
Jablonecké perličky IV.
Kokonín - Vrkoslavice



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: ZŠ Kokonín, Rychnovská 216
II.ZASTAVENÍ: Horní Kokonín autobusová zastávka
III.ZASTAVENÍ: Památník prusko-rakouské války, ulice Na Svahu
IV.ZASTAVENÍ: Kdekoli na cestě ke kostelu na Vrkoslavicích
V.ZASTAVENÍ: Kostel sv. Jana Nepomuckého, U kaple 4123/3



VI.ZASTAVENÍ: Čertův kámen, U Čertova 
kamene – naproti Vrkoslavickému hřbitovu

VII.ZASTAVENÍ: Památník u školy  ZŠ 
Vrkoslavice, Janáčkova ul.

VIII.ZASTAVENÍ: Pomník obětem 1. a 2. 
světové války, v parku vedle ZŠ Vrkoslavice



IX.ZASTAVENÍ: Jablonecký pivovar

X.ZASTAVENÍ: Rodný dům Josefa 
Zascheho, Křížová 164/32

XI.ZASTAVENÍ: Činžovní dům 
Antonna Pfeiffera, Pražská 1528/18

XII.ZASTAVENÍ: Obchodní dům 
Štěpánek, Pražská 156/16

XIII.ZASTAVENÍ: Sousoší Školka, 
Tyršův park před Sokolovnou



Nejstarší zmínka o Kokoníně je z roku 1538 jako wes
KokonIn. Podle příběhu z roku 1895 je jméno obce  
Kuckhain odvozeno od příkazu „ Kuck in den Haein! 
Podívej se do háje!“ Jiná pověst zase říká o uchvácení 
prvních osadníků výhledem a zvolání  „Kuck an! 
Podívej se !“

Velký Kokonín ležel po obou březích Mohelky a byl 
osídlený v letech 1547-1559 převážně Němci. Malý 
Kokonín byl území mezi Kamenným a Korálovým 
potokem tedy původní česká osada.

Číslování domů začalo probíhat v roce 1772, tehdy bylo v Kokoníně
celkem 103 domů a obec tak měla na 500 obyvatel. Rok 1850 pak 
znamenal sloučení obcí Kokonín a Vrkoslavice.

Obyvatelé obce byli převážně Němci. V době 1. republiky nepoklesl 
podíl občanů německé národnosti pod 90%. Většina z nich byla 
římskokatolického vyznání. Živili se zemědělstvím, byly zde dva mlýny, 
pila a zaměstnání dávala také brusírna skla. Působili zde foukači, 
mačkáři, rytci či brusiči skla.

KOKONÍN



První školní výuka byla zahájena v roce 1780 pod vedením 
učitele Gottfrieda Krause z Rychnova.

První školu Kokonínští postavili roku 1789 původně jako 
školu i byt pro učitele zároveň, později došlo k jejímu 
dalšímu rozšíření. Budova školy s valbovou střechou stála 
vedle kostelíku. Postupně měnila majitele a nakonec musela 
být v roce 2010 odstraněna pro nevyhovující technický stav.

Nová školní budova se začala stavět v roce 1869 a dostavěna 
byla 3. října 1870. Budovu Postavil jablonecký stavitel Anton 
Womatchka, cena byla 30 000,- zlatých. V roce 1893 bylo 
přistaveno další parto za 13 000,- zlatých. Koncem 19. století 
navštěvovalo školu  cca 400 žáků, o které se staral řídící učitel a 
dalších 6 pedagogů.

Česká škola byla zřízena 5.4.1919, první vyučování probíhalo 
v českém jazyce v sále hostince Karla Štekra, později obec 
zakoupila dům č. 327 pana Hübnera. V roce 1919 měla celkem 
38 žáků.

I. ŠKOLSTVÍ



Železný křížek na kamenném soklu stojící poblíž Rösslerovy vily byl 
obnoven v r. 2015 na základě iniciativy občanů města Jablonec nad Nisou 
Mgr. Josefa Slámy a paní Ivany Podzimkové. Nově slavnostně vysvěcen byl 
6.10.2015. 

