
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.



JABLONECKÉ 
PERLIČKY II.

I. ZASTAVENÍ:  Vila Otto Mahly, Husova č.p. 1444/3, Jablonec n.N.

II. ZASTAVENÍ: Předměstský dům, V Nivách č.p. 324/13, Jablonec n.N.

III. ZASTAVENÍ: Dům Roberta Scheffela, V Nivách č.p. 2245/7, Jablonec n.N.

IV. ZASTAVENÍ: Dům Emila Feixe, Podzimní č.p. 1673/56, Jablonec n.N.

V. ZASTAVENÍ: Neorenesanční dům, Mánesova č.p. 1755/64, Jablonec n.N.

VI. ZASTAVENÍ: Schneiderova vila, Zlatá 2912/9, Jablonec n.N.

VII. ZASTAVENÍ: Dům Marie Lansmannové, Podzimní č.p. 1243/23, Jablonec n.N.

VIII. ZASTAVENÍ: Dům Emila Jelinka, Pod Skalkou č.p. 2026/13, Jablonec n.N.

IX. ZASTAVENÍ: Vila Josefa Hübnera, Skalka 1065/5, Jablonec n.N.

X. ZASTAVENÍ: Rodinný dům Adolfa Geislera, 



VILA OTTO MAHLY

Vila Otto Mahly vznikla přestavbou starší vily 
Carla Zappeho z roku 1898 (autorem byl 
stavitel Carl Daut). 

Autorem klasicizující přestavby domu byl 
opět architekt Robert Hemmrich a byla 
provedena v roce 1930.

Několikapodlažní vila se suterénem a 
podkrovím se vyznačuje uměřeným 
provedením fasády. Vystupující rizalit
akcentuje sdružená obdélná okna s parapetní 
římsou. Arkýř pak láká dvojicí oken s 
dřevěnými okenicemi. Patra jsou opticky 
dělena římsami s jednoduchými obdélnými 
okny. Zdobným prvkem jsou opět dřevěné 
okenice.

Rozložitá vila průmyslníka Otto Mahly stojí v lokalitě nedaleko 
Starokatolického kostela, která tvoří hezký urbanistický celek – náměstí i 
přilehlých domů, postavených v roce 1903 architektem Robertem 
Hemmrichem.



SLAVNÉ JMÉNO FIRMY MAHLA GEBRÜDER

Jméno Mahla se na Jablonecku proslavilo zejména díky firmě 
Mahla Gebrüder, založené bratry Heinrichem a Jakobem v 
roce 1978 a jejich novému exportnímu domu. 

Původně se věnovali vývozu skleněné bižuterie a krystalerie. 
V roce 1882 pak začali podnikat i v tovární výrobě skleněných 
knoflíků na Smržovce. Postupně se vypracovali na největší 
producenty i exportéry v kraji. Od roku 1886 také v Pasekách 
nad Jizerou provozovali vlastní papírnu na výrobu lepenky a stali 
se také podílníky akciové společnosti jablonecké elektrárny.

Mahlovi patřili k největším zaměstnavatelům v kraji. Před 1. světovou válkou zaměstnávali na 500 lidí. V té době se v 
celé šíři svého podnikání věnovali skleněným, knoflíkům, jetové (černé) bižuterii, banglím, ale i výrobě plechových 
obalů a svorek. V továrně na Smržovce vznikaly také tezory značky Robur.

Firma zvládla i nelehké období 1. světové války. V meziválečném čase pod novým vedením (potomci majitelů) utěšeně 
vzkvétala. Její firemní obrat roku 1937 dosahoval sumy 15,3 milionu Kč.
V létě roku 1945 byl exportní dům včetně všech provozů vyvlastněn a vše bylo předáno do národní správy. Původním 
vlastníkům se ovšem ještě před konfiskací podařilo z firem získat všechny hotové peníze.



Výjimečně dochovaný předměstský dům v charakteristické podobě 
jizerskohorského roubeného domu pochází patrně z přelomu 18. a 19. 
století. Současná podoba je výsledkem úprav z přelomu 19 a 20. století.

