnost jabloneckého prostředí, daná 

pozicí světového centra obchodu s bižuterií. Tato 

otevřenost světu je zřejmá zejména ve srovnání s větším, ale 

také konzervativnějším Libercem. 

Ztotožnění realizací architekta Hemmricha nám dále 

ztěžuje to, že byl majitelem stejnojmenné projekční 

kanceláře a stavební firmy, což klade za míru jeho osobního 

autorství otazník. Kancelář i stavební firma zaměstnávala 

také další osobnosti či praktikující studenty a není tedy zcela 

vyjasněn jeho vlastní autorský podíl na všech jabloneckých 

projektech.

Stejného nebo velmi podobného tvarosloví užívali jeho jablonečtí 

kolegové, zejména Emilian Herbig a Johann Schwalm.

Tvaroslovím se jedná o mělce vystupující, někdy patrové arkýře, 

monumentálními portály rámované vchody, charakteristicky dělené a 

profilované okenní výplně, již zmíněná „hemmrichovská“ fasádní 

ornamentika a také výrazné, masivně oplechované střešní rondely, 

pavilony a nárožní kupole. 

Fasády jsou někdy doplněny zdobným kovaným zábradlím na 

balkonech.



III. NOVOVESKÉ KOUPALIŠTĚ

Třetí perličku najdeme nedaleko kostela Povýšení sv. kříže a je jí nyní 

zrekonstruované Novoveské koupaliště.

Novoveské koupaliště se řadí k historickým jabloneckým zajímavostem. Nachází se 

na jihovýchodním okraji města v ulici Novoveská při soutoku Černostudničního

a Novoveského potoka.

Nejdříve na Novoveském potoce vybudoval Jablonecký bruslařský spolek 

kluziště. Autorem projektu byl místní stavitel Oskar Corazza, zemní a stavební 

práce provedla spřízněná stavební firma Florian Corazza spolu s dalšími 

místními podniky.

Pozdější koupaliště o rozloze 12 000 m2 mělo i elektrické osvětlení. Ostrůvek uprostřed sloužil v létě jako půjčovna lodiček 

a v zimě se zamrzlá plocha proměňovala v kluziště. Hrála se zde hokejová utkání, uskutečnily se krasobruslařské soutěže a exhibice. 

Pamětníci vzpomínají na slavné hokejové utkání s Kanaďany v roce 1947. Po roce 1945 využívali okolí koupaliště jablonečtí lehcí 

atleti. Zázemí sportovcům a návštěvníkům kdysi poskytovala dobře vybavená restaurace.



IV. SOCHA JANA NEPOMUCKÉHOV SOKOLÍ ULICI

Čtvrtá perlička nás zavede na křižovatku Sokolí a Malé ulice, kde 

na nás shlíží postava sv. Jana Nepomuckého.

Socha sv. Jana Nepomuckého je nemovitou kulturní památkou, která 

byla v r. 2018 statutárním městem Jablonec nad Nisou restaurována 

s přispěním ministerstva kultury. 

Sloup se svatým Janem z Nepomuku v pozdně barokním stylu nechal na 

kraji svých pozemků postavit sedlák a švec Josef Johannes Seidl 

v roce 1752 a bývá označovaná také jako sv. Jan v Sokolí.

Jedná se o velmi zdařilé sochařské dílo ze světlého pískovce od 

neznámého autora. Socha sv. Jana spočívá na vyšším pískovcovém  soklu, 

zdobeném tolik v baroku oblíbenými girlandami s florálními motivy, 

volutami u paty soklu i výraznou horní římsou.

Na římsu navazuje zdobně pojatý podstavec pro sv. Jana.



Postava světce je tradičně oděná do kleriky, rochety a almucy, 

přehozené přes ramena. 

Roucho zde splývá v bohatě řasené draperii až k nohám sv. Jana, 

kde přechází ve zdobném provedení do oblaku, z něhož 

vystupují reliéfy obličejů dvou andělů.

Kolem bohatě zvlněných kadeří můžeme spatřit kovový kruh 

svatozáře s pěti zlatými hvězdami. Ty odkazují na latinské heslo 

TACUI neboli „mlčel jsem“.

V levé ruce postavy vidíme biret, liturgickou pokrývku hlavy, v 

pravé ruce pak sv. Jan drží velmi pěkně vypracovaný kříž s 

postavou ukřižovaného Krista. Na něj je pak upřen pohled 

světce.

