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I. EXPORTNÍ DŮM AUGUSTA SCHOLZE

Nepřehlédnutelný rohový dům v Sadové ulici byl postaven pro firmu 

Augusta Scholze známý jablonecký architekt Rober Hemmrich.

Exportní dům byl vyprojektován v roce 1924 a postaven hned 

v roce následujícím a to v barokizujícím stylu s prvky art deco.

ART DECO je univerzální dekorativní styl, který se rozšířil především 

v Evropě a USA ve 20. a 30. letech 20. století v průmyslu a řemesle. 

Odrážel „šílenství“ zejména bohatších vrstev po všem moderním, byl 

ovlivněn řadou převratných vynálezů.

V architektuře byly typické pevně dané linie a důležitý byl dekorativní 

interiér budov. Jednotlivé prvky jsou uspořádány do symetrických 

vzorců, užívají se zjednodušené formy i geometrické tvary. Obvyklá je i 

fascinace starověkými i orientálními kulturami.



Nově postavený exportní dům měl reprezentovat sílu firemní kultury Augsta

Scholze.

Nepřehlédnutelná je především jeho krásná nárožní část, ozvláštněná vloženou 

sloupovou lodžií.

Jedná se o dvoukřídlový nárožní objekt, který byl původně součástí řadové zástavby 

Sadové ulice vznikající přibližně ve stejné době. 

Exportní dům má půdorys ve tvaru písmene L, polozapuštěný suterén, 2. podlaží a 

podkroví.

Střecha nad západním i východním křídlem je mansardová, nad zaobleným nárožím, které 

nese 3. podlaží, je nízká hemmrichovská kupole. Ve 2. podlaží  nároží je sloupová lodžie.

Východní delší křídlo je po obou stranách ukončeno mírně předstupujícím rizalitem

zakončeným ve střeše nízkým segmentovým štítem. 

V severním schodišťovém rizalitu je v masivním kamenném portálu hlavní vstup, v jižním je vjezd do dvora. Fasády 

jsou členěny pilastry vysokého řádu a zdobeny plastickými prvky ve stylu art deco. Okna jsou původní většinou 

trojkřídlová, na schodišti šestikřídlová a do „podružných“ prostor dvoukřídlová. Omítky jsou opatřeny světlým nátěrem, 

původně byly pravděpodobně „šlechtěné“ v barvě plniva.

Do suterénu byl původně situován byt domovníka, kotelna, sklepy a sklad. Do 1. podlaží byly umístěny firemní 

kancelářské prostory a v 2. podlaží se nacházely dva velké byty. V podkroví byly především komory a malý byt, který 

mohl sloužit k ubytování zaměstnanců.



II. SOKOLOVNA

V letech 1897-1898 byla postavena jedna z dominant 

Tyršova parku. Projekt, jehož zadavatelem by jablonecký 

tělocvičný spolek Turnverein, vytvořil v historizujím

stylu neorenesance architekt a ředitel místní 

uměleckoprůmyslové školy Robert Stüben-Kirchner

a později jej přístavbou doplnil v roce 1930 architekt 

Robert Hemmrich.

Budova má půdorys lichoběžníkového tvaru a parcela 

domu je ze severní strany rámována řekou Nisa. 

Původně k budově přiléhalo i venkovní cvičiště.

Celkově ji tvoří polozapuštěný suterén, dvě 

nadzemní podlaží. Při zadní fasádě je přístavba, 

projektovaná roku 1930.

Nad hlavním stupem je vyvedena hranolová věž s 

oválnými okny členěnými do kříže a čtyřdílnou kopulí, 

která původně přiváděla světlo skrz jednotlivá podlaží.



Střechy jsou valbové a na hřebeni 

je umístěna malá větrací věžička. 

Fasády jsou zdobeny pásováním.

Hlavní západní průčelí je 

třináctiosé členěné dvěma rizality

završenými polokruhovými štíty a 

bohatě zdobené 

novorenesančními štukovými 

dekory. 

