
Jablonecké perličky I.
Peněžní ústavy



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 I.

I.ZASTAVENÍ: Okresní záložna hospodářská, bývalý Merkur, ulice 
Budovatelů

II.ZASTAVENÍ: Rakousko-uherská banka, Jehlářská č.p. 2315/11

III.ZASTAVENÍ: Pošta, Liberecká 32/2

IV.ZASTAVENÍ: Německá agrární a průmyslová banka, Komenského č.p. 
802/17

V.ZASTAVENÍ: Česká průmyslová a zemědělská banka Mírové náměstí 
č.p. 408/3

VI.ZASTAVENÍ: Městská spořitelna, Mírové náměstí 490/12

VII.ZASTAVENÍ: Česká banka Union, Mírové náměstí 626/13

VIII.ZASTAVENÍ: Kreditanstalt der Deutchen, Podhorská 469/2

IX.ZASTAVENÍ: Spořitelní a úvěrové družstvo, Lidická 678



I. OKRESNÍ ZÁLOŽNA 
HOSPODÁŘSKÁ

Autorem pro Jablonec v jistém smyslu ikonické budovy byl 

architekt František Janda.

Tento známý urbanista i architekt se narodil v roce 1886 
v Běrunicích ležících na Nymbursku. Vystudoval 
Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde pracoval pod 
vedením Jana Kotěry a kde získal lásku k modernímu pojetí 
architektury.
V začátcích své kariery projektoval ve stylu kotěrovské
moderny, ale později se přiklonil k funkcionalizmu, kterému 
zůstal věrný.

Jeho stavby můžeme vidět zejména v Teplickém okrese. Mimo 
velké projekty jako byly regulační plány měst Mladá Boleslav a 
Poděbrady se věnoval také stavbám soukromého charakteru 
např. funkcionalistické Waldekově vile v Hradci Králové. 
Zajímavý je i jeho podíl na zastavovacím plánu hornické kolonie 
v Duchcově nebo vodárenská věž v Kolíně.

Byl také jedním ze zakládajících členů stavebního družstva 
Umělecká beseda, který založil spolu s muzikologem Václavem 
Štěpánem a členy dosavadního spolku Umělecká beseda.
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Polyfunkční dům tzv. Palác Merkur vyrostl v Jablonci nad Nisou 
podle návrhu Františka Jandy v roce 1932.

Investorem byla Okresní hospodářská záložna se sídlem v 
Železném Brodě, která představovala v německém městě český 
kapitál. Za autora atypické budovy na segmentovém půdorysu zvolili 
pražského architekta František Jandu. Stavba, ovlivněná 
funkcionalismem, představuje jeho nejprogresivnější budovu.  

Nárožní parcelu na Anenském náměstí architekt využil pro 
rozložitou, kaskádovitě komponovanou elegantní zaoblenou 
stavbu, s fasádami členěnými rastrem velkoformátových oken. 
Dominantním prvkem bylo mohutné předsazené restaurační 
podlaží, ohraničené dvojicí drobných rizalitů. 

Přízemí bylo z valné většiny vyhrazeno záložně a byla zde i trojice 
obchodů, situovaných do Kostelní ulice. V patře se nacházela rozlehlá 
restaurace s kavárnou, jedna z nejmodernějších v tehdejším Jablonci 
a zbylá podlaží byla obytná. Na každém se nacházely 4 byty, dva 
malé dvoupokojové vždy ve střední části domu a po stranách větší, 
třípokojový byt. 
Po roce 1948 budova zchátrala natolik, že byla v roce 1987 
odstřelena.



II. RAKOUSKO-UHERSKÁ 
BANKA

Budova Rakousko-uherské banky (Österreichisch-Ungarischen Bank) 
byla postavena v roce 1914 podle návrhu jabloneckého stavitele 
Emiliana Herbiga ve stylu neoklasicismu s prvky pozdní secese.