Seidlovi, kteří nechali sochu postavit zdejší tzv. čtrnácté jablonecké hospodářství získali v roce 1721 a potomci této rodiny zde žijí 

dodnes. Socha stála na kraji Seidlova hospodářství a oddělovala jej od pozemků rodiny Rösslerů. Naštěstí byla po 2. světové válce 

prohlášena za kulturní památku, nicméně nebyla nijak udržovaná. Později byla převedena do majetku města Jablonce a v roce 2018 

rekonstruována kameníkem Petrem Verichem.



V.  SCHEIBLEROVA KOMPOZIČNÍ HUŤ

Pátá perlička, areál huti v Lovecké ulici č. 561/14 byla 

pravděpodobně pojmenován po prvním majiteli Josefu 

Scheiblerovi, který huť prokazatelně vlastnil v polovině 19. 

století. 

První zmínka o její existenci se dochovala v pozemkové knize 

z roku 1849.

Na kompoziční huť byla přestavěna v průběhu let 1884 až 

1887. Další úpravy pak probíhaly začátkem 20. století v letech 

1903 -1912. Její výrobní provoz se skládal z hutě, tažírny 

tyčoviny, skladu a správní budovy.

Rodina Scheiblerova vlastnila huť do roku 1908, poté 

změnila majitele, ale zpět do rodiny (Franz Scheibler) se vrátila 

v roce 1943.

V roce 1992 byl objekt prohlášen Ministerstvem kultury ČR 

kulturní památkou a od roku 1995 má soukromého vlastníka.

Jablonecká firma Josef Scheibler´s Söhne (1874), patřila také k 

významným lisovnám, kde mezi světovými válkami lisovalo, válcovalo, razilo 

a rylo kov dvacet až třicet lidí.  V nabídce nechyběly díly pro kovovou 

bižuterii, bronzový a galanterní sortiment, galerie, filigránové výlisky, 

pamětní mince a medaile. Vše co firma vyráběla též sama vyvážela do světa.

Podnik založil pasíř Josef Scheibler (1850 – 1924), jenž dle tradice 

zdědil jen dva zlaté a petrolejovou lampu. Z první vydělané peníze si koupil 

průřezový stroj a začal na zakázku vyřezávat kovové polotovary k výrobě 

kytované černé bižuterie. 

Později svou nabídku rozšířil, stejně tak i strojové vybavení a v roce 1895 

vystavěl další vlastní továrnu. Na počátku 20. století již firma nabízela na 

patnáct tisíc vlastních vzorků, které prodávala do Vídně, Berlína, Velké 

Británie i USA. Tehdy zde pracovalo kolem stovky lidí.



S kompozičními hutěmi je spjata především tavba křišťálového a barevného skla s 35 – 50 % obsahem oxidu olovnatého, 

přestože až do šedesátých let 18. století byla „kompozice“ běžným sklem. 

Samotný výraz „kompozice“ (composition) přibližuje práci laborantů, kteří jednotlivé barevné odstíny „komponovali“ pomocí kovových 

solí. 

Vysoko olovnaté kompoziční sklo, užívané především k zhotovování 

imitací drahých kamenů, se vyznačuje nízkou tavitelností (1 250 – 1 

300 °C), čistotou barev, vysokou odolností a po opracování vysokým 

leskem. 

Kompozice se původně pálila v uzavřených hliněných džbánech usazených 

v malých pecích, později v krytých šamotových pánvičkách o obsahu 50 –

80 kg skla. Vlastní proces tavení trvá 15 – 20 hodin (dříve, při otápění pecí 

dřevem, 27 – 48 hodin), přičemž vkládací otvor pece musí být zazděný. 

Sklovina tři dny chladne, poté se pec otevře a pánvičky rozbijí.

Utavená kompozice se očistí a rozdělí na menší kusy, z nichž se po dalším 

nahřátí zhotovují tyče nebo tyčinky. Výroba kompozičního skla je ve 

srovnání s běžným sodno draselným sklem finančně náročnější.



VI.  SCHÖLERŮV KŘÍŽ V LESNÍ ULICI

Šestá perlička stojí v horní části Lesní ulice nedaleko železniční trati a jedná se 

o tzv. Schölerův kříž.

Křížek nechal postavit v roce 1822 Paul Schöler, majitel hospodářství v č.p. 224 v horní části 

Lesní ulice. 

