
První jablonecké náměstí,
pivovar i silnice na Liberec 
Na konci vyprávění o historii města v únorovém
dílu se Jablonec stal městysem a získal tak právo
pořádat trhy. Prakticky ale nebylo, kde je pořádat.
Jablonec neměl žádné náměstí ani tržiště a tehdej-
ší střed obce – Kirchberg – Kostelní vrch byl jen
křižovatkou u kostela sv. Anny. 

O stavbě náměstí se tehdy uvažovalo, a to v blízkosti
hotelu Koruna, v místech dnešního Komenského ná-
městí. Pozemek ale nepatřil obci, jeho cena byla příliš
vysoká a navíc se tento záměr nehodil několika vliv-
ným konšelům. A tak byl vykoupen levnější školní po-
zemek nad dnešní Soukennou ulicí a na jeho části
vzniklo nejstarší jablonecké náměstí příhodně zvané
Alter Markt – Starý trh, dnešní Mírové náměstí. Podle
dodnes dochovaného plánu zástavby Johanna Benesche
z něj mělo vést osm ulic. Byl to jasný záměr vytvořit
skutečné centrum obce. Jablonec měl tehdy 2 000 oby-
vatel, do čela byl jmenován rychtář a první jarmark se
na novém náměstí, v zatím ještě provizorních pod-
mínkách, konal 29. května 1809. Uprostřed náměstí
stála pumpa s dřevěným sudem, kterou roku 1870 na-
hradila kamenná kašna se sochou představující alego-
rii průmyslu, jež dnes stojí na východní straně náměs-
tí. Později ještě přibyly dvě řady lip na severní straně
v místech dnešní radnice.

Vraťme se ale do roku 1809. Rakousko se tenkrát za-
pletlo do války proti Francii a v Jablonci se objevili
pruští vojáci. Právě napoleonské války paradoxně stá-
ly za dalším rozkvětem městysu, v němž se v Jablonci
přechodně rozvíjelo soukenictví. Napomohli tomu
jednak soukeničtí tovaryši, kteří přišli ze sousedního
Liberce, a jednak kontinentální blokáda textilní vel-
moci – Anglie. V roce 1811 nechal na Brandlu majitel
panství Römisch dokonce postavit valchu, kterou sou-
keníkům pronajímal. Po porážce Napoleona ale levné
anglické látky opět zaplavily trh a soukenictví přesta-
lo prosperovat. 

Opět se začalo dařit sklářské a bižuterní výrobě, kte-
rá v roce 1827 zaměstnávala 6 000 lidí. To už v Jab-
lonci žilo v 512 domech 3 126 obyvatel. Na Starém tr-
hu se začala stavět nová škola, protože ta stará
v Soukenné ulici už nestačila pojmout všechny své žá-
ky (dnes je v tom domě pojišťovna.) V nové škole
vznikly dvě, posléze tři třídy a pracovní místa pro dva,
resp. tři učitele. Jablonec se měnil. Vrchnost nechala
postavit evangelický kostel, dnes kostel Dr. Farského,
a také pivovar na hranici s tehdy samostatnými
Vrkoslavicemi. 

To, co rozrůstající se městys a jeho obchodníky brz-
dilo, bylo nedostatečné dopravní spojení a také absen-
ce poštovního úřadu. Každý, kdo chtěl poslat z Jablon-
ce dopis, musel s ním do Liberce nebo do Hodkovic.
V roce 1831 byla sice zřízena sběrna dopisů pro hodko-
vickou poštu, ale při objemu korespondence to nesta-
čilo. Vždyť vývozci jabloneckého zboží tenkrát čile ko-
munikovali například s Jižní Amerikou, severní Afrikou
i karibskými ostrovy. Jablonci a jeho obchodníkům
hodně pomohla Krkonošská silnice ve směru Liberec
– Jablonec – Trutnov, která sice byla vybudována ze-
jména z vojenských důvodů, ale pro obce, jimiž pro-
cházela, znamenala velký přínos. Značný podíl na
vytyčení silnice měl arcivévoda Štěpán, po němž byla
později pojmenovaná rozhledna Štěpánka na Přícho-
vicích. Ke slavnostnímu výkopu došlo 19. dubna 1847
a do Jablonce byla silnice dovedena v roce 1850. Vy-
cházela z Liberce ve dvou směrech – hlavní linie ved-
la přes Vratislavice, vedlejší přes Rýnovice a v Jab-
loneckých Pasekách se spojovaly. Konečně tak byly
pokořeny divoké soutěsky s pěnící se Nisou na Brand-
lu a člověk putující do Liberce nyní již nemusel ob-
cházet vodní kaskády dalekou oklikou přes Rýnovice. 