VENKOVSKÝ DŮM

Pro jizerskohorskou architekturu je typická 
například postavení hřebene rovnoběžně 
s vrstevnicemi a kamennou podezdívkou
vyrovnávající terénní rozdíly. 

Obytná světnice bývá orientovaná na stranu 
osvětlenou sluncem, z oken měl být výhled 
s maximálním využitím denního světla.

Okolí domu zahrnovalo květinovou  a 
zeleninovou předzahrádku. Ostatní pozemky 
zůstávaly většinou neoplocené. 

V blízkosti stavení často byly vysazené stromy, 
které dům chránily před větrem, koruna stromu 
přinášela stín, zvlhčovala vzduch, strom 
zajišťoval také odvlhčení půdy a zabraňoval 
vzlínání zemní vlhkosti do stěn domu.



Stěny byly zdobené úzkými prkny, obloučkovými vlysy i členitě vyřezávanými prkénky. Častá je také bohatě zdobená 
lomenice čili štítová stěna. Štít bývá předělen římsami. V případě bohatších majitelů se uplatnilo zdobení jako např. 
střídavě skládané čtverce, kterým se říkalo „kočičí procházka“. Typicky jizerskohorský je i barevný obklad roubení.

Štítová stěna byla osově souměrná, směrem do ulice nebo návsi. Měla odrážet sociální postavení a majetek 
majitele usedlosti.

Pro objekty na Jablonecku jsou typické také krásné členěné šambrány oken s barokním i klasicistním tvaroslovím 
a podparapetním krajkovím. Běžně bývala užívána neutrální bílá barva. Zasklení oken se hromadně uplatnilo právě 
od 18. století, kdy se staly dostupnějšími tabulky průsvitného skla. 

Hlavním obytným prostorem jizerskohorského domu byla 
světnice s kachlovými kamny a pecí, vytápěnými z přiléhající 
průchodné síně.

Interiér býval obohacený o obrázky, ozdobné tkaniny, výšivky 
apod. a odrážel majetkový statut obyvatel. 
U zámožnějších jsou typické malované, vykládané truhly, 
skříně, postele bez nebes i s nebesy.
V evangelických rodinách se zavěšoval například Toleranční 
patent Josefa II. nebo Desatero. V jednom z rohů síně nebo 
nad dveřmi vysel kříž.



Řadová vila je hezkou ukázkou 
rustikalizované, maloměstské secese. Dům 
byl postaven po roce 1910 místním 
jabloneckým stavitelem Emilem Nedwedem
pro Roberta Scheffela.

SCHEFFELOVA VILA

Slovo secese je odvozeno z latinského slova 
secessio, tedy oddělení, odštěpení. Vyjadřuje 
touhu mladé generace oddělit se od 
historického akademismu, který na konci 19. 
století již nepřinášel žádné nové podněty. 

Secese přináší nové osobité pojetí architektury. 
Důležitými faktory jsou ornamenty, tepání a 
bohatý dekor.

Do našich zemí přináší secesi z Vídně ve druhé 
polovině 90. let 19. století architekt Bedřich 
Ohmann. Největšího rozmachu tento sloh u nás 
dosahuje na sklonku 19. století a v prvním 
desetiletí 20. století.



Secesní zdobnost
Secese si libuje v přemíře dekoru, převážně štukového. S oblibou využívá stylizovaných tvarů květin, listů a 
větviček vavřínů, lip, kaštanů. K nejvýraznějším abstraktním tvarům secese patří vlnící se nestejně široký 
ornament, nazývaný pro podobnost s kouřem kouřová křivka. Zvláštní oblibě se těší kružnice a její výseky. Udává 
nezřídka tvar domovního štítu, daleko častěji ale okna, nebo jeho rámování. 
Na secesních stavbách se zcela běžně setkáváme se sochařskou výzdobou a s reliéfy. Ty nezřídka znázorňují 
vlastenecké a národní náměty. Na průčelích i v honosných vstupních prostorách se neméně uplatňuje malba a 
mozaika. Používají se i různé skleněné a keramické doplňky, obklady, kachlíky, vejčité glazované prvky. Hojně se 
využívá zlacení, k průčelím se připojují ozdobné přesahující železné konstrukce říms se skleněnými deskami. Nad 
vstupy domů poskytují ochranu příchozím skleněné stříšky. 