Místo bývalo v té době označováno jako Grund čili Dolina. To proto, že zde stará cesta vedla 

nad hlubokým údolím potoka, který přitékal ze svahu Bartelova vrchu a dole se vléval do Nisy.

Rod Schölerových je zde připomínán již v 17. století, jejich prapředek Christoph Schöler

(psaný též Scheler) přišel tehdy do Jablonce ze sousedních Lučan. 

Na rozsáhlých rodových pozemcích, táhnoucích se od dnešního autobusového nádraží až 

nahoru pod lesy, vzniklo postupně několik chalup Schölerových; dodnes se z nich dochovalo 

jediné stavení – starobyle působící dřevěný dům č. 5 v Lovecké ulici. Donátor kříže Paul 

Schöler žil ve své chalupě č. 224 v Lesní ulici, která stávala přibližně v místě dnešní stavby 

č. 1037/9a.



Schölerovi v čase prvního velkého rozkvětu Jablonce na počátku 19. století velkou část svých pozemků rozprodali pro další výstavbu. 

Na okraji prudké stráně, svažující se do údolí potoka, pak dal Paul vztyčit kříž. Josef Ressel ve svém díle Geschichte der Kirche und Schule

in Gablonz roku 1878 napsal, že hospodář kříž zřídil na své zahradě a o jeho udržování se, pokud byl živ, sám co nejlépe staral.

Paul Schöler dne 16. května 1838 zemřel ve věku 62 let. Starobylá jablonecká matrika uvádí, že podlehl plicní nemoci a dva dny po 

té jej pohřbil jablonecký farář P. Anton Miksch. Podle všeho byl Paul posledním členem svého rodu, protože ještě téhož roku byla 

schölerovská usedlost prodána, což dokazuje zápis kupní smlouvy z 31. prosince 1838 v registru maloskalského panství. 

Budoucí kupující se v ní zavazuje pečovat o realitu, a to včetně 

zajištění údržby kříže.

Ve druhé polovině 19. století patřil pozemek s křížem panu Franzi 

Kiesewetterovi, krejčovskému mistru z č. 522/24, který nechal svaté 

znamení roku 1868 obnovit.

V 90. letech 19. století se života v Lesní ulici značně dotkla výstavba 

železniční trati z Jablonce do Tanvaldu. Část hluboké rokle byla tehdy 

zavezena tělesem náspu; pokáceny byly dva mohutné stromy rostoucí 

do té doby okolo křížku. 



Podstavec byl patrně tehdy přemístěn dále do zahrady, která později připadla 

k domu č. 610/16 v sousední ulici Pod Hájem. Tam, po válce již bez železného 

kříže s Ježíšem, vydržela památka na starý Jablonec až do nedávna; dokonale 

zapomenutá. 

Křížek téměř zanikl, zachován zůstal jen žulový podstavec, který již nebyl na svém 

původním místě, ale byl odložen na nedaleké soukromé zahradě. Statutárním 

městem Jablonec nad Nisou byl obnoven v r. 2017 – návrh byl vytvořen 

podle původní dochované fotografie.

Místo pro nové umístění se hledalo těžko, pod okolím Lesní ulice je dnes 

neuvěřitelné množství inženýrských sítí. Nakonec se povedlo najít vhodnou plochu 

před domem č. 1435/25. 

Kámen pak v úterý 19. září 2017 přemístil, následně očistil a nakonzervoval 

pražský sochař a restaurátor Martin Wagner. Nový kříž s korpusem Krista, v 

osobitě modernizovaném, ale velmi citlivém pojetí, vykoval jablonecký umělecký 

kovář Jan Nikendey.



VII.  NEYSSEBURG – DNES JIŽ NEEXISTUJÍCÍ

Sedmou perličkou je dnes již neexistující objekt „jabloneckého 

hradu“ Neyssenburg nedaleko autobusového nádraží.

Stavba byla pořízena pro potřeby jablonecké pobočky pánského 

spolku Schlaraffia – Preciosa Iserina. Původně se členové spolku 

scházeli v sídle Richarda Haasise staršího v Podhorské, později se aktivity 

přesunuly do nového objektu v Tržní ulici.

Vzhledem k faktu, že obdobné spolky si spíše objekty pronajímaly než aby měly vlastní sídlo, byla stavba v Jablonci unikátem.

Dvoupodlažní objekt měl obdélníkový půdorys a jeho koncept vycházel z romantizujících představ, postavený v historizujícím stylu. 