Z knihy Jana Kašpara Jablonec nad Nisou – Stručný
průvodce sedmi stoletími města čerpala Markéta
Hozová
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Alter Markt, nynější Mírové náměstí, na konci 19. století. Uprostřed stojí kašna se sochou průmyslu a obchodu 
a v místech dnešní radnice dvě řady lip.

■ Kostel na nám.
Dr. Farského
Základní kámen ke stavbě evan-
gelického kostela, dnes kostela
Dr. Farského, byl položen v říjnu
roku 1833. Jeho stavba trvala
5 let a k vysvěcení došlo v říjnu
1838. Podle tehdejších nařízení
neměl ani jablonecký evangelic-
ký kostel věž se zvonicí. Zvonice
byly u protestanských kostelů po-
voleny až v roce 1849. Dřevěná
věž byla ke kostelu přistavěna ro-
ku 1861. V roce 1892 prošel kos-
tel novogotickou přestavbou do
dnešní podoby. 

■ Jablonecké
hřbitovy
První hřbitov u kostela sv. Anny,
ležící na spojnici mezi starým
a novým středem Jablonce, byl
roku 1809 zrušen a nové pohře-
biště vzniklo v prostoru na Baště,
v okolí dnešního kostela Nej-
světějšího Srdce Ježíšova. První
pohřeb se tam konal ještě téhož
roku. Poslední pak roku 1899,
kdy i tato lokalita přestala dosta-
čovat a byla nahrazena již třetím
jabloneckým hřbitovem v ulici
Na Roli, kde se pochovává dosud.

Hřbitov na dnešním Horním náměstí, 
dříve Gewerbeplatz, byl necelých sto let,

kříž na fotografii pochází z roku 1863.

Návrší, na němž evangelický kostel stál, 
se říkalo Schrammelberg. Místo chaloupek

pod kostelem jsou dnes vysoké domy
a autobusové nádraží.
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Najdou se v Jablonci dodnes místa, kde di-
voká jizerskohorská příroda soupeří s téměř
až monstrózními lidskými díly. Místa, kde se
žulové skály blíží k obřím továrním halám
a smrkové lesy končí u vyasfaltovaných
ploch a silnic. Kontrast půvabné divočiny
a nepříliš malebného industriálu je tu půso-
bivý a takové lokality nám dodnes připomí-
nají, z čeho se Jablonec zrodil: veškerá jeho
velkolepost a vznešenost vzešla z lesů plných
mechem porostlého kamení.

Jedno z takových přírodních míst, jež sousedí
s ruchem civilizace, je borový lesík, na jehož
okraji je skála nazývaná starými obyvateli
Mšena Butterweckel čili Hrouda másla. Najde-
me ji ve Sněhové ulici, na nejzazším okraji
mšenské zástavby, v místě, kde město najednou
doslova mizí v lese.

Skála svým tvarem skutečně připomíná hrou-
du másla, takovou, jaké přinášely horské selky
na trhy. Pojmenování skály se v minulosti roz-
šířilo na celou lokalitu. Objevuje se v císař-
ských otiscích stabilního katastru z roku 1843,
kde je les, patřící tehdy maloskalskému panství
Johanna Karla Röhmische, označen jako Butter-
wecke – tedy ještě bez písmena L na konci.
Stejný název zalesněného hřebínku se skálou je
zmíněn i ve mšenské části Lilieho vlastivědy
z roku 1895. V novější vlastivědě okresu jablo-
neckého od Ericha Gieracha z roku 1934 je pod
romantickým obrázkem skály s lavičkou a ces-
tou již nápis Butterweckel. 