Budova byla postavena na parcele v bývalé Poststrasse čili v 
Poštovní ulici. Čtyřpatrová budova s hlavním průčelím do 
nynější Jehlářské ulice má půdorys ve tvaru L – delší rameno do 
Poštovní ulice.

Hlavní vchod do banky je umístěný při hlavním průčelí
stavby, směřující do ulice Jehlářské. Ke štíhlým dvoukřídlým 
vstupním dveřím vede nízké schodiště. Samotnou plochu 
hlavního vstupu lemuje dvojice mohutných jónských sloupů,
který podpírají stupňovitě řešený architráv, na němž leží balkon 
ve druhém patře.

Čelo balkonu zdobí reliéf symbolizující hojnost v podobě košíku plného ovoce. Po 
obou stranách ovocného koše jsou ve štuku vyznačeny klasicizující obrazce 
kotoučovité formy, připomínající paprskovité slunce. Na předprsni balkonu stojí na 
obou nárožích pískovcové dvojice putti, jenž společně nesou rohy hojnosti. Křídla 
dveří hlavního vstupu jsou členěná do skleněných tabulí, která jednotlivě pokrývá 
kruhově geometrizující kování.



V přízemí je fasáda hlavního průčelí rozčleněna pásovou bosáží.
Ve druhém patře se nacházejí sdružená okna. Mezi okny prvního
a druhého patra vystupuje z hmoty objektu reliéf podlouhlé 
elipsy s obloučkovitým lemováním.

Tříosý středový úsek hlavního průčelí je zakončený vysokým 
štítem. Ve spodní části mohutného pětiobloukového štítu se 
vyskytuje trojice tříobloukového obrazce v plastické formě. Přes
plochu štítu jsou znázorněny reliéfní pásy vyplněné vzory 
drobných elips či vypouklých kruhů. Zajímavý zdobný moment se 
vyskytuje v ploše vrcholového oblouku štítu, kde půlkruh
s vybíhajícími paprsky je zobrazen jako vycházející slunce.

Ve vstupní hale vede do prvního patra schodiště nad kterém se vypíná segmentový strop. Po stranách schodiště jsou ve 
štuku provedeny kartuše. U vestibulových dvoukřídlových dveří stojí po stranách dva sloupy z mramoru a žuly s jemně 
zdobenou hlavicí. 

Vestibulovou místnost též zakrývá segmentově zaklenutý strop. Osvětlení zajišťuje elegantní křišťálový
lustr. Na pravé stěně se nacházejí vitrážová okna na kterých je zobrazen geometrizovaně tvarovaný strom s květy. 
Vestibul má ve svém zadním úseku zajímavý doplněk v podobě podlouhlé sedačky vyrobené pravděpodobně z mramoru
či jiného leštěného kamene.



II. POŠTA

Pro budovu pošty Setz zvolil neorenesanční styl, 
korespondující i s okolními výstavnými budovami, 
rodinnými vilami.

Podle dochovaného dispozičního schématu se do 
poštovního úřadu vstupuje třemi obloukovými vstupy. 
V přízemí byly umístěné přepážky i přihrádky 
poštovních zásilek doplněné také o pokladny. 

Jablonecká pošta je stejně jako v případě její „liberecké 
sestry“ zdobená alegorickými sochami, bosáží na 
zdivu a vystupujícím středovým rizalitem. Patru 
dominují oblouková okna s falešnou balustrádou. Na 
první pohled zaujmou právě alegorické ženské 
postavy nad okenními oblouky.

Stavební práce řídil přímo na místě jablonecký stavitel Arwed Thamerus. Než 
byla budova postavena, sídlil poštovní úřad v provizorních prostorách např. 
v budově staré radnice.

Jablonecká pošta byla postavena v letech 1892- 1894 a to podle projektu 
vídeňského stavebního rady Friedricha Setze, který se jakou autor specializoval 
právě na stavby tohoto typu. 