Secesní interiér
V secesním interiéru se v hojné míře uplatňuje štuková a malířská výzdoba. Stěny bývají obloženy mramorovými 
nebo dřevěnými obklady. Dveře jsou prosklené barevnými, leptanými a lazurovanými skly. Podlahy jsou pokryty 
ornamentální dlažbou. Na schodištích nacházíme bohatě tepaná zábradlí. Nově tvarované jsou i lustry, zrcadla a 
řada jiných doplňků. V Anglii je pro toto sepjetí architektury s řemeslem sloh nazýván Arts and Crafts – umění a 
řemesla. 
Tak jako celý secesní styl byla i barevnost interiérů dílem malířů a architektů. Pod vlivem pozdního impresionismu 
byly voleny jasné a světlé barvy. Z barev se nejčastěji objevovaly světlé zelené tóny, sladce růžová a fialová. 

Když hovoříme o rozjasnění prostorů, nesmíme opomenout, že krátká doba trvání secese byla i časem prudkého 
rozvoje elektrického osvětlení. Rozzářily se nejen ulice, ale i interiéry. V elektrickém osvětlení vynikal právě 
secesní nábytek. Vznikaly jeho další tvary a nově pojaté ornamenty.



DŮM EMILA FEIXE
Dům postavený v roce 1902 pro pasíře Emila Feixe pod taktovkou 
místního jabloneckého architekta Johanna Schwalma je hodnotnou 
ukázkou doznívající historizující architektury s prvky nastupující 
florální secese.

Architekt Johann Schwalm se zapsal do tváře 
Jablonce především jako stavitel první části 
městského hřbitova. Nalezneme zde hrobky 
významných obyvatel města. Pohřbeni jsou tady i 
vojáci a legionáři bojující v první a druhé světové 
válce. 

Hřbitov byl slavnostně otevřen v sobotu 1. července 
roku 1899 v deset hodin dopoledne. Tehdy jej 
architekt Schwalm předal starostovi města Adolfovi 
H. Posseltovi.

Johann Schwalm používal podobné tvarosloví jako jeho 
kolegové Emilian Herbig i Robert Hemmrich. Typické 
jsou mělce vystupující arkýře, dělené a profilované 
okenní výplně, florální či geometrické ornamenty na 
fasádách, případně výrazné portály rámující vstupy do 
budov.



Dům Emila Feixe je zděný patrový dům na obdélném půdorysu 
se sedlovou střechou. Hlavní severovýchodní průčelí obrácené do 
Podzimní ulice je členěno šesti okenními osami, dvě střední osy 
jsou zvýrazněny v rizalitu zakončeném štítem. Fasáda je hladce 
omítnuta, zdobena štukovým secesním dekorem. Nároží domu 
i rizalitu jsou zvýrazněna barevnými lizénovými rámci. 

Přízemí je obložené kamennými žulovými kvádry. Přízemí a patro 
odděluje obdélná kordonová římsa zdobena štukovým 
vegetabilním dekorem (vavřínové lístky) a kulatými terčíky. 

Okna v patře jsou stejná, nadokenní prostor je v horní části 
lemován dvojicí novogotických profilovaných říms, které jej 
lemují, na obou koncích je horní z nich ukončena stylizovaným 
kvítkem. Okna rizalitu jsou v přízemí totožná, v prvním patře mají 
v nadokenní části bohatou štukovou suprafenestru. Tu tvoří 
dvojice stylizovaných lastur, mezi nimiž je centrálním motivem 
na dlouhém stonku rozvitý květ, po jehož obou stranách jsou 
další drobné květy
. 
Fasáda je ukončena hlavní konzolovou římsou, která je nesena 
osmi volutovými konzolami zdobenými stylizovanými mušlemi 
a v dolní části trojicí kapek.