Zajímavé je, že německé pojmenování más-
lové hroudy – tedy Butterweckel či jen Butter-
wecke, bývalo v jižním podhůří Jizerských hor
poměrně časté. Například ve Žďáru u Tanvaldu
je na konci hřebínku klesajícího od penzionu
Panorama skála, které před válkou zdejší hora-
lé říkávali taktéž Butterweckel a vyprávěli o ní
romantickou pověst. Podle ní uložil vůdce lou-
pežnické bandy jednomu z nováčků, aby něko-
ho okradl na důkaz vážnosti svého zájmu.
Mladík ale dovedl jen přepadnout babku, která
šla lesem s hroudou másla. To vůdce bandy vě-
ru nepřesvědčilo a přinesené máslo s opovrže-
ním mrštil na skálu v lese. Jen se rozpláclo
o žulovou stěnu, skála se otevřela a pekelné
mocnosti si dovnitř odnesly rouhajícího se lou-
pežníka, který si nevážil božího daru. Nápis
Butterweckel je vytesán taktéž do vrcholu oblé-
ho kamene na svahu Malého Špičáku; i když
podle jizerskohorských znalců jde jen o pová-
lečnou trampskou mystifikaci. Další skálu to-
hoto jména připomínala kdysi pastvina v Čes-
kém Šumburku, její pojmenování bylo půvabně
zkomoleno do češtiny na Putervekl. 

Mšenský Butterweckel sice kdysi přišel o la-
vičku a část romantického lesního okolí, v čase
druhé světové války mu ale přibyl zajímavý, byť
nepříliš fešný soused – betonový Einmannbunker
čili úkryt pro jednoho muže, česky označovaný
dnes jako Ajnman. Tento prefabrikovaný výro-
bek byl vytvořen pro účely strážní a pozorovací

služby v sousedství strategických objektů ze-
jména válečné výroby a dopravy a nazván byl
proto oficiálně Luftschutzzelle (Buňka protile-
tecké ochrany). Využíván měl být zejména
v době náletů, kdy bylo skrze průzory možné
vcelku bezpečně pozorovat místa, kam dopadly
nevybuchlé pumy. Dovnitř – ač je to až k neví-
ře – se podle technické dokumentace měly vejít
2–3 osoby. Bunkr u Hroudy dodala – jak zbytky
výrobního štítku uvnitř doposud dokládají – firma
Dyckerhoff und Widmann K. G., Betonwerke
Cossebaude (DYWIDAG) z Drážďan. 

Zajímavou souvislostí přitom je, že tato – do-
dnes existující společnost – dokončila v roce
1940 v nedalekých Rýnovicích rozsáhlý objekt
válečné výroby – FAB, dnes v této továrně sídlí
střední průmyslová škola technická.

Marek Řeháček

Hrouda másla čili Butterweckel
■ Jablonecké maličkosti III.

Autor Dominik Strnad

Kresby Petr Ferdyš Polda



Na začátku šedesátých let se v Jablonci hle-
dalo místo pro nový závod kovové bižuterie.
Velkorysý administrativní a výrobní areál
nakonec vznikl v kontroverzní poloze u jab-
lonecké přehrady. 

Racionální skeletová architektura rozvíjí kon-
strukční principy zlínských baťových továren
a navazuje tak na kvalitní meziválečnou vý-
stavbu. Pod návrhem území je podepsán archi-
tekt Václav Kadeřábek, který pro bižuterní zá-
vody projektoval i řadu výstavních instalací.
Kromě vlastních budov byla velká péče věnová-
na i podobě veřejného prostranství. U hlavní
ulice vznikla elegantní autobusová zastávka s tra-
fikou a pro předprostor hlavní budovy byla vy-
tvořena dvě velmi významná sochařská díla:
kinetický objekt zvaný Tři náměstkové od Ji-
řího Nováka a fontána Oko a šperk od Karla Kro-
nycha. Oba autoři se podíleli na slavné česko-