Hlavní vstup je situovaný v jižním rizalitu a je zvýrazněný edikulou ( ozdobné 

orámování dveří) s kanelovanými sloupy, které nesou kladí s rozeklaným 

segmentovým nástavcem. 

Dveře jsou vysoké dřevěné dvoukřídlé trojdílné s polokruhově zakončeným 

nadsvětlíkem, prostřední díl je bohatě zdobený řezbou. Jižní fasáda je členěna 

polokruhově zakončeným rizalitem hlavního schodiště s velkým téměř 

polokruhově zakončeným oknem členěným do drobných tabulek s dekorovaným 

leptaným sklem. 



V době svého vzniku byl v budově jeden z největších 

sálů Rakouska-Uherska.

Dispozice interiérů budovy zůstala zachovaná. Výjimkou 

bylo zastropení vstupní haly. Jako celek byly interiéry 

pojaty v honosném, reprezentativním stylu, 

odrážejícím ekonomickou sílu bohatého města. Hlavní sál 

měl původně pódium a hostil také významné společenské 

akce. Balkon, opisující hlavní sál, nesl zdobené zábradlí. 

Stropy jsou zdobené štukovou výzdobou.

Podlahy v budově jsou teracové nebo 

dřevěné. Dveře jsou dřevěné s obložkami 

a zachovaly se ve své původní podobě. 

Stejné je to i v případě většiny oken. 

Schodiště v budově jsou kamenná.

Omítka budovy je hladká vápenná ve 

žluté barvě. Z fasády byly v poválečných 

letech odstraněny z nik některé z 

původních plastik a nově již osazeny 

nebyly.



III: DŮM ANTONA HÜBNERA

Rohový dům, ukončující blok v Komenského ulici vznikl v historizujícím 

stylu neorenesance podle návrhu jabloneckého architekta Franze 

Haslera, který je autorem také například exportního domu Josefa Müllera 

(dnes DDM Vikýř) pro Antona Hübnera .

Stavba je zděným patrovým domem téměř obdélníkového půdorysu, 

rozděleném opticky na dva samostatné domy - nárožní dům ulic 

Komenského a Jugoslávská a obdélný dům (s odlišnou fasádou) obrácenou do 

Jugoslávské ulice.

Přízemí, parter bylo určeno obchodům je ozdobeno v celé linii bosáží, 

tvořící nad vstupem plochý klenák.

Okna v patře jsou obdélná dvojitá s poutcem čtyřkřídlá čtyřtabulková. 

Parapety oken v prvním patře jsou obdélné, zapuštěné dovnitř. Nad každým 

oknem je trojice hladkých štukových klenáků, nadokenní římsa je nesena 

dvojicí konzol.



Okna ve druhém patře jsou stejná jako v nižším patře, parapetní 

římsa je obdélná se štukovým parapetem zdobeným stylizovanou 

čabrakou. Jsou lemovaná hladkou štukovou šambránou. Nadokenní 

nástavec zakončený trojúhelníkovým frontonem, který je nesen dvojicí 

volutových konzol. Fasáda je ukončená hlavní kordonovou římsou.

Střecha je sedlová, zakončená valbou. Na její jižní straně je ve dvou 

řadách šest vikýřů – 4 jsou dole a 2 nahoře. V západní valbě střechy je 

umístěna dvojice obdélníkových vikýřů se sedlovými stříškami. Všechny 

vikýře jsou z plechu s dvoukřídlými okny.

Severozápadní podélné průčelí má v přízemí pět os, obě patra jsou pak sedmiosá. 

Od severu je vstup do obchodu, následuje samostatný výkladec, pak výkladec se 

vstupem do obchodu. Celý parter přízemí dekorován kameny pásové bosáže. 

Přízemí a patro odděluje obdélná průběžná kordonová římsa. 

Fasáda je obložena dekorativními cihlami (pohledově uplatněné neomítané pálené 

cihly), nároží jsou pak zvýrazněna střídajícími se většími a menšími kameny bosáže, 

které jsou střídavě ploché a plastické. 

Okna i štukové dekorativní prvky jsou v prvním i druhém patře stejné, pouze 

parapet je jen obdélný.



