
O povýšení na město žádali
Jablonečtí dvakrát
V březnovém čísle měsíčníku jsme se dozvěděli, jak
se stal Jablonec městysem, kdy se konal první trh
a že konečně došlo ke stavbě silnice, která Jablonec
spojila s Libercem a okolním světem. Právě nová
silnice významně přispěla k rozvoji řemesla, prů-
myslu i obchodu a Jablonce vůbec. Byla tu práce
a tím pádem přibývali lidé. V roce 1850 v Jablonci
žilo už více než tři a půl tisíce lidí. Obyvatelstvo
přibývalo i v sousedním Liberci.

Jak si asi pamatujete z hodin dějepisu, rok 1848 byl
rokem revolučním, v jehož důsledku došlo k mnoha
reformám a Rakousko se začalo přetvářet na konsti-
tuční monarchii (to znamená, že moc panovníka je
daná a omezená ústavou). Všichni poddaní Jeho
Veličenstva se napříště měli řídit stejným právem ve
stejném systému veřejné správy. Došlo také ke spoje-
ní politické a soudní správy do smíšených okresních
úřadů, jejichž vedoucí pracovníci – okresní představe-
ní soudili a současné své rozsudky sami prováděli.
Smíšený okresní úřad vznikl také v Jablonci, jeho
představeným byl Karl Jelen. 

Od 1. února 1850 začalo platit nové správní rozděle-
ní Čech. Vzniklo 8 920 katastrálních obcí, 210 soud-
ních okresů, 79 okresních hejtmanství a 7 krajských
vlád. Pro porovnání, v dnešní České republice je 6 264
obcí, 14 krajů v čele s hejtmany a 76 okresních soudů. 

Ale vraťme se do Jablonce. Nová obecní samospráva
v čele s prvním starostou Josefem Pfeifferem si po
zániku dřívější vrchnostenské správy vytkla za cíl při-
vést do Jablonce železnici. Bohužel se záměr nepoda-
řilo prosadit tak, jak by se Jabloneckým líbilo, a nej-
bližší vlakové spojení Jablonce se světem znamenala
zastávka v Rychnově na trati Pardubice–Liberec dobu-

dované roku 1859. Na ní pak pravidelně vystupovaly
stovky do Jablonce mířících cizinců, nákupčích a pro-
dejců. 

Jak už bylo řečeno, v polovině 19. století se lidem
v Jablonci dařilo. Jablonecký průmysl zažíval kon-
junkturu, byl tu okresní soud, škola i pivovar a sláva
jabloneckého zboží sahala až za moře. Obyvatelé měs-
ta měli tedy oprávněný pocit, že je čas posunout ději-
ny dál a vylepšit nepříliš honosný statut obce. První
historicky doložená žádost o povýšení Jablonce na
město byla do podacího deníku vídeňského minister-
stva vnitra zapsána už v říjnu 1849, ale o jejím dalším
osudu není nic známo. Zůstala prostě, jak se říká, u ledu.
Další žádost podali Jablonečtí v říjnu 1965 a 28. břez-
na 1866 pak Jeho Veličenstvo císař Franz Josef I.
Jablonec na město opravdu povýšil, 11. dubna byla
v tomto smyslu vydána vyhláška českého místodrži-
telství v Praze a jablonecká rada dostala tuto informaci
dopisem, který ji zaslal představený smíšeného okres-
ního úřadu Karl Jelen. Oficiální, císařem podepsaný
dokument dorazil do Jablonce až v roce 1906, ale k to-
mu se ještě na stránkách měsíčníku dostaneme. Na
3. května 1866 svolal starosta Pfeiffer mimořádné zase-
dání zastupitelstva města, aby o celé záležitosti infor-
moval své kolegy. Zastupitelé měli samozřejmě radost
a rozhodli, že udělí čestné občanství dvěma vlivným
přímluvcům za povýšení, pražskému profesorovi dr.
Herbstovi a okresnímu představenému Jelenovi.
O oslavách, které tenkrát jablonečtí zastupitelé naplá-
novali na 10. května, si povíme v květnovém čísle.  

Z knihy Jana Kašpara Jablonec nad Nisou – Stručný
průvodce sedmi stoletími města čerpala Markéta
Hozová

Pfiíloha Jabloneckého mûsíãníku / www.mestojablonec.cz / mujablonec@mestojablonec.cz / duben 2016

1866–2016 / 150 LET MùSTA
JABLONEC NAD NISOU

(I)

Slavnost k povýšení na město na Starém trhu (dnes Mírovém náměstí), který byl místem konání oslav a vojenských přehlídek. Foto R. Kursa

■ Josef Pfeiffer
exportér, továrník a politik 
(1818–1869)

První jablonecký starosta byl nej-
starším z devíti dětí mlynáře
z Brandlu, později úspěšného ob-
chodníka, podnikatele v textilním
oboru a také jabloneckého rych-
táře Josefa Pfeiffera staršího.
Josef Pfeiffer mladší šel v otco-
vých stopách a pod jeho vedením
se firma Josef Pfeiffer & Comp.
stala nejvýznamnějším jizersko-
horským exportním domem své
doby.

Starostou se úspěšný podnika-
tel stal v roce