
JABLONECKÉ PERLIČKY  V.

Rýnovice



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.



I. ZASTAVENÍ: Dům česko-německého porozumění, 
Československé armády 24/15

II. ZASTAVENÍ: Sloup se socho Panny Marie s dítětem

III. ZASTAVENÍ: Kříž, nedaleko domu Československé 
armády 45

IV. ZASTAVENÍ: Socha sv. Jana Nepomuckého

V. ZASTAVENÍ: Kostel sv. Ducha

VI. ZASTAVENÍ: Hřbitovní kaple, mauzoleum rodiny 
Priebschů

VII. ZASTAVENÍ: Hrobka rodiny Ulbrichovy

VIII. ZASTAVENÍ: Stará osada

IX. ZASTAVENÍ: Továrna na jemnou mechaniku, Belgická 
ulice – budova naproti SPŠT



Dům patří mezi nejstarší budovy v Jablonci nad Nisou. Výjimečná je 
podstávková konstrukce a hrázděné patro, které se sice hojně 
objevují v nedalekém Liberecku a Frýdlantsku, nicméně na 
Jablonecku se jedná o ojedinělý příklad tohoto konstrukčního 
řešení.

Podstávkové domy jsou jedinečným druhem lidové architektury. 
Tento typ stavby je v Evropě jedinečný a ve velké koncentraci se 
dochoval pouze v německo-česko-polském trojmezí. Kromě toho, 
že utváří charakter krajiny, dokládají také způsob života na území 
Horní Lužice, severních Čech a Dolního Slezska.

V Německu jsou tyto domy v části horní Lužice. Výjimečná je jeho nosná konstrukce a propojení roubeného a hrázděného 
typu stavby. Podstávkový dům je pojmenován po nosných sloupech, které drží patro. Říká se jim právě podstávky. 
Propojení slovanského roubení a německého hrázdění nikde jinde neuvidíme.

I. DŮM ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ



Sloup byl postaven v roce 1821 hospodářem Gottfriedem 
Kratzerem na křižovatce ulic Maxe Švabinského a Belgická 
u usedlosti číslo 6.  

Na pískovcovém sloupu pak stojí soška Panny Marie s 
dítětem. Sloupku se také říkávalo Altmannova kaple podle 
pozdějších majitelů usedlosti.

V roce 1930 pak byl opraven na náklady paní Elsy Krause. 
Tuto událost pak připomíná nápis: „Repasion Else Krause 
1929“.

V roce 2003 neznámý vandal sloup povalil a ten se při pádu 
rozpůlil. Socha se od něj odlomila, zmizela. Podle dochované 
fotografie byla vytvořena její kopie. Bohužel na místě vydržela 
pouhých 6 dní a byla znovu odcizena.

Sochař Petr Verich v roce 2016 opravil původní sloupek, doplnil jej o masivní podstavec, vykopaný z původního místa a na 
vrchol sloupu byla znovu umístěna kopie sochy Marie. Sloup tak od 14. prosince 2016 stojí u Domu česko-německého 
porozumění.

II. SLOUP SE SOŠKOU PANNY MARIE S DÍTĚTEM



Na strohém žulovém podstavci s náznaky vžitých barokních forem je osazen 
vysoký litinový kříž s korpusem Krista. Plastika pocházející ze druhé poloviny 19. 
století spoluvytváří historickou podobu obce a je dokladem kamenické a 
kovolitecké práce.

Již roku 1615 je doložen zdejší evangelický kostel. Po zničení obce Švédy r. 1643 
byl v letech 1697 - 98 postaven stavitelem Marcem Antoniem Canevallem nový 
kamenný kostel. V roce 1764 se kostel stal pobočkou farního okresu Vratislavice 
a roku 1852 následovalo jeho povýšení na farnost. 

Už v roce 1680 působil při místním kostele i učitel. Vlastní dvoutřídku si zde však 
mohli postavit až v letech 1867 - 68. Prvním kantorem se stal Rudolf Neumann.