IV. CAFÉ HABSBURG A ČINŽOVNÍ DŮM

Původně činžovní dům s restaurací byl postaven na základě projektu architekta 

Roberta Hemmricha již v roce 1908 ve stylu geometrické secese. Svou 

polohou výrazně ovlivnil vzhled městského centra a značnou dobu zde sídlila 

vyhlášená kavárna, nejdříve Café Habsburg, po roce 1918 Café Metzler

a následně cukrárna Jizera.

Zděný nárožní dům byl postaven na obdélníkové parcele. Celkem má 4 nadzemní 

podlaží a obytné podkroví. Původně na parcele stával jednopatrový dům 

s obchodem s potravinami. Ten ovšem roku 1908 vyhořel a uvolnil místo pro 

velkolepou novostavbu.

V přízemí bývala velká prodejna lahůdek a v 1. podlaží pak sídlila secesní kavárna 

Café Habsburg.

Během 60. let 20. stolení došlo k necitlivé modernizaci, kdy byly fasády domu 

upraveny do nevzhledné podoby. Následně v 80. letech podobu ovlivnilo odstranění 

balkonu z důvodu jeho havarijního stavu.



Necitlivá rekonstrukce změnila dům k nepoznání, 

zmizely čelní balkony, veškerá štuková výzdoba. Tu 

nahradily žluté plochy ze sleněné mozaiky. Vrcholem 

byla výměna původních oken za prefabrikovaná 

paneláková okna.

V roce 2018 nový majitel přistoupil k velkým 

opravám domu, které vrátily této jablonecké perle její 

původní lesk. Znovuobnovená fasáda s původním 

vzhledem oken, štuky i balkóny dokázaly, že dům je 

opět nepřehlédnutelnou dominantou rohu náměstí.

Nad obnoveným vstupem z nárožní části domu byl navrácen dlouhý zaoblený 

balkón s ozdobným kováním části zábradlí. Štuková výzdoba je opět 

provedena ve stylu geometrické secese, zaujmou především zdobné pásy nad 

okny prvního podlaží.

Stejně jako v minulosti je přízemí vyhrazeno obchodům, zbytek domu byl 

rozčleněn do několika samostatných bytových jednotek.  Střecha nese devět 

vikýřů s dvoukřídlými okny s vodorovným poutcem. V severní fasádě zůstal také 

zachovaný další vstup do domu.



V. MĚSTSKÝ DŮM

Městský dům byl postavený podle návrhu jabloneckého architekta Roberta 

Hemmricha krátce po roce 1912. Stavbu provedla stavební firma Carla 

Dauta.

Dům byl navržen ve stylu geometrické secese a byl součástí řady domů na 

severovýchodě dnešního Mírového náměstí.

Jedná se o zděný patrový dům se sedlovou střechou s bočním zkosením.  Stavba 

je obrácena do náměstí hlavním tj. západním průčelím. Přízemní sokl, zvýšené 

přízemí  i patro jsou hladce omítnuté s lineární pásovou bosáží.

Vchod je lemovaný dvojicí vystupujících pilastrů. Pilastry jsou zakončené 

zoomorfním dekorem. Štukovým dekorem je vytvořený překlad s vykrojeným 

nárožím a vytváří tak portál vstupu. 

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé rámové se čtyřmi výplněmi a téměř čtvercovým 

nadsvětlíkem. 



Přízemí a patro je odděleno jednoduchou 

profilovanou římsou. Následující patra jsou 

sedmiosá, tři střední osy jsou zvýrazněny 

v kubickém arkýři, který je v zóně střechy završený 

balkónem. 

Arkýř člení vertikální pasy a meziokenní 

dekorativní pole. Okna v arkýři jsou užší a mají 

rychlejší rytmus než v ostatních částech fasády. 

Krajní části arkýře jsou zvýrazněny dvojicí 

pilastrů, v horní části (u balkonku) s nikami, ve 

kterých stojí drobné postavy, nalevo chlapec, 

napravo děvče, hlavice pilastrů je tvořena 

antropomorfním reliéfem. 

Fasáda je ukončena korunní římsou se stylizovaným zubořezem. 