V přízemí je ve střední části domu vstup. Ke dveřím 
vedou tři schodové stupně.

Dveře jsou obdélné dvoukřídlé rámové, ve spodní 
části s dřevěnými, v horní se skleněnými výplněmi, 
které jsou chráněné ozdobnou mříží, zdobené prvky 
architektury s volutovým zakončením. 

Nade dveřmi je obdélný nadsvětlík členěný do dvou 
tabulek.



Dům čp. 1755 je typickým reprezentantem městské vily z konce 19. 
a počátku 20. století, vybudované ještě částečně v duchu severské 
neorenesance kombinované s prvky florální secese.

NEORENESANČNÍ DŮM

Severská nebo také německá neorenesance se projevuje výraznými 
stavebními prvky. Jsou jimi vysoké stupňovité štíty, nárožní věžičky, členitá 
fasáda, konzole, vysoké pilíře, často doplněné sochařskou výzdobou. 
Stavebním materiálem je neomítnutá cihla s kamenným nebo štukovým 
dekorem.

Inspirací je období 16. a 17. století zejména v oblasti Nizozemí nebo 
severoněmecká hanzovní města. Podobné stavby nacházíme převážně 
v Německu, Šlesvik-Holštýnsku, severní Francii nebo Nizozemí.

Na našem území se tento styl ujal především v oblasti Sudet a ve velkých 
městech jako jsou Brno, Ostrava nebo Liberec. Stavby tak postupně 
přejímají určitý nacionální charakter. Němci hledají podněty především 
z vlastní historie jako důkaz vlastní umělecké nezávislosti.



SCHNEIDEROVA VILA
Projekt rodinného domu pro Fritze a Olgu Schneiderovy vypracoval Rudolf 
Günter v necelých 27 letech. Schneiderova vila je postavená v duchu 
dynamického expresionismu. 

29. května 1929 bylo vydáno stavební povolení a 28. března 1930 
místní firma Ing. Ulbrich & Sohn práce na stavbě dokončila. 
Vnitřní vybavení zajistila firma Brüder Stinka 
z Liberce, mramorem obložená kamna v obývacím pokoji dodala 
firma F. J. Schwarz z Raspenavy. 

Interiér vily odráží potřebu bydlení pro rodinu s dětmi, služkou a 
pokojem pro hosty. V části spojující obě křídla propojuje 
jednotlivá podlaží dvojramenné protisměrné schodiště. Ramena 
a táflované zábradlí tvoří odvážné eliptické křivky stylu art 
deco.

V obloukovém rizalitu byl obývací pokoj, přístupný z pánského pokoje a jídelny 
posuvnými dvoukřídlými dveřmi s tabulkami z fasetového skla. Ložnici jsme mohli najít 
v patře domu. V místnostech jsou dochované původní kryty radiátorů s ornamentem, 
vnitřní parapety a dřevěné obložení okenních mechanismů. Vnitřní dřevěné posuvné 
i otvíravé dveře a okenní výplně s žaluziemi včetně kování z bílé mosazi jsou zčásti 
původní. Zahrada byla obehnaná plotem s betonovou podezdívkou, z jižní a západní 
strany se zachovaly části původního plotu z kovaných prutů.



Díky své dispozici v rozlehlé zahradě na nároží ulic V Luzích a Zlatá je 
pohledově vůči svému okolí poměrně dominantní. Dům má jedno 
podzemní a dvě nadzemní podlaží.

Dům byl postavený na nepravidelném půdorysu s dvoukřídlou dispozicí. 
Dvě symetrická křídla na východní a severní straně svírají patrový rizalit
tvarovaný do segmentového oblouku. Před něj předstupuje mohutná 
terasa stejného tvaru, přístupná z úrovně terénu jednoramenným zužujícím 
se schodištěm.

Schodiště je zvýrazněno v ose umístěnými vstupními dveřmi do obývacího 
pokoje, oknem do ložnice v patře a na druhou stranu prolomeným 
komínovým tělesem. Tam je také umístěný vstup na horní terasu. 