V kupních knihách frýdlantského panství se našel zápis, který pojednává o tom, 
že škola v Rýnovicích stála již před třicetiletou válkou. Tato škola byla v domě 
č.p. 43, Pod Strání 4. Škola byla jednotřídní a ještě v ní byla komůrka pro učitele. 
Dříve nebylo nic zvláštního, že v rodině měli více dětí. Psát se mohlo jen tehdy, 
když polovina přítomných žáků vystoupila z lavic. A podle potřeby se střídali. 
Později bylo tolik dětí, že se muselo zavést odpolední a nedělní vyučování

III. KŘÍŽ



20. června 1865 po prohlídce školy okresním vikářem bylo 
rozhodnuto o stavbě nové školy. Rýnovice přispěly v dobrovolných 
sbírkách částkou 1 537 zlatých 18 krejcarů, Lukášov 435 zlatých. Z 
důvodu prusko-rakouské války nedošlo k výstavbě. Když došlo v roce 
1867 k vyplácení válečného odškodnění, našli se další dárci.

V Rýnovicích dali dohromady 937 zlatých 18 krejcarů, v Lukášově 
435 zlatých. Mimoto přispěli ke stejnému účelu i zástupci rodiny 
Priebschových, Pilzových, paní Marie Posseltová, Terezie Röslerová
a další. A.Priebsch přispěl 1000 zlatými a přenechal stavební parcelu 
za 400 zlatých.

12. srpna 1867 se uskutečnilo první zarytí rýčem, 11. července 1868 
byly na budově vztyčeny krovy a 19. listopadu 1868 následovalo 
slavnostní vysvěcení školy. Stará škola byla prodána zednickému 
mistrovi Augustu Jägerovi. Nová budova školy byla postavena za 13 
186 zlatých a 92 krejcarů.

Do konce roku 1871 byla škola jednotřídní, až do 1. března 1883 
dvoutřídní, poté třítřídní. Po zřízení lukášovské školy začátkem 
školního roku 1892/93 se stala opět dvoutřídní.



Litinová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1857 stojí na 
Rýnovické návsi. 

Socha spočívá na litém podstavci s kružbami a na 
čtvercovém soklu, ohraničeném kovovým plůtkem. Světec 
je znázorněn tradičně, v duchu romantického 
neogotického historismu poloviny 19. století.

Figura Jana Nepomuckého je zobrazena  v chórovém 
oděvu tj. klerice (čili sutaně, dlouhém splývavém rouchu 
duchovních přiléhající k tělu), s almucou (kožešinová 
pláštěnka s malou kapucí), rochetou (volné bílé liturgické 
svrchní roucho s úzkými rukávy, sahající po kolena a na 
okraji často zdobené krajkou). 
Na hlavě na zvlněných kadeřích má posazen biret čili 
liturgickou pokrývku hlavy představitelů římskokatolické 
církve. 

IV. SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO



První záznam o vesnici Reynowitz pochází z roku 1559 z účetní knihy 
libereckého panství. Urbář z roku 1560 zde uváděl 18 sedláků a dva 
domkáře. V roce 1584 se tu nacházel církevní statek přináležející ke 
jmenovanému panství.
Obec, obklopená hustými lesy ležela na pravém břehu Bílé Nisy a její 
největší chloubou i dominantou býval kostel Svatého Ducha.

V roce 1643 během třicetileté války byla zničena a několikrát se jí dotkly 
přesuny vojenských oddílů, vždy však došlo k jejímu znovuobnovení.

Jedním z nejtěžších okamžiků bylo také období prusko-rakouské války 
v roce 1866. 24. června 1866 zde rozložila tábor pruská armáda čítající 5 
000 mužů. Došlo k rekvírování potravin, piva, vína, kořalky, sena i slámy. 
Obyvatelům byli zabaveni koně i dobytek. Lidé našli útočiště před 
vojskem až v místních lesích.

Od svého založení byly Rýnovice a Lukášov okrajovou výspou libereckého panství. Když v roce 1850 došlo k novému 
rozdělení Čech na kraje a okresy, připadla obě místa k okresu Jablonec. A nejen to - Lukášov s Rýnovicemi byly sloučeny 
v jednu obec. Jejich spojení vydrželo do roku 1897.

Hutní sklářská výroba patřila k hlavním zdrojům obživy zdejších obyvatel, provozováno bylo též sedm cihelen, k 
běžnému způsobu života patřilo drobné zemědělství.