IV. NĚMECKÁ AGRÁRNÍ 
A PRŮMYSLOVÁ BANKA

Budova Německé agrární a průmyslové banky byla postavena kolem 
roku 1890 ve vídeňském stylu. Později bylo do budovy opakovaně 
výrazně zasaženo  a z původní stavby zbyly prakticky pouze obvodové 
zdi. Střechu pak doplnil moderní skleněný štít.

Stavba je členěná na dvě křídla bočních průčelí a jedno 
středové hlavní nárožní průčelí. Dům byl rozšířen ještě o křídlo 
do uličky U Zlatého lva. Původně byly ve vyšších podlažích byty 
a v prvním nadzemním podlaží také obchody, dnes využívá 
celou budovu ČSOB.

Přízemí zdobí kvádrová bosáž. Vstup je nyní plně moderní, je 
k němu připojeno masivní půlkruhové schodiště.
Přízemí od prvního patra opticky odděluje patrová římsa. Okna 
rámovaná profilovanou šambránou, v suprafenestře oken 
nalezneme štukový motiv hlavy anděla s křídly.

Druhé patro člení kanelované pilastry. Hlavice má podobu ženské tváře s korunou  
a girlandami. Vrchol oken druhého patra tvoří obloukové štuky s hlavou satyra se 
svazky květů. Zakončení patra je tvořené mohutnou korunní římsou s konzolami.



Druhé patro člení kanelované pilastry. Hlavice má podobu 
ženské tváře s korunou  a girlandami. Vrchol oken druhého 
patra tvoří obloukové štuky s hlavou satyra se svazky květů. 
Zakončení patra je tvořené mohutnou korunní římsou s 
konzolami.

Boční křídlo levého průčelí zdobí bosáž lemující půlkruhová 
okna. Klenák na vrcholu oblouku má podobu hlavy boha 
Hermése s křidélky na helmici.

Nad okny je suprafenestra s hlavou anděla a 
trojúhelníkovým frontonem. Dalším zajímavým dekorativním 
motivem je ve štuku provedený lev s vyplazeným jazykem.

Pravé průčelí je velmi podobné tomu levému. Rozdíl je v užití 
arkýře s kordonovou římsou, který protíná první a druhé 
patro. Arkýř je zakončený plochou střechou.



V. ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ 
A ZEMĚDĚLSKÁ BANKA 

Böhmische Industrial und Landwirtschaftliche Bank – Česká 
průmyslová a zemědělská banka stojí na nynějším Mírovém 
náměstí. Autorem stavby je jablonecký stavitel Karl Daut. 
Navržena byla v neobarokním stylu. K realizaci projektu došlo
v roce 1890.

Pětiosé průčelí směřuje přímo do náměstí. Budova stojí na zvýšené podezdívce. Karl 
Daut se musel vyrovnat s prudce se svažujícím terénem parcely. Původní vstup do 
budovy měl dříve podobu vchodu s dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíkem, býval 
lemovaný dvojicí dórských sloupů.

Kordonová římsa odděluje přízemí od prvního patra. Okna jsou dekorovaná 
šambránou. Zajímavostí je také užití slepé balustrády pod okny. Štukové 
supraferestry nesou mušlový motiv s florálním dekorem v rozích. Konzoly, které 
nesou trojúhelníkový fronton, mají podobu s tváří divého muže.

Na středové ose v půlkruhovém nadokenním frontonu se nachází štuková plastika, 
která vyobrazuje jemnou tvář dívky s girlandovým závěsem a stuhami na krku. 

Hezkým detailem je také reliéf rozevřených andělských křídel na nadokenní římse, 
konzole s rostlinným motivem nebo zdobení akantovými listy. Na korunní římse ve 
středovém úseku vidíme barokizující vikýř s jedním oknem.