slovenské expozici Expo 58 v Bruselu a násled-
ně byli po celá šedesátá léta nositeli silné vý-
tvarné tendence, které se dnes říká bruselský
styl. O to je smutnější, že se jejich jablonecká
díla ani zdaleka netěší dobrému technickému
stavu. Ze Tří náměstků opadává černý nátěr ve
velkých, rez odhalujících cárech a betonová část

fontány Oko a šperk je bezmála zdemolována.
Nedávno však plastikám i přilehlému území
svitla naděje. Dalibor Dědek, zakladatel a spo-
lumajitel společnosti Jablotron, která je novým
majitelem areálu, k tomu uvádí: „V současné
době se zpracovávají architektonické návrhy
celkového řešení areálu. Existence plastik jsme
si vědomi a ačkoliv nejsou v dobrém stavu, tak
počítáme s jejich opravou a vhodným začleně-
ním do celkového konceptu. Naším záměrem je
upravit areál bývalé Bižuterie tak, aby byl nejen
funkční, ale aby se z ošuntělé ruiny stal pěknou
dominantou. Myslím, že ten, kdo už viděl, jak
jsme se vypořádali s rekonstrukcí dnešního
domova pro seniory Anavita ve zmiňovaném
areálu, tak nebude na pochybách, že chceme
přispět k tomu, aby naše město vypadalo lépe.“
Věříme tedy, že se díla evropské úrovně podaří
v dohledné době zachránit. Za spolek PLAC

Jan Picko a Jakub Chuchlík

(I I I)
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O pokladech bižuterie

Městská galerie MY pokračuje ve výstavním
cyklu, který pořádá při příležitosti městské-
ho jubilea a nese název Retro Jablonec. V po-
řadí druhá výstava připomene vzhled naše-
ho města v minulosti, co v něm ve srovnání
s dnešní dobou vypadalo jinak, jak se změnili
jeho obyvatelé. Dobové fotografie a vzpo-
mínky pamětníků nás přenesou do časů se-
cese kolem roku 1900, do meziválečného ob-
dobí i do 50. a 60. let dvacátého století, kdy
mnoho současných obyvatel města prožíva-
lo své dětství. 

Do přípravy výstavy Zmizelý Jablonec se mo-
hou zapojit všichni, kdo vlastní zajímavé foto-
grafie Jablonce z dřívější doby, nebo mohou
jinak zprostředkovat vzpomínky na život
ve městě v minulosti. 

Organizátory zajímají hlavně méně známé
snímky Jablonce, jeho ulic, zákoutí, jednotli-
vých budov. Často se může jednat o rodinné
a osobní fotografie, na kterých jsou zachyceny
části města jen jako pozadí. Jsou to někdy zá-

běry, které se na oficiálních fotografiích neob-
jevují.

Pokud se podaří shromáždit zajímavé foto-
grafie z této doby, bude jí věnována samostatná
část výstavy. Budou vítány i méně kvalitní zá-
běry, pokud je na nich zachyceno něco opravdu
zajímavého. Nelamte si hlavu tím, zda se fo-
tografie a další dokumenty, které můžete na-
bídnout, organizátorům hodí. O své snímky se

nemusíte obávat, organizátoři si vše jen zrepro-
dukují a zase vám vrátí zpět. Snímky můžete
nabídnout i v elektronické podobě. Pokud se něk-
teré materiály nebudou hodit pro výstavu Zmi-
zelý Jablonec, budou využity pro jinou výstavu
s jabloneckým námětem. Vzpomínky na minulost
se nejlépe uchovávají na fotografiích, ale ne-
jsou to jediné doklady dřívějších dob. Zajímavé
mohou být i písemné památky – deníkové zá-
pisky, memoáry, dopisy. Nemusí být spojeny
s konkrétní osobou, mohou být i anonymní.

Najděte si chvilku a přispějte k uchování svě-
dectví o dobách minulých pro další generace.