Střecha křídel vily je valbová, krytá vláknocementovými šablonami, 
střecha rizalitu rovná, krytá pásovou lepenkou. Slouží jako horní terasa, 
lemovaná zábradlím z kovaných proplétaných prutů. 

Zeď dolní terasy a vysoký sokl jsou vyzděné z žulového kvádrového zdiva. 
Hlavní vstup do domu je umístěn v severním průčelí ve zvýšeném přízemí, 
přístupný po žulovém schodišti, vedoucím na vstupní verandu.



Podlahy a hlavní schodiště patří k nejhodnotnějším prvkům interiéru, které se 
zachovaly. Při poslední, velmi zdařilé a citlivé rekonstrukci byly ze schodišťových stupňů 
odstraněny nalepené koberce, celé schodiště bylo ručně zbroušeno jemným smirkovým 
papírem a natřeno transparentním lněným olejem. Protože se odborným výzkumem 
zjistilo, že schodiště bylo provedeno jako dvoubarevné s černým nátěrem 
horizontálních linií zábradlí, byl tento tmavý nátěr znovu obnoven.

V suterénu vily přístupném zadním vchodem se 
nacházela prádelna, kuchyně, pokoj, sklepní a 
skladovací prostory a WC. 

Ve zvýšeném přízemí bylo v severním křídle situováno zádveří, šatna, hala, 
pánský pokoj a WC. 
Ve východním křídle se nacházela kuchyně, spíž, přípravna a jídelna. 

Samotná zahrada byla také znovuobnovená. Došlo k odstranění některých 
stromů. Zůstala ovšem například jabloň ve středu zahrady. Obnoveno bylo i malé 
okrasné jezírko. Výzkum potvrdil při výkopových pracích na daném místě zaniklou 
vodní plochu.



Rudolf Günter

Nadaný architekt Rudolf Günter (někdy psán 

též Günther) patří mezi slavné jablonecké rodáky. 

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. 

V roce 1936 se jako vládní rada podílel na výstavbě olympijské vesnice 
v Berlíně. V průběhu 40. let působil opět v Jablonci, tentokrát jako ředitel 
výstavby města. Připravoval řadu velkorysých projektů, např. školní městečko 
u přehrady ve Mšeně nad Nisou 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. 



Jeho osud byl po skončení 2. světové války totožný, jako 
jeho mnohých kolegů.  
V roce 1945 byl z Československa odsunut. V nových 
podmínkách se dokázal rychle etablovat a připravil 
urbanistický plán města Neugablonz. Městečka po 
válce postaveného pro vysídlence z Jablonecka, dnes 
městská část Kaufbeurenu ve Švábsku. Vytvářel také 
urbanistické plány pro další německá města a obce. 

Od roku 1949 působil jako městský stavební rada ve Stuttgartu. 
V roce 1966 pak odešel na odpočinek.  Nicméně svému oboru se 
okrajově stále věnoval. Zůstal literárně a výtvarně činný až do své 
smrti v roce 1984. U nás je známý také díky autorství monografie 
o architektovi Josefu Zasche "Josef Zasche. Lebensbild eines
Architekten".



DŮM MARIE LANSMANNOVÉ

Dům postavený v roce 1901 pro Marii Lansmannovou na 
základě projektu jabloneckého architekta a stavitele Josefa 
Baraka je hodnotnou ukázkou městského domu z počátku 20. 
století.

Josef Barak vyprojektoval stavbu reprezentujícího doznívající 
neoslohovou architekturu, v tomto případě neorenesanci 
inspirovanou nejspíše italským prostředí.

Třípodlažní dům svou čelní fasádou zaujme díky výraznému 
akrýři, který protíná obě patra. Nad ním je rizalit ukončen štítem 
s dvojicí obloukových oken. Strany rizalitu pak člení mělké lizény.