VI. MĚSTSKÁ SPOŘITELNA
Původní budova, která stála na této parcele, byla vystavěna již v roce 1828 
jako škola. V letech 1884-85 bylo přistoupeno k rozsáhlé rekonstrukci 
objektu podle projektu libereckého architekta Edmunda (Eduarda) 
Trossina. Po přestavbě pak sloužil pro potřeby malé městské spořitelny.

Budova stojí na zvýšené podezdívce, vyrovnávající svažitý terén parcely.
Objekt se skládá z centrálního rizalitu a dvou třípodlažních bočních 
křídel. Na celé vnější ploše přízemí se vyskytuje kvádrová rustika, jenž je 
prolomena malými okénky. Hlavní vchod před přestavbou z dvacátých 
let se vzhledově vyjímal úplně jinak než jak se zachoval do dnešních dnů. 

Původně bylo ke vstupu připojeno schodiště, jenž vedlo ke 
dvoukřídlovým dřevěným dveřím. Nad vstupním otvorem býval 
umístěný nápis Sparcassa s půlkruhovým štítem. Podél vchodu byly po 
stranách dórské sloupy, které ve formě edikuly vynášely kládí, na němž 
ležel vlys s vystouplými triglyfy a jednoduchými metopami.

Nad rizalitem vystupuje bohatě zdobený trojúhelníkový štít s dvěma okny 
a postranními oblouky s mušlovitým dekorem. Na štítu stojí věžička s 
hodinami, která je zakončená do trojúhelníkového tvaru. Stavbu završuje sedlová 
střecha.



Ve vestibulové části vede do prvního patra 
schodiště. Boční stěny pokrývá obklad
z dřevěných kazet. Na obou stranách vestibulu se 
vyjímají štukové figury, na levé stěně v mužském 
provedení a na pravé ženská elegantní figura. 
Poblíž ženské postavy je vsazená do štuku 
mramorová pamětní deska s původním německým 
textem. 

Tento text zní v českém překladu takto: ,,Josefem 
Pfeiffrem založená spořitelna koupil tuto budovu, 
která sloužila od roku 1828 jako škola a nechal ji pod 
vedením ředitele Eduarda Dresslera v letech 1884–
1885 prostřednictvím architekta a stavitele E. 
Trossina z Liberce přestavět na spořitelnu ́ ́

Prostor vestibulu osvětluje zavěšené svítidlo ve 
formě skleněného válce, který zdobně pokrývá 
mosazné kování.



VII. ČESKÁ BANKA UNION
Budova bývalé pobočky Böhmische Union Bank získala svou 
současnou podobu díky výrazné přestavbě z roku 1921 - 22 podle 
známého jabloneckého architekta Josefa Zasche. Původní budova, 
neorenesanční dům, byla postavena na konci 19. století stavitelem 
Stephanem Arnoldem.

Třípodlažní budova je kvůli příkrému terénu náměstí posazena na 
vyvýšené podezdívce.

V místě přízemí se na fasádě nachází pásová rustika, prolamovaná 
půlkruhovými okny s klenáky ve vrcholu. Z plochy náměstí vede ke 
hlavnímu vchodu nízké schodiště. 

Přízemí od prvního patra opticky odděluje výrazná kordonová římsa. 
Nad horním okrajem oken se tyčí frontony ve trojúhelníkovém tvaru. 
V místě tří středových os se nad korunní římsou vypíná vyvýšená část 
budovy, kde pravděpodobně byl v podkroví byt. Objekt vrcholí 
v podobě sedlové střechy. 



VIII. KREDITANSTALT DER 
DEUTCHEN

Bankovní dům Kreditanstalt der Deutschen (KdD) z let 
1930–32 patří mezi architektonicky nejzajímavější budovy 
zmiňovaného peněžního ústavu. 

Na jeho stavbu byla v roce 1930 vypsaná architektonická 
soutěž. Vzhledem k nacionální orientaci investora byli 
osloveni výhradně architekti německé národnosti. Z celkem 
75 účastníků soutěže známe Adolfa Foehra, Fritze 
Lehmanna, Jürgena Bachmanna, Emila Röslera a Arthura 
Corazzu, který nakonec stavbu realizoval. 