Střešní nástavba má rytmus obdobný jako fasáda, trojice vikýřů, 

které jsou zakončeny segmentovými štítky. 

Hlavní štít nad rizalitem je lemovaný lizénou, stáčející se do 

dvojice volut a jednoduchým zubořezem. Mezi volutami je štítek 

s kartuší ve cviklu s rostlinným dekorem.



VI. ČINŽOVNÍ DŮM KARLA  ARNOLDA

Zajímavě pojatý dům ve stylu geometrické secese nalezneme ve Smetanově ulici. 

Třípodlažní činžovní dům byl postaven podle návrhu jabloneckého architekta 

Roberta Hemmricha v roce 1907 pro Karla Arnolda. Jednalo se původně 

o dům řadový obdélníkového půdorysu.

Hlavní průčelí je severovýchodní, pětiosé.  Krajní osy jsou zvýrazněné 

vypouklými arkýři, které přechází do věžové podoby ve zkosené části střechy s 

valbovým zakončením. Oba arkýře jsou bohatě dekorovány geometrickými 

ornamenty, okna jsou v obou patrech totožná obdélná dvojitá dvoukřídlá 

dvoutabulková; vertikálně jsou okna obou pater propojena lizénovými rámci a 

parapetními čtvercovými dekory. Fasáda je zakončena konzolovou korunní římsou

Hlavní vstup je situovaný ve střední části domu. Dveře jsou původní rámové 

dvoukřídlé s výplněmi a půlkulatě zakončeným nadsvětlíkem. 

Okna přízemí jsou obdélná s poutcem a půlkulatým zakončením, lemována hladkou 

šambránou s jednoduchými parapety. 



Ve střeše je zdvojený obdélníkový vikýř uvnitř má dvě malá 

jednotabulková okénka. Boční jihovýchodní fasáda je hladce 

omítnutá, vystupuje z ní pouze pás komínu a v zadní části prvního a 

druhého patra arkýř s jednou okenní osou. 

Střecha je v přední a zadní části zkosená, sedlová, pokryta živičnou 

krytinou, tzv. tegolou. Parter domu není v současnosti nijak využíván.

V budově se dochovala řada původních detailů. Jsou to například 

okna, vstupní dveře do jednotlivých bytů, podestové dveře a nebo také 

zajímavé spížní dřevěné skříně.



VII. EXPORTNÍ DŮM JEITELES

Autorem exportního domu Jeiteles byl známý vídeňský architekt Josef 

Hudetz. Stavba  vznikla v roce 1882 a je reprezentativní ukázkou neobarokního

slohu.

Architekt Josef Hudetz se narodil jako syn krejčovského mistra v roce 1842 ve 

Vídni a zemřel tamtéž v roce 1909. Šikovný chlapec navštěvoval nejdříve polytechniku 

a později od poloviny 60. let 19. století navštěvoval vídeňskou Akademii 

výtvarných umění, kde studoval u Eduarda van der Nülla. Ten představoval 

vrcholného představitele vídeňského historismu.

Po úspěšném zakončení studia nejdříve podnikl delší studijní cesty po Německu 

a Itálii, poté pracoval střídavě jako samostatný architekt ve Vídni nebo jako 

zaměstnanec firmy Union-Beugesellschaft.

Účastnil se také různých architektonických soutěží, díky nimž získal řadu zakázek 

v historizujícím stylu mimo Vídeň. Věnoval se také publikační činnosti.



Josef Hudetz byl také zakládajícím členem družstva 

výtvarných umělců ve Vídni, kde působil jako porotce v 

řadě výběrových komisí architektonických soutěží.

Podílel se také na projektech celých bloků domů pro firmu 

Union-Beugesellschaft.  Zajímal se o městský urbanismus, 

účastnil se projednání nového regulačního plánu Vídně.

Jeho budovy jsou postaveny v pozdně historizujícím 

stylu. Nejdříve stavby nesly prvky vídeňské neorenesance, 

ale později pracoval hlavně v neobarokním stylu.