Kostel svatého Ducha z let 1697-99 je reprezentantem prostého 
jednolodního barokního chrámu, typického pro periferní podhorské 
oblasti. 

Vystavěný byl na místě staršího dřevěného kostelíku. Hlavní zásluhu na 
zbudování měli Franz Ferdinand z Gallasu a jeho syn Johann Wenzel. Jeho 
autorem byl významný pražský stavitel a architekt italského původu Mark 
Antonio Canevalle. Roku 1882 proběhla zásadní přestavba a byla též 
o 4 metry zvýšena věž. Kostel byl v r. 1931 vyzdoben působivou nástěnnou 
freskou Čtrnácti svatých pomocníků. Její autor, lukášovský akademický 
malíř Ernst Olbrich, zobrazil v jednotlivých postavách zdejší významné 
občany. 

Čtrnáct svatých pomocníků je skupina svatých, uctívaných v římskokatolické církvi společně i samostatně, jako mocní 
přímluvci a ochránci před neštěstím a nemocemi. Patří mezi ně např. Barbora (proti horečce a náhlé smrti), Diviš (bolest 
hlavy), Erasmus (zažívací nemoci), Jiří (patron domácích zvířat), Arkéta antiochijská (ochrana při porodu), Pantaleon
(tuberkulóza), Vít (epilepsie), Kryštof (mor a nebezpečí na cestách) a další.

Kostel je jednolodní, obdélný, se čtvercovým presbytářem, s hranolovou věží v západním průčelí. Presbytář je sklenut 
křížově, loď zakončuje valená klenba s lunetami. Hlavní oltář barokní z doby kolem roku 1700, přepracovaný roku 1807 
A. Suskem. V letech 1993 až 1995 proběhla poslední rekonstrukce kostela svatého Ducha  a to jeho vnějšího pláště
i interiéru.

V. KOSTEL SVATÉHO DUCHA



Marco Antonio Canevalle byl italský architekt, narozený  28. 9. 
1652 v  Lanzo (Itálie), † 15. 12. 1711 v Praze.

V roce 1674 se nechal spolu s bratrem zapsat do pražského 
staroměstského cechu jako zedník, 1680 se stal měšťanem na 
Novém Městě v Praze. Podle účasti na domácích slavnostech se 
přátelil s rodinou della Torre a Allio a se Silvestrem Carlonem. 
První zakázky a projekty realizoval nejspíše  u svobodného pána 
Goltsche, dále pracoval pro Pachty z Rájova, později i pro 
Gallase, Dietrichsteiny, Eggenbergy a Valdštejny.

Přesné počátky jeho stavitelské kariéry zůstávají zahalené tajemstvím. Nepochybně začínal jako polír, jako zednický 
mistr nejpozději 1682 vychovával vlastní učně. Přitom nabyl určitého majetku, takže v Praze vlastnil postupně několik 
domů. V roce 1691 byl doložen při úpravách kostela a františkánského kláštera v Hejnicích. 

V Liberci stavěl kostel sv. Kříže (1695–98), ve Frýdlantu opravoval (1696 a 1698) zámek, na Hradčanech v Praze pak 
Dietrichsteinské domy (1696). Zřejmě se již od 1695 připravoval na svou nejdůležitější ranou stavbu, rozšíření a 
přestavbu zámku v Mnichově Hradišti.



Vedle kostela leží místní hřbitov s půvabnou stavbou 
mauzolea rodiny Priebschů z let 1862 až 1864. 

Stavba je hezkou ukázkou stavebního umění 
v neogotickém stylu.

Na hřbitově nalezneme i opravenou hrobku skláře 
Leopolda Riedela, narozeného r. 1846 v Kristiánově, 
který v Rýnovicích provozoval dvě hutě. 

Priebschové svého času patřili mezi nejbohatší fabrikantské rody na Jablonecku. Přestože pocházeli z Rýnovic a Josef  
Priebsch zde provozoval barvírnu látek, své první větší podniky měli u Bílé Nisy již na katastru sousední Loučné, kde je 
založili roku 1834.