První podlaží s obloukovými okny s maskarony je rovněž bohatě 
dekorované bosáží, oddělené římsou. Druhé patro nese v dalších 
osách sdružená obdélná okna se šambránou a zdobnou římsou a 
krásnou štukovou výzdobou s florálními motivy a maskarony. 
Třetí patro má sdružená oblouková okna se zdobnými klenáky v 
horním oblouku okna.



DŮM EMILA JELINKA
Honosnou vilu v historizujícím stylu doznívající severské neorenesance si 
nechal na počátku 20. století postavit Emil Jelinek na základě projektu 
architekta a stavitele Wilhelma Burdeho z Hodkovic nad Mohelkou. 

Po dlouhá léta byl Burde vrchnostenským stavitelem rodu Rohanů. Byl 
autorem přestavby vyhořelé vrcholové kaple Kalvárie v Hodkovicích nad 
Mohelkou. Zakázku získal díky patronátu knížete Kamila Rohana.

Jak vypadal typizovaný byt rodiny s vyšším společenským postavením? 
Za zdravotně nezávadný byt byl považován takovým který se skládal 
nejméně ze 3 místností (kuchyně, ložnice, obývacího pokoje) a 
příslušenství. 
Podle ekonomické situace rodiny ještě mohly být připojeny ložnice dětí, 
salon či pokoje pro služku. Za nadstandardní byl považovaný rozdělený 
pánský pokoj/pracovna a samostatný dámský pokoj.

Koupelna jako samostatná místnost v měšťanském prostředí zdomácněla 
až v období první republiky, do té doby byla typickým vybavením 
přenosná mobilní vana. Splachovací záchod byl si mohla dovolit jen vyšší 
ekonomicky nejsilnější třída městské společnosti.



Nepřehlédnutelná vila z roku 1885 byla postavená pro Josefa 
Hübnera jabloneckým stavitelem Josefem Barakem
v neorenesančním stylu. Situovaná je na vyvýšenině lokality zvané 
původně Steinberg (Skalka).

Prostoru v okolí vily se říkalo „Lager“. V minulosti za vlády Marie 
Terezie zde mělo být údajné vojenské tábořiště.
Dřívější ulice Lagergasse byla v době dvojjazyčných úředních 
názvů mylně označena jako Táborová. Němci však měli na mysli 
slovo der Lager ve smyslu sklad, ne tábor. V ulici se totiž 
nacházely uhelné sklady. Později (mezi lety 1945 a 1953) byla 
přejmenovaná na Uhelnou.
Kolem vily protéká nedaleko Mšenský potok, kde stával také 
dnes již zaniklý mlýn.

Josef Barak byl úspěšný jablonecký stavitel poslední čtvrtiny 
19. století a přelomu století 20., který projektoval zejména 
obytné domy privátní sféry převážně v tehdy oblíbeném 
historizujícím stylu.

S jeho stavbami se můžeme setkat v oblasti zmiňované Skalky, 
Mlýnské ulici, ale také přímo v centru města např. v Lidické ulici. 
Většina z nich je postavena v neorenesančním stylu.

VILA JOSEFA HÜBNERA



Ve své době nepřehlédnutelná stavba Hübnerovy vily vyrostla na 
rozložité  parcele skalnaté vyvýšeniny Steingerg.
Členitý dům s třemi podlažími, suterénem a dvěma věžicemi je 
stylově inspirovaný severoněmeckou renesancí. Jednotlivá podlaží 
jsou rozčleněna vždy na tři velké místnosti. V suterénu se nachází 
rovněž 3 místnosti. 

Přízemí domu je ve spodní části pokryto kamenným obložením. 
Okna v přízemí i patře jsou jednoduchá převážně obdélná s poutcem
a ozdobnými prvky z tmavě červených cihel. Věžice nesou oblouková 
členěná okna. Podkroví pak osvětluje několik oken kruhového tvaru.

Výrazným prvkem honosného domu jsou dvě věžice, jedna čtvercová 
a válcového charakteru. Sedlová střecha domu je nyní plechová. 
Válcová věžice nese na svém vrcholu kovovou korouhvičku. Fasáda je 
tvořena neomítnutými a červenými cihlami a rozdělená římsou.