Podílel se na projektování obytných budov, továren i veřejných 

budov. Mezi jeho stavby patří i tkalcovna firmy Regenhart & 

Reichmann ve Frývaldově z roku 1890, Univerzita v Lublani ( 

společně s Janem Vladimírem Hráským),  víceúčelový budova 

Moravskoslezské vzájemné pojišťovny v Brně z roku 1898 či 

řada stavem ve Vídni.



Firma Jacob H. Jeiteles Sohn patřila mezi největší exportní společnosti jizerskohorské oblasti. Jeitelesové přišli 

do Jablonce kolem roku 1866 z Prahy a zabývali se nákupem bižuterie. Firma byla obchodně velmi úspěšná a před 

koncem 19. století zaměstnávala cca 100 lidí.

Postupně se rozrostla a patřila mezi největší vývozce skleněných perliček. V roce 1891 v Lučanech nad Nisou 

Jeitelesové zakoupili bývalý mlýn a na jeho místě vyrostla nová továrna na skleněné knoflíky. Prodejní pobočky byly 

provozované ve velkých evropských metropolích - Londýně, Paříži i Berlíně.

Účastnili s úspěchem se několika průmyslových světových výstav. Ocenění si majitelé přivezli v roce 1873 z Vídně

(medaile za zásluhy), z Paříže 1889 (zlatá medaile) nebo z  Chicaga 1893. Ve Spojených státech Amerických zaujala 

především kolekce skleněné bižuterie, perlí i knoflíků, určených především pro východní orientální trhy.

Oba hlavní majitelé Georg Jeiteles i Max Jeiteles byli 

aktivními účastníky jabloneckého společenského života. 

Max Jeiteles patřil v roce 1891 také mezi zakládající 

podílníky akciové společnosti jablonecké 

elektrárny.

Přelom století znamenal pro firmu krizi a pozastavení 

výroby v továrně v Lučanech, s novým kapitálem pak do 

firmy vstoupil Adolf Schwenk. Poslední zmínka o firmě je 

z roku 1938.Vzhledem k židovskému původu rodiny 

Jeitelesů další fungování v našem regionu doloženo není.



VIII. HOLZERŮV ČINŽOVNÍ A OBCHODNÍ DŮM

Činžovní a obchodní dům nechal postavit mezi lety 1911 a 1914 Ferdinand 

Holzer, který zde provozoval železářství. Dům je postavený v duchu 

geometrické secese. Vzhledem k tomu, že obě boční fasády byly neutrální, měl být 

situovaný jako dům řadový s dodatečně proraženými malými okny.

Přízemí, parter je členěný plochými pilastry a kamenným obkladem. Nyní je plocha 

využita jako obchod. Překlad je tvořen plochým štukovým pásem. Nad dvojicí středních 

pilastrů plastické hlavice s antropo- a zoomorfními motivy, které tvoří zároveň 

konzoly rizalitu patra. 

Ve druhé západní ose je vstup, ve kterém jsou osazeny nové rámové hliníkové 

dvoukřídlé dvoutabulkové dveře s obdélným nadsvětlíkem. Východní osou v přízemí 

jsou plechová dvoukřídlá vrata, nad kterými je ve zvýšeném přízemí dvojice 

prosklených jednotabulových nadsvětlíků, dnes překryto reklamní tabulí.



Fasáda prvního a druhého patra je hladce omítnuta, symetrické průčelí má v šířce tří os mělký, pozvolna vybíhající 

arkýř. Arkýř je nesený dvěma dekorativními konzolami a ukončený trojicí oken, která zde tvoří pásový vikýř. Tato 

horní okna jsou obdélná dvojitá dvoukřídlá dvoutabulková. 

Ostatní okna hlavní fasády jsou obdélníková s poutcem, dvojitá trojkřídlá třítabulková. Tabulka nad poutcem je 

v některých oknech dekorativně secesně členěná. 

Interiér budovy je v současnosti ve velmi zchátraném stavu. Během 80. let 20. století došlo k řadě hrubých a velmi 

špatně provedených zásahů do původní dispozice.



DĚKUJEME ZA POZORNOST