Podnik se v průběhu 19. století neustále rozšiřoval, část výroby byla proto přesunuta na Tanvaldsko, kde vznikly mohutné 
budovy priebschovských textilek. Na konci století byl se svými 124 540 vřeteny největší přádelnou bavlny v celém 
Rakousku. Adalbert Priebsch byl majitelem přádelny v Loučné.

VI. MAUZOLEUM RODINY PRIEBSCHŮ



Horbka rodiny Ulbrichovy z Rýnovic je umístěná v severním 
rohu hřbitova. V letech 1898-1945 do ní byly uloženy 
ostatky nejméně sedmi zesnulých.

Materiály použité na výstavbu jsou pískovec, žula a sklo. 
Stylově je pak hrobka představitelem eklekticismu.

Hrobce dominuje ústřední portál tvořený kvadratickým 
podstavcem s oválným štukovaným věncem, do něhož je 
vsazena skleněná nápisová deska s identifikací rodiny, na to 
navazující krátké silné sloupy s hladkými dříky a 
romantizujícími hlavicemi, které vynášejí trojlaločný 
fronton s reliéfem zapadajícího slunce a vrcholovým 
křížem. 

Boční klesající křídla, vytvořená z několika samostatných pískovcových bloků, nesou dvě obdélné nápisové desky. Ke 
středové části objektu jsou vlivem umístění v rohu hřbitovní zdi křídla situována v úhlu 45 stupňů. Prostor nad 
hrobem vymezuje dekorativní kovové oplocení se secesními motivy, osazené ve čtyřech žulových sloupcích.

VII. HROBKA RODINY ULBRICHOVY



Alfred Wenzel se narodil v roce 1900 v Jablonci nad Nisou. 

Pocházel z malířské rodiny v Rychnově u Jablonce nad Nisou, 
přičemž jeho otec Ernst byl dlouholetým profesorem a ředitelem 
jablonecké uměleckoprůmyslové školy. 

Alfred po absolvování gymnázia prošel krátkou vojenskou službou 
a následně vystudoval jabloneckou uměleckoprůmyslovou školu. 
Z té doby se zachovalo množství jeho skic, které dokazují že byl 
velmi dobrým kreslířem. Přesto jej dědečkovo i otcovo řemeslo 
nakonec nezlákalo.

V roce 1922 nakonec odchází do Vídně, kde vystuduje 
architekturu na Uměleckoprůmyslové škole u slavného architekta, 
scénografa a teoretika architektury Oskara Strnada.

Ve studiích poté pokračoval ještě v Hesensku na západě Německa 
v Marburgu, kde na zdejší univerzitě navštěvoval přednášky dějin 
umění, archeologie a hudební vědy historika umění Richarda 
Hamanna. 

VIII. STARÁ OSADA



Po návratu do Jablonce v roce 1929 si založil svou vlastní úspěšnou 
architektonickou praxi. 

Zaměřoval se spíše na drobnější projekty jako byly stavby domů, 
bytový design, drobné sakrální stavby, kaple.  Projektoval také 
veřejné budovy, sportovní zařízení, zejména lázně nebo tělocvičny.

Výrazným počinem byla jeho realizace v nynějším Tyršově parku –
Památník obětem 1. světové války. Důležité byly pak ve 30. a 40. 
letech jeho stavební projekty pro Feinapparatebau Jena v 
Rýnovicích. 

Alfred Wenzel se také věnoval teorii umělecké tvorby. Spolupracoval se skupinou místních umělců tzv. Metznerbund.

V uměleckých časopisech se pravidelně objevovaly jeho články, medailony o umělcích nebo recenze aktuálních výstav. 
Společně se svým otcem rovněž pořádal odborné nebo výchovné přednášky pro širokou veřejnost. 

Jeho osud po roce 1945 je podobný jako mnoha dalších jabloneckých obyvatel.  Alfred Wenzel byl odsunut 
z Československa.  Nakonec se usadil se svou rodinou ve Frankfurtu nad Mohanem.



Nejvýraznějším jabloneckým projektem Alfreda Wenzela byl projekt 
sídliště neboli zaměstnanecké kolonie pro vedoucí zaměstnance firmy 
Feinapparatebau Jena v Rýnovicích. 