Severnímu průčelí dominovala čtverhranná věž s jehlancovou střechou. Vpravo od věže se nacházelo výrazné zádveří včetně horní části 

s cimbuřím. Na východní straně byl k věži připojen půlkruhový rizalit, opět zakončený cimbuřím. 



Ve své jižní části pak přiléhal nízký jednopodlažní objekt 

s dominantními segmentovými okny, zakončený nejdříve korunní římsou 

a pak cimbuřím.

Fasáda kombinovala hladkou omítku, žulové bloky v nárožích 

a orámování oken s ryze secesními dekorativními prvky. Barva omítky 

bývala červenožlutá.

Sídlo vyzdobil nástěnnými malbami její člen profesor Dominik 

Brosick. Na stěnách zasedacího sálu se nacházelo několik velkolepých 

obrazů s alegorickými scénami, v nichž byli vyobrazeni všichni tehdejší 

schlaraffové.

Ředitel uměleckoprůmyslové školy Moritz Knab zapojil školu do 

výroby vnitřního vybavení spolkového sídla a různých dekorací, které 

sám navrhoval.

Bohužel z bohatého vybavení interiérů Neyssenburgu se do dnešních 

dnů nezachovalo prakticky nic. Podobný stavební projekt dnes 

nalezneme již pouze v Chebu.

Autorem projektu pro Schlaraffii byl jablonecký 

architekt a majitel zdejší stavební firmy Emilian Herbig.

Cena stavby se vyšplhala na 35 000 říšských marek. 

Financování bylo zajištěno pomocí hypotéky a soukromé 

půjčky proti ručení všech členů spolku.

Nové sídlo sloužilo ke spolkovým účelům od 9. října 

roku 1909.



Mezi městy, kde vznikly samostatné pobočky pánského spolku 

Schlaraffie zvané říše, najdeme i Jablonec nad Nisou. Již koncem 

19. století se zde snažil propagovat myšlenku založení spolku mimořádně 

činorodý bankovní ředitel Richard Näbe a režisér zdejšího divadla 

Josef Sußmann.

Preciosa Iserina, jak se jablonecká poobočka jmenovala, byla oficiálně 

založena jako kolonie dne 17. dubna 1909. Mateřskou říší, která za ni 

převzala odpovědnost, se stala Juvavia ze Salcburku, funkcí pěstounky byla 

pověřena liberecká říše Reichenbergia, která měla za úkol pomáhat nové 

pobočce v jejích začátcích. 

Každá říše měla své barvy, Preciosa Iserina si zvolila modrou a žlutou. 

Oznámení o založení se soupisem členů bylo zveřejněno ve spolkových 

novinách Schlaraffia-Zeyttungen 30. dubna 1909. Slavnostní povýšení na říši 

se konalo 14. ledna 1911 v jabloneckém hotelu Geling.

Činnost spolku Schlaraffia se opírala o tři hlavní hodnoty, které spolek vyznával: umění, humor a přátelství. Ve světě spolku 

existovala tři tabu - politika, náboženství a finance. Členové spolku museli projít několika stupni, než byli slavnostně pasováni na rytíře. 

Při této slavnosti si zvolili rytířské jméno, které mělo většinou humorný či parodický podtext. Ze známých osobností jablonecké Šlarafie

připomeňme spolkové jméno exportéra Heinricha Hoffmana jako rytíře Brillant von der Kiste (Briliant z Bedny).



Po roce 1945 již nebyla obnovena a v „zámečku“ několik let sídlila tehdejší organizace 

mládeže ČSM. V té době došlo k likvidaci jeho interiérů, které se vyznačovaly jedinečnou 

architektonickou a uměleckou hodnotou. 

Později jej převzal podnik LIAZ, který provedl řadu jeho stavebních úprav a využíval jej až 

do poloviny 90. let 20. století. Při privatizaci potom přešel do soukromého vlastnictví, nebyl 

nevyužíván a chátral.  Nakonec přes snahy veřejnosti o zapsání objektu na seznam památek 

České republiky k tomuto nedošlo a ze strany jeho majitele bylo přistoupeno k jeho 

demolici.

Vnějšími poznávacími znaky Schlaraffie jsou symboly, spolkový oděv, typická slova 

a mnohé další zvláštnosti. Člena spolku jste mohli poznat podle pestrobarevné 

čepičky ověšené odznaky a medailemi, s šerpou plnou řádů na prsou. 