V roce 1938 po obecné mobilizaci narukoval učitel 
Jaroslav Klaban ke svému útvaru, činnost české 
školy byla ukončena a správa školy předána 
řídícímu učiteli ve Vrkoslavicích. 
Po roce 1945 se Jaroslav Klaban na vlastní žádost 
přihlásil a znovuobnovil českou školu. Jednalo se o 
mimořádnou osobnost Kokonínského školství.

Takzvaná horní škola slouží svému účelu od roku 
1953. Jedná se o prostornou vilu, postavenou 
podnikatelem Johannem Rösslerem v roce 1911. 
Secesní budova budí právem zájem kolemjdoucích 
i dnes.



Významným milníkem pro Kokonín bylo také zavedení tramvajové dopravy, která 
umožnila lepší spojení a přepravu obyvatel i zboží  mezi obcí a Jabloncem. Tramvaj 
vedla od železničního nádraží v Rychnově, přes Pulečný, Kokonín, Vrkoslavice až 
do Jablonce nad Nisou.

Koncesi na provoz tramvajové dopravy získal v roce 1895 továrník Gustav Hoffman, 
v roce 1899 vznikla společnost Gablonzer Strassenbahn und Elektrizitäts Gesellschaft
Provoz byl zahájen 7. února roku 1900 a ukončen 31. března 1965.

II. TRAMVAJOVÁ 
DOPRAVA

Na tramvajovém kolejišti jsme se mohli setkat s vagony pro osobní 
dopravu, ale jezdili po ní taky vozy nákladní. Převáželo se zde například 
uhlí do Kokonínské plynárny. Cestou bylo několik výhybek, překladišť a 
samozřejmě také zastávky pro cestující. Zastávky byly v Dolním Kokoníně, 
jedna z nich v blízkosti škol. Nejprudší zatáčkou na trati byla tzv. 
Kokonínská podkova, která objížděla rodinný dům pana Hanzlíka. Poblíž 
restaurace “U výhybky“ prý tramvaj přibržďovala, aby mohli chlapi naskočit 
či vyskočit, když chtěli z nebo do hospody.

Zajímavostí je tzv. bezpečnostní zastávka před ostrou zatáčkou na 
předělu Kokonína a Vrkoslavic. Důvodem byla tragická nehoda 
s vykolejením tramvaje, kdy došlo k odtržení přívěsného vozu a jeho pádu 
až pod prudkou stráň. Neštěstí se smrtelnými následky postihlo školáky 
z Jablonce, co jeli na bramborovou brigádu.



Když jsme povyrostli (1953 – 1960), tak jsme na koleje kladli nalezené různé patrony (nábojnice), kterých jsme 
velké množství nacházeli v okolních lesích a na půdách opuštěných baráků a kůlnách. Měli jsme ohromnou 
radost z jejich bouchání. Někdy řidič tramvaje zastavil, a když nás někoho chytil, dal nám „lepáka“ a řekl, že to 
nahlásí do školy. Dnes samozřejmě si uvědomuji, že se nám mohl přihodit i ošklivý úraz.
Zaplať Bůh, že se tak nestalo! …

Za zmínku stojí také zastávka u Dělnického domu na Vrkoslavicích. Jedná se o nejvyšší bod celé 
tramvajové sítě a dokonce druhý nejvyšší bod tramvajových tratí v ČR.

…V úseku Pyramida – Veterán a zmíněná 
„podkova“, jsme jako malí kluci si v kolejovém 
žlábku pouštěli sirky, jako lodičky a soutěžili 
kdo bude v jistém úseku (místě) první. 

Starý typ tramvajové koleje měl v  tzv. hlavě 
krom pojízdné plochy též vodící žlábek. 
Samozřejmě se tato hra provozovala při dešti, 
nebo těsně po něm.

Zajímavé jsou vzpomínky Kokonínského
patriota na tramvajový provoz.



Nepřehlédnutelnou památkou Kokonína je pomník tzv. Pyramida. Jedná se o 
žulový památník z roku 1874.