Podle návrhu měl obsahovat více než 30 obytných dvojdomů. Sídliště 
mělo být doplněno o další zázemí jako spolková hala či knihovna. 
Nakonec však byla realizována cca polovina ze zamýšleného počtu 16 
dvojdomů.

Podnik přesné mechaniky a optiky Feinapparatebau Jena (FAB) byl závod jemné 
mechaniky, elektrotechniky a montáže. Svůj závod měl přímo v Rýnovicích u 
Jablonce nad Nisou. Pro letectvo se zde vyráběly umělé horizonty. 

Na konci 30. let (1939 – 1941) tak v Rýnovicích postupně vznikl komplex, který 
zahrnoval jednak novou budovu továrny, nyní Střední průmyslová škola, podle 
návrhu jiných architektů a také zmiňované Wenzelovo sídliště pro vedoucí 
pracovníky firmy.



Továrna na jemnou mechaniku byla vystavěna v tehdy 
samostatných Rýnovicích v letech 1939-40 především kvůli 
válečné výrobě. 

V původním rozsahu obsahovala dva etážové výrobní objekty, 
uprostřed areálu stojí tepelná elektrárna, blíž silnici dvě 
přízemní haly slévárny a kalírny, zastřešené válcovými 
skořepinami, charakteristickými pro válečnou stavební produkci 
firmy Dywidag. 

Stavbu realizovala firma Dyckerhoff & Widmann AG 
(dnešní DYWIDAG-Systems) jako železobetonový skelet. 
Budova dílen byla zastřešena válcovými skořepinami se šedy, 
opřenými o rámové vazníky vybíhající z nosných sloupů. Tento 
konstrukční systém "Dywidag Schalensheddach" vyvinul pro 
firmu inženýr Franz Anton Dischinger. V roce 1944 zde pak 
vznikla pobočka nechvalně známého koncentračního tábora 
Gross-Rosen. 

"Dvojče" rýnovické továrny stojí v Teplicích, po znárodnění byl 
podnik znám pod názvem Somet. 

IX. TOVÁRNA NA JEMNOU MECHANIKU



Roku 1865 otevřeli Wilhelm Gustav Dyckerhoff a Heinrich Lang cementárnu v Karlsruhe a založili tak firmu, která 
dnes dosahuje rozměrů nadnárodní korporace v oblasti inženýrského stavitelství a po celé 20. století byla na jeho 
světové špičce. Již v roce 1900 dosahoval jejich obrat 4,5 milionu Marek. Dnes je součástí koncernu Strabag.

Franz Anton Dischinger
1887 Heidelberg (Německo) - 1953 Berlín (Německo)

Německý inženýr, který pracoval pro německou nadnárodní firmu Dyckerhoff & Widmann. 
Zaměřoval se na inovativní řešení betonových konstrukcí, především na betonové 
skořepiny. Proslul pokusem, kdy na skořepinu tlustou jen 6 cm nechal vstoupit 50 osob. 
Společně s fyzikem Walterem Bauersfeldem pak vytvořili roku 1922 první nepokusnou 
železobetonovou skořepinu, jen 3 cm silnou kupoli Zeissova planetária v Jeně. Kromě toho 
vyvinul i systém skořepinového zastřešení halových prostor "Dywidag Schallensheddach", 
použitý v Teplicích na stavbě etážovky Carl Zeiss. 

Hans Hertlein
1881 Řezno (Německo) - 1963 Mammern (Švýcarsko)

Hertlein je jednou z ikonických postav průmyslové architektury 20. století. Studoval na Technické 
univerzitě v Drážďanech, Berlíně Charlottenburgu a v Mnichově, mj. u Fritze Schumachera a 
Richarda Riemerschmida. Od roku 1913 byl členem Werkbundu a o rok dříve začal pracovat pro 
firmu Siemens & Halske, se kterou posléze spojil svůj profesní život, neboť od roku 1925 působil 
jako vedoucí stavebního oddělení firmy.

http://jablonec-gablonz.net/organizace/karta/nazev/5-dyckerhoff-&-widmann-ag


Děkujeme 
za pozornost