Hlavním symbolem společnosti je výr, ústředním heslem „In arte voluptas!“ se 

vyjadřuje náklonnost k umění. Na rozdíl od svobodného zednářství, s nímž bývá mylně 

spojována, nebyla Schlaraffia žádnou tajnou organizací. 

V letech 1939 –1945 byla činnost spolku 

protektorátní vládní mocí zakázána a objekt 

využívaly německé vojenské orgány.



VIII.  VILA HAASIS – DNES NEEXISTUJÍCÍ – ZBYTEK MOSTKU PŘES 

NISU

Poslední perlička, dnes již neexistující bohatá rezidence exportéra Richarda Haasise, byla postavena ve 

dvorním traktu exportního domu Haasis

v Podhorské ulici. Výstavné sídlo, obklopené parkově upravenou zahradou, se vyznačovalo elegantními

neorenesančními formami v duchu přísného historismu. 

Dům tak byl zřejmě nejhonosnějším a nejnáročnějším reprezentantem individuálních historizujících staveb

v rámci Jablonce nad Nisou. Richard Haasis byl také významným mecenášem výstavby starokatolického 

kostela v Jablonci nad Nisou.

Dominantním prvkem vily byla nárožní schodišťová věž, umožňující přístup do 

jednotlivých podlaží a provozně spojená s vestibulem. 

Netypické bylo rozdělení interiéru, kde se stíral rozdíl mezi soukromou 

a reprezentativní částí domu.  Příčinou byla blízkost 

s vlastním exportním domem, kde bylo možné ubytovat hosty. 

Ústředním komunikačním uzlem domu byla úzká střední chodba, na kterou 

navazovaly jednotlivé místnosti. 



Směrem do dvora  bychom našli provozní místnosti jako kuchyň, spíž a pokoj služebné. Do 

zahrady pak Bürger situoval obytné místnosti a velký obývací pokoj s trojbokým arkýřem.

Do Jablonce přišel Richard Haasis v roce 1863 z Berlína. Tehdy jej jako prodavače 

doporučil svému obchodnímu partnerovi E. Dresslerovi berlínský podnikatel Wilhelm Klaar. 

Roku 1866 založil Haasis s kapitálem sto zlatých v Jablonci pobočku Klaarovy firmy. 

O šest let později jej Klaar učinil svým společníkem. 

Haasis se velmi angažoval i v místním společenském životě. Patřil k čelním představitelům zdejší evangelické církve, finančně 

podporoval kulturní a vzdělávací akce. Stál za zřízením jabloneckého Spořitelního a záložního spolku, byl podílníkem akciové 

společnosti provozující jabloneckou elektrárnu atd.

Koncem roku 1913 Haasis a jeho syn začali podnikat ve výrobě bižuterie z kovu a alfenidu. V Rychnově u Jablonce n. N. zahájili 

v červnu 1914 stavbu moderní továrny, největšího podniku v místě na výrobu plastických hmot, především umělé rohoviny (galalitu).

Netradiční řešení měla i zahrada. Ta byla 

spojená s vilou můstkem přes řeku Nisu před 

zahradním průčelím. Ten zároveň představuje 

jediný, dodnes dochovaný, stále patrný relikt vily. 

V roce 1963 byl dlouhou dobu neudržovaný objekt 

pro zchátralost srovnán se zemí.



Zapomenutý architekt a stavitel Adolf Bürger se narodil roku 1839 

v nedalekých Pertolticích a zemřel roku 1901 v Liberci. Představuje starší generaci 

architektů, která formovala podobu zdejších měst Jablonce 

a Liberce ve 2. polovině 19. století. Informace o jeho životě máme pouze útržkovité.

Budoucí velmi úspěšný Liberecký stavitel během své vojenské služby nějakou dobu pobýval  

v Itálii, kde se v roce 1866 účastnil odstřelovaní pevnosti Verona. Po návratu do Liberce 

pracoval zprvu jako zedník, posléze coby samostatný zednický mistr a roku 1876 úspěšně 

složil stavitelské zkoušky. 

Jako projektant nebo prováděcí stavitel se podílel na řadě libereckých 

budov z období historismu. 

K nejvýznamnějším patří Voršilský klášter, domovní blok 

u kavárny Pošta a realizace pro majetné podnikatele Liebiegy. 

Stavitelsky se podílel na Úřednickém domě a nejstarších částech Liebigovské

vily, tzv. Zámečku.

Po jeho smrti zavedená stavební firma pokračovala v činnosti dál, pod 

stejným názvem.



DĚKUJEME ZA POZORNOST