Vítězem soutěže se stal Adolf Foehr, který předložil studii 
puristického objektu, zastřešeného valbou střechou, z níž 
vycházela výsledná realizace architekta Corazzy.

Arthur Corraza působil na Jihlavsku, kam přišel na počátku 
20. let a získal zde také povolení na samostatnou stavební 
činnost. Byl představitelem vídeňské secese. Jeho stavby 
nalezneme také na Liberecku. 
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Architekt Adolf Foehr se narodil v roce 1880 v Norimberku a zemřel v 

roce 1943 v Praze. Patřil k významným, tradicionalisticky orientovaným 
architektům meziválečného Československa.

Část dětství strávil patrně v saském Annabergu, který je uváděný coby 
domovská obec a později se s rodiči odstěhoval do Prahy. Zde po absolvování 
Německé vysoké školy technické navštěvoval mistrovskou školu Jana 
Kotěry na Uměleckoprůmyslové škole a nakonec vystudoval prestižní 
Vysokou školu technickou v Curychu. 

Po návratu do Prahy v roce 1908 si založil samostatnou architektonickou 
praxi v Praze-Holešovicích. Vedle své architektonické praxe byl zároveň 
dlouhá léta činný také coby pražský komunální politik. 

Poměrně záhy se Foehr etabloval u movité, německy hovořící klientely, získal 
titul stavebního rady a stal se „dvorním“ architektem prominentních 
německých stavebníků, mj. pojišťovny Dunaj či Německé agrární a 
průmyslové banky a banky Union.



IX. SPOŘITELNÍ A 
ÚVĚROVÉ DRUŽSTVO

Rozložitá budova Spořitelního a úvěrového družstva v Jablonci 
nad Nisou z roku 1932, představuje vrchol meziválečné tvorby 
Roberta Hemmricha. 

Na stavbu vypsalo spořitelní družstvo soutěž, které se vedle 
Hemmricha zúčastnil mj. žatecký architekt Eduard Martin, Adilf
Meretich a Max Böhm z Karlových Varů či jablonecký stavitel Emil 
Nedwed. Do užšího výběru postoupil projekt Maxe Böhma. 
Realizací byl nakonec zaslouženě pověřen Hemmrich, který 
nejspíše ve spolupráci s nějakým mladším kolegou ve svém 
ateliéru vypracoval progresivní, značně velkoměstsky působící 
polyfunkční dům. 

Stavbu rozčlenil  do menších segmentů důmyslným užitím 
různých materiálů. Zaoblený parter je pojednán pískovcovým 
obkladem, patro a elegantní zaoblené nároží klinkerovým
obkladem a zbytek domu je opatřen omítkami. 

Tak jako u předchozích staveb je i zde čitelná koncepce „těla a 
hlavy“. Díky dominantní nárožní poloze v jihozápadním koutu 
náměstí představuje dům jednu z jeho dominant a protipól staré 
radnice.



Velkoměstský charakter má hlavně průčelí do Lidické ulice s věží a 
pásažovitě řešeným vstupem do domu, rámovaným zaoblenými 
výkladci, pohledově uzavírající Dvorskou ulici. 

Dispoziční schéma je příznačné pro většinu soudobých 
polyfunkčních objektů.

Parter byl vyhrazen obchodním účelům, patro využívalo družstvo 
a zbylá podlaží byla určena k bydlení. Komunikační jádro domu 
tvoří schodišťový rizalit s výtahem, přičemž na každém podlaží se 
nacházela dvojice luxusních velkometrážních bytů.

Na místě novostavby stál 
původně takzvaný Pamulus
Haus. Místo něj vyrostla 
budova ve stylu moderny 
s  prvky expresionismu a to 
za necelý rok.



Děkujeme za 
pozornost