Pomník připomíná tragickou událost, kdy pruský 
infanterista Carl Gustav Pählke padl 26.června roku 
1866 v bitvě u Rychnova. Pählke byl vojákem 
4.magdeburského pluku. Jeho ostatky jsou pochované
v kovové schráně pod památníkem.

Později byla na pomník ještě doplněna dvě další ( 1894)  
jména a to  Johann Hübner s Johann Schöffel. Tito 
vojáci, Kokonínští občané bojující za Rakousko-Uhersko 
padli 3. července 1866 v bitvě u Hradce Králové a 
24.června 1866 v bitvě u italské Custozzy.

Původní kamenný pomník s koulí a pruskou orlicí na 
vrcholu byl v roce 1912 doplněn o kamenné patníky s 
kovovými řetězy, které pietní místo ohraničily.

Původně poničený a zchátralý památník byl v roce 1912 znovu rekonstruován a celé 
pietní místo jako připomínka Prusko-rakouské války důstojně revitalizováno.
Na soudobé obnově z roku 2017 se finančně podílelo město Jablonec a Ministerstvo 
obrany ČR. Opravy se ujal jablonecký umělecký kovář Jan Nikendey a restaurátor 
Martin Wagner.

III. PAMÁTNÍK PYRAMIDA



IV. VRKOSLAVICE Nejstarší zmínka o obci Vrkoslavice se nachází ve 
vartenberském urbáři z roku 1608.

První  stavení vyrostla u obchodní stezky, která 
procházela Železným Brodem, Maršovicemi, Kokonínem
a podél Bártlova vrchu směřovala do Jablonce nad Nisou

Obec má nepravidelný tvar – historicky zahrnovalo  území od Dobré 
Vody až k Pasekám. Ty ovšem v roce 1838 byly od Vrkoslavic
odloučeny. Dříve se používal často název Velké Vrkoslavice, který dnes 
již běžný není. Naopak název Malé Vrkoslavice se užívá dodnes.

Původ názvu obce je poněkud nejasný, mohl být odvozen od příjmení 
Vrkoslav nebo od ptáka brkoslava. 

Mezi místní zajímavosti patřil například Křížový kámen, připomínající 
úmrtí Hanse Kleinerta. Ten nyní nalezneme vedle kostela sv. Anny v 
Jablonci n.N.
Turisticky vyhledávaný byla také Vyhlídka, skalka zdobená křížem 
nebo malá zvonička Archanděla Michaela z roku 1882. Ta se ovšem do 
současnosti nezachovala.



V. KAPLE SV. JANA 
NEPOMUCKÉHO VRKOSLAVICE

Kostel svatého Jana Nepomuckého na Vrkoslavicích nechal 
v roce 1735 na své náklady vystavět zámožný Vrkoslavický
podnikatel Johann Wenzel Hübner.

Nejdříve byla zděná kaple kryta doškovou střechou, ale později 
ji nahradily klasické šindele. Střecha byla navíc opatřena malou 
původně dřevěnou věžičkou, v níž byl od roku 1751 umístěn 
malý zvon, vyrobený zvonařskou dílnou v Mladé Boleslavi.

Donátor stavby nechal založit peněžní fond (od roku 1739), ze 
kterého měl být hrazen provoz i opravy kaple. Jednou ročně 
měla být také financovaná pouť a slavnost k uctění Jana 
Nepomuckého.
Po Hübnerově smrti přešla starost o kapli na jeho syny. Bratři 
Konstatnin, Franz i Anton se podle své ekonomické situace 
tímto přáním také řídili.

Současná podoba kaple je výsledkem přestavby  z let 1867 – 71. Vystavěna byla 
na základech kaple původní. Jedná se o obdélnou stavbu s polokruhovým 
závěrem a věží v průčelí. Vstup do kaple je dekorován kamennou bosáží. Interiér 
je završen segmentovou klenbou.
Původně se jednalo o římskokatolický filiální kostel. V roce 2014 byl převeden 
do majetku pravoslavné církve a věřícím slouží jako Chrám Pokrovu Matky Boží.