Stačí do 19. března navštívit Městskou galerii
MY v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových
u kostela sv. Anny nebo sem během otevírací
doby zavolat na číslo 483 356 202. Později je
možné spojit se s galerií e-mailem na adrese
galerie-my@seznam.cz nebo nechat snímky či
zápisky s kontaktem v informačním centru
v Kostelní ulici. Více informací a kontaktů na-
jdete na webových stránkách města a na face-
booku Jablonec 150. Jan Strnad

Zmizelý Jablonec nad Nisou v dobových
fotografiích a vzpomínkách

■ Výtvarné umění 60.–80. let 20. století ve veřejném prostoru Jablonce – II. díl

Dokumentováním a sběrem drahých kamenů
a minerálů se v Jablonci nad Nisou zabývají
amatérsky členové Minerál klubu, z. s., který
vznikl před čtyřiceti lety. 

Samotné město a jeho okolí patří z geologické-
ho hlediska do Krkonošsko-jizerského masivu.
Ten je bohatý na výskyt pegmatitu, což je hor-
nina podobná žule s větším podílem například
živce slídy, turmalínu, biotitu a křemene jako
záhněda, marion a ametyst. Poslední tři patří
mezi drahé kameny.

Z nejstarších nálezů evidujeme turmalín
z roku 1891 – typ skoryl, který je ve sbírce Ná-
rodního muzea v Praze. Je škoda, že neznáme
další údaje, jako přesné místo nálezu, dárce ne-
bo nálezce a podobně. Starší sběratelé uvádějí,

že v řece Nise v prostorách ulice Za Plynárnou
se nacházely krystaly turmalínu velikosti až půl

metru, což by patřilo mezi regionální unikáty.
Jsou lokality, kde drahé kameny a minerály naj-
dete po orbě na poli, v lomech, na haldách po
bývalé těžbě a v samotných dolech nebo šach-
tách. V Jablonci nad Nisou takové možnosti ne-
máme. Zde jsme odkázáni na zemní práce, ale
to neznamená, že při každém kopnutí do země
se objeví drahý kámen nebo minerál.

Z těch starších evidujeme nálezy turmalínu,
živce a křišťálu z výstavby ulice Nová Pasířská.
V roce 2001 byla prováděna rekonstrukce opěr-
né zdi u hotelu Zlatý lev v Kostelní ulici napro-
ti kostelu sv. Anny. Zde byla odkryta několika-
metrová žíla křemene s ametystem a dutinkami
krystalků křemene. Je jen škoda, že ametyst
z tohoto místa ztrácí fialovou barvu.

Antonín Zajičak a Josef Vybíral

Historické nálezy drahých kamenů

Jeden z nejstarších 
nálezů z roku 1891 turmalín 

– typ skoryl. Foto Dalibor Velebil

Výstava Zmizelý Jablonec naváže na právě probíhající
výstavu Město, lidé, krajina

■ Retro Jablonec nad Nisou
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V letošním roce uplyne 150 let od povýšení
Jablonce nad Nisou na město. Na jubilejní
rok se pro Jablonečany připravuje řada akcí
a nezapomínáme ani na nejmladší pokolení.

V Jabloneckém měsíčníku již v listopadu od-
startovala soutěž dětí mateřských škol, které
jsou zábavnou formou vtažené do historie měs-
ta. Jejich úkolem je kreslit obrázek na dané
téma.

Tři nejlepší autoři budou i s obrázky vyfoce-
ni a zveřejněni na stránkách JM. Každý měsíc
část nejlepších prací vystavíme v městské
knihovně. Na konci roku proběhne výstava nej-
lepších prací v Eurocentru.

Potřetí měly děti za úkol namalovat Jizerskou
padesátku, do redakce přišlo mnoho krásných
obrázků, z nichž jsme vybrali tři, které se nám
nejvíce líbily. Autoři obrázků jsou Adélka Vever-
ková (MŠ Hláska), Vítek Kožíšek (MŠ Sluneč-
nice) a Kristýnka Krainerová (MŠ Čtyřlístek).