K domu patřila také rozsáhlá udržovaná zahrada s krásným 
výhledem na centrum města.

Jméno Hübner je s Jabloncem spojeno především díky úspěšné firmě 
Johanna Wencela Hübnera, vlivného brusiče skleněných  i drahých 
kamenů z Vrkoslavic nad Nisou. 

S Josefem Hübnerem se pak setkáváme jako 
s úspěšným malířem, vlastnícím firmu na malbu 
porcelánových dýmek. 

Stejnému řemeslu se vyučil jeho syn Adolf, 
exportér bižuterie, průmyslový malíř a majitel 
hotelu Koruna. Ten byl i podporovatelem 
spolkového života ve městě.



RODINNÝ DŮM ADOLFA 
GEISLERA

Roubený rodinný dům , projektovaný ve stylu tradicionalizmu stojí 
v zahradní vilové čtvrti. Vyprojektoval ho roku 1923 architekt Franz Hasler
pro Adolfa a Annu Geisler. Návrh stavby byl ovlivněný lidovou 
architekturou. Tesařský mistr Adolf Geisler stavbu sám v roce 1923 
realizoval.

Dům se nachází severně od centra města na východní straně Rybářské ulice 
(dříve Fischergasse). Stojí na téměř čtvercovém půdorysu. Samotná vilová čtvrť 
ve 20. až 30. letech 20. století propojila Jablonec s tehdy samostatným Mšenem 
(Grünwald). 

Jedná se o roubený dům s kamennou podezdívkou. Má polozapuštěný suterén, 
jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví v sedlové střeše. Ta byla původně 
pokrytá červenými vláknocementovými šablonami. 

Dům je orientovaný k silnici štítovou stranou. Vysoké dvoudílné štíty mají 
podlomenici neboli oháňku.  Jedná se o malou příčnou stříšku chránící dolní část 
štítové stěny domu před povětrnostními vlivy. 

Ze severní boční fasády vystupuje schodišťový rizalit zakončený valbovou 
střechou, ve kterém je umístěn hlavní vstup krytý závětřím a dveře do zahrady. 
Z jižní fasády vystupuje arkýř jídelny, jehož střecha je podlahou balkónu ložnice 
v podkroví. Nad balkónem se zvedá mohutný patrový vikýř se sedlovou 
střechou a podlomenicí. 



Bíle natřená okna s horní části dělenou do tabulek jsou původní včetně zelených 
okenic ve štítech. Velká dělená okna jihozápadního nároží prozrazují tradiční 
verandu. 

Oplocení zahrady se skládá z vysoké kamenné podezdívky a laťových polí mezi 
zděnými sloupky. Na východní straně pozemku stojí objekt bednárny, původně 
dílny stavebníka - tesařského mistra Adolfa Geislera.

Dům je dokladem dobového vlivu lidové architektury na rodinné bydlení 
městského typu. Jeho vnější řešení nevychází z místní lidové architektury, ale 
inspiruje se tzv. karpatským domem. Interiéry byly ovšem pojaté zcela městsky a 
odpovídaly tehdejšímu společenskoekonomickému postavení stavebníka Geislera. 

Karpatský dům je typ staveb na pomezí Moravy, Slezska a Slovenska a skrývá tři podtypy – Valašský, Kopaničářský a 
Pasekářský.

Valašský dům je tradičně roubený. Mezi jeho specifika však patří kabřinec (půlkolová ozdobná stříška, kterou vrcholí prkenný 
štít) a podlomení střechy. Důležitým typem usedlosti pro tuto oblast je valašské fojtství – dvůr správce či rychtáře (fojta).

Kopaničářský dům bývá přízemní, roubený či z části hliněný a má notně vysokou valbovou doškovou střechu. Takové domy 
často stály osamoceně nebo jen v malých shlucích.

Pasekářský dům se vyskytuje na svazích hor. Je roubený a již typickým znakem je zde kabřinec či valbička.



DĚKUJEME 
ZA 

POZORNOST