VI. ČERTŮV 
KÁMEN

Zajímavou přírodní památkou Vrkoslavic je Čertův kámen. Tvoří jej kameny 
z tanvaldské (železnobrodské) žuly. Středně zrnitá dvojslídná žula má je 
charakteristická žlutavou barvou a obsahuje hlavně draselný živec mikroklin, 
albit, křemen a tmavou i světlou slídu.

Jedná se o neobvyklý útvar – na čtyřech menších kamenech spočívá velký 
balvan a tvoří tak menší otevřenou jeskyni či kamenný stůl. Po dlouhá léta byl 
právě pro svou jinakost symbolem Vrkoslavic. Mnohými býval považovaný za 
dolmen, vytvořený lidskou silou.

S kamenem se pojí řada lidových vypravování. Lidé mu přisuzovali 
provádění pohanských rituálů a prohlubně na vrcholu měly být 
místem pro obětiny, žlábek pak odtokem pro krev a vodu. S názvem 
Teufelstein (Čertův kámen) se poprvé setkáváme v roce 1877 v 
pověsti Adolfa Bendy.

Podle jiných pověstí byly skalní prolákliny vytvořeny pozadím 
sedících čertů, rýhy pak otlakem jejich oháněk.

Kámen byl na konci 19. století ohrožen velkou poptávkou po místní 
žule pro rozvíjející stavební ruch Jablonce. Zachránil jej Josef 
Hübner, který odkoupil část pozemku, na kterém balvan stojí.



Nedaleko školy na Vrkoslavicích stojí žulový pomník, který byl 
odhalen před první světovou válkou k poctě zakladatele německého 
tělocvičného hnutí Friedricha Ludwiga Jahna, který žil v letech 1778 
až 1852. 

„Turnvater Jahn” neboli  otec tělocviku Jahn se stal brzy známou 
osobností. V jeho pojetí tělocvičnho hnutí byl kladen důraz na 
národní tedy německou identitu. Turneři byli proto někdy vnímáni 
jako symbol němectví.

Spolek proslul také přípravou mladých lidí na boj proti 
napoleonské okupaci a na povznesení vnímání Pruska a Německa. 
První tělocvičnou spolku se stal v roce 1811 berlínský park 
„Hasenhaide.“ Právě zde poprvé se svými kolegy Jahn veřejně 
demonstroval novou představu tělesných cvičení  - německou 
gymnastiku. Mezi novinky v oblasti cvičeních pomůcek patřili hrazda 
a bradla. Tyto se při gymnastických cvičení používají dodnes.

Vrkoslavický pomník byl po 2. světové válce přeměněn na památník 
Julia Fučíka a dnes je připomínkou samostatné obce Vrkoslavice.

VII. POMNÍK FRIEDRICHA 
LUDWIGA JAHNA



Památník slavnostně odhalený v roce 1926 neměl jednoduchý osud. Měl být 
připomínkou padlých vrkoslavických občanů na bojištích 1. světové války. Po 2. 
světové válce byl postavený obráceně „na hlavu“ a poté nově věnovaný 
připomínce osvoboditelů z roku 1945. 
V roce 2001 došlo k celkové obnově pietního místa. Na žulový obelisk byla 
připevněna deska, znovu připomínající památku obětí obou světových válek.

V rámci obnovy památníků 
1. světové války byl žulový 
obelisk kompletně očištěný, 
nově sesazený včetně 
vyspárování a došlo i na 
citlivou úpravu okolí i parkové 
zeleně.

Na památníku nalezneme 
desku s nápisem „Na paměť 
obětem obou světových 
válek“. 
V kronice obce Vrkoslavice
byla dohledána jména padlých 
v 1. světové válce.

VIII.PAMÁTNÍK OBĚTEM 
1.SVĚTOVÉ VÁLKY



IX. PIVOVAR
Nyní zubožený areál jabloneckého pivovaru skrývá zářivou minulost. 
Zakladatelem pivovaru byl roku 1833 majitel maloskalského panství Johann 
Römisch.
Jednalo se o moderní podnik, který v produkci dosahoval až 70 000 hl piva/ 
rok a kapacita varny byla 3 várky po 100 hl denně.