Čtvrtý úkol
K Jablonci a Jizerským horám neodmyslitelně
patří rozhledny, často jsou přezdívány královny
Jizerských hor. Na město se lze podívat z věže
jablonecké radnice, ale také např. z rozhledny
Petřín. V těsném sousedství města se nachází
další rozhledny (Královka, Černá studnice,
Bramberk, Císařský kámen atd.), ze kterých je

krásný pohled na město, ale i do širokého kra-
je. Vyberte si jednu z jizerskohorských rozhle-
den v okolí a tu, jež se vám nejvíce líbí, nama-
lujte do naší soutěže. 

Díla vystavíme ve staré radnici – knihovně
a ty nejzdařilejší odměníme. Obrázky s roz-
hlednami očekáváme do pátku 18. března 2016
na podatelně v přízemí radnice nebo na adrese
redakce: 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, re-
dakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové ná-
městí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku
napište heslo Rozhledny. Doporučený formát
výkresu je A4. Nezapomeňte uvést celé jméno,
věk a také kontakt.

Malujte s námi historii města

Statutární město Jablonec nad Nisou si v roce
2016 připomíná několik významných výročí:
660 let od první zmínky o osadě, 150 let od pový-
šení Jablonce na město, 110 let městského znaku.

Městská knihovna ve spolupráci s redakcí Jab-
loneckého měsíčníku vyhlašuje soutěž v rodin-
ném kvízu Znáte–víte–tušíte. V deseti číslech
(leden–listopad) městského zpravodaje a na
webových stránkách Městské knihovny Jablonec

nad Nisou www.knihovna.mestojablonec.cz
zveřejníme kvízové otázky, na které můžete od-
povědět prostřednictvím vyplněného tištěného
anketního lístku (viz níže) nebo využijte inter-
netového formuláře na webu knihovny. 

Ze správných odpovědí budou vylosováni tři
výherci, kteří obdrží upomínkové předměty
v oddělení pro děti a mládež. Úspěšní řešitelé
všech deseti kol budou zařazení do závěrečné-
ho slosování. Tři šťastní pak získají hodnotné

ceny. Závěrečné vyhlášení vítězů a předání
hlavních cen se uskuteční v prosinci v audiovi-
zuálním sále knihovny. 

Své aktuální odpovědi posílejte do 15. března, na
adresu: Městská knihovna Jablonec n. N., Dol-
ní náměstí 1, 466 01, nebo vyplňte formulář na
webu městské knihovny v Sekci soutěžte s námi. 

Vítězové únorového kvízu: Jana Králíčková,
Miroslav Sameš, Anna Šikolová. Ceny k vyzved-
nutí v Městské knihovně v Jablonci nad Nisou.

Kvíz pro celou rodinu

1. V Jablonci je sídlo mezinárodní
společnosti, která vyrábí a prodává
brzdy a brzdové komponenty. Název
společnosti zní?
a TRW Automotive Czech, s. r. o. 
b MEGATECH Industries Jablonec, s. r. o.
c ALUTEX, spol. s r. o.

2. Rozkvět Jablonce od 17. století je
spojen především:
a s těžbou dřeva
b s textilním průmyslem
c se sklářstvím 

3. Česká mincovna, a. s., se sídlem
v Jablonci n. N. začala s ražbou českých
oběžných mincí v roce:

a 1991
b 1993 
c 1996

4. V roce 1868 založili pánové Kramer
a Löbl firmu, která zpočátku vyráběla
ověsová svítidla a jejich díly. V roce 1931
jako první v naší zemi zavedli výrobu dílů
z bakelitu. Dnes je společnost známá jako:
a Preciosa, a. s.
b ABB, s. r. o., Elektro-Praga 
c EcoGlass, s. r. o.

5. Společnost Jablotron patří 
k významným dodavatelům:
a počítačové techniky
b elektroinstalačního materiálu
c zabezpečovacích systémů

6. Pod označením „Gablonzer Ware –
jablonecké zboží“ byl ve světě známý
sortiment:
a bylinné sirupy
b ručně pletené a háčkované výrobky z vlny
c skleněná a kovová bižuterie

Jméno a příjmení

Adresa (ulice, město, PSČ

Telefon

e-mail
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Adélka Veverková, MŠ Hláska Vítek Kožíšek, MŠ Slunečnice Kristýnka Krainerová, MŠ Čtyřlístek
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