Stála zde sladovna, chladírna se dvěma chladícími boxy i zavlažovacím 
chladičem, dále sklep se skladištěm pro 18 000 hl piva, bednářství a kovářská 
dílna. Pivovar zaměstnával v té době ředitele, 4 účetní, 5 agentů na prodej 
piva, sládka a podsládka, vrchního bednáře a 20 bednářů, 30 pivovarských 
chasníků, 18 kočích, 2 strojníky a kováře.

V letech 1882 až 1889 byly ve Vrkoslavicích nad pivovarem založeny tři 
rybníky. Pro potřeby pivovaru se zde v zimních měsících těžil led, na 
posledním, horním rybníku bylo v roce 1922 otevřeno veřejné koupaliště. 
V roce 1905 vypukl v areálu ničivý požár, který byl údajně zapříčiněn 
neopatrnou manipulací jednoho z dělníků. Ovšem již v roce 1906 byl pivovar 
na původních základech znovu postaven a navíc rozšířen. Později přešel 
pivovar do majetku svobodného pána Ludwiga von Oppenheimera a poté do 
společnosti vstoupili vídenští průmyslníci v čele s Johannem Medingerem a 
svobodným pánem baronem Adolfem von Bachofen.



V roce 1908 se akciová společnost Pivovar Medinger sloučila po složitých 
jednáních se společností Liberecké pivovary a sladovny Theodor Frank ve 
Vratislavicích a. 31. srpna 1908 vznikla nová, ale velmi silná společnost 
Liberecko - Vratislavické a Jablonecké pivovary. Prvním ředitelem této 
společnosti se stal Dr. Julius Roesler. O jeho schopnostech vypovídá určitě i fakt, 
že ředitelem prosperující společnosti byl celých 37 let až do podzimu 1945.

Provoz pivovaru byl i po roce 1945 velmi moderní. Spolu s 
vratislavickým byl čtvrtý největší pivovarem v zemi (po Plzni, 
Smíchovu a Velkých Popovicích). Akciová společnost byla zrušena 
a jablonecký pivovar přešel do národní správy. Po únorovém 
převratu v roce 1948 vznikl ze společnosti Liberecko - Vratislavické a 
Jablonecké pivovary Národní podnik Severočeské pivovary.

Přes problémy poválečné doby byl jablonecký provoz úspěšný a jen
v samotném Jablonci činila roční produkce až 140 000 hektolitrů piva 
ročně. O jeho světovosti svědčí například i fakt, že láhev 
vyhlášeného Jabloneckého Jantaru najdete ještě dnes v muzeu piva 
v Kodani mezi více jak 13 000 lahvemi z celého světa. 

Bohužel později nedošlo k dalším investicím do nových technologií, 
stroje stárly a pivovar byl na kraji kolapsu. V roce 1991 došlo přes 
snahu o dílčí rekonstrukce k uzavření podniku.



X. VENKOVSKÝ DŮM
JOSEFA ZASCHEHO

Roubená chalupa jabloneckého typu pochází z 1. poloviny 19. století a je 
rodným domem významného jabloneckého architekta Josefa Zascheho. 
Dům je jedním z posledních roubených objektů původní staré sklářské vesnice 
Jablonec nad Nisou.

Jedná se o celoroubený dům trojdílné dispozice, komorového 
typu. Světnice je umístěna v pravém dílu domu. Dům má 
obdélný půdorys a sedlová střecha je pokryta dřevěným 
šindelem. 
Okna světnice jsou lemované dřevěnou šambránou 
s jednoduchou dřevěnou parapetní římsou a dekorativním 
nadokenním štítkem. Okna osazena v líci, dvojitá dvoukřídlá 
šestitabulková. 

Štít je horizontálně členěný - spodní pole bedněno svisle, 
horní zakončení obloučkovou lištou, horní část bedněna 
střechovitě na střední lištu.

Východní vstupní podélné průčelí je čtyřosé. Z jižní strany nalezneme vstupní dveře do 
domu (novodobé jednokřídlé se dřevěnými a v horní části skleněnými výplněmi). 
Západní dvorní strana je doplněna obdélným přístavkem. Jižní komorový díl stavení 
s roubením stojí na vyšší kamenné podezdívce.



Činžovní dům pro Antonna Pfeiffera byl vybudovaný v roce 1900
podle architekta Arweda Thameruse v secesním stylu s prvky 
moderny i německé neorenesance.

Arwed Thamerus byl jabloneckým architektem i majitelem stavební 
firmy. Jeho firma se podílela například na stavbě Jabloneckého 
poštovního úřadu podle návrhu architekta Friedricha Setze.

Známý je především díky přestavbě evangelického kostel v Jablonci, 
kterou provedl v neogotickém stylu nebo slavné Riedlovy vily v Desné.

Účastnil se také soutěže na novostavbu budovy dnešní sokolovny, kdy 
jeho návrh sice získal v soutěži odměnu (rovněž také návrh Franze 
Haslera), nicméně jako finální byl nakonec upřednostněn projekt 
jiného architekta.

Jeho tvorba zahrnuje především soukromé objekty v secesním stylu, 
ale také funkcionalistický dům na ulici Podhorská 469 (FÚ).

XI.ČINŽOVNÍ 
DŮM



XII. OBCHODNÍ 
DŮM ŠTĚPÁNEK

Bytový a obchodní dům Štěpánek vyprojektoval jablonecký architekt Rudolf 
Günter v roce 1932. Samotná realizace stavby pak proběhla pravděpodobně v 
letech 1933-34.  Jedná se o příkladnou ukázkou typické moderní architektury.

Dům byl postaven na svažité trojúhelníkové parcele na rohu ulice Wienerstrasse
(Pražská) a Parkstrasse (Sadová).

Jedná se o polyfunkční dům s polozapuštěným suterénem, čtyřmi nadzemními 
podlažími a plochou střechou.
Na první pohled diváka zaujme fasáda domu, tvořená tvrdou omítkou napodobující 
kámen a dále pak obkladem z kabřincových cihel. Použité cihly jsou v tomto případě 
různých rozměrů a vzhledem k různému odstínu po vypálení vzniká zajímavý, jakoby 
melírovaný efekt fasád.

Opticky vyniká věžovitě zvýrazněné zaoblené nároží, které je od 2. podlaží sevřené 
postranními křídly. Obě fasády do ulic člení dvou a třípatrový arkýř s užitím 
hranolových říms. Nároží zakončuje kovové zábradlí, které vyvolává dojem koruny.

Přízemí bylo využívané pro obchodní činnost včetně využití mezipater pro provozní 
zázemí jako byly sklady či kanceláře. V suterénu byly sklepy, menší obchody -
provozovny a průjezd do dvora. 

V patrech jsou byty různé velikosti. V interiérech se dochovaly teracové podlahy, dveře s obložkami a další originální prvky 
a konstrukce.



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 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".



XIII. SOUSOŠÍ  
ŠKOLKA Poslední zastavení nás zavede k plastice Školka sochaře Bedřicha 

Kloužka.

Bedřich Kloužek studoval v letech 1935–1939 na Státní keramické 
škole a v letech 1945–1949 pokračoval Akademii výtvarných umění 
v Praze, kde pracoval v sochařském ateliéru profesora Otakara 
Španiela. 

Samostatně vystavoval své práce již od roku 1946. Byl aktivním 
členem Svazu českých výtvarných umělců. Během 80. letec také 
spolupracoval s 3. střediskem SVU Mánes.

Tématicky se jako autor věnoval především portrétní plastice, ale 
také reliéfům v architektuře, sochám ve veřejném prostoru
i medailérské práci.

Plastika Školka, nyní stojící v Tyršových sadech byla původně 
umístěna nedaleko obchodního domu Jabloň. Dílo zhotovené
z hořického pískovce formálně odpovídá geometrické stylizaci 
2.poloviny 20. století.



Děkujeme 
za 
pozornost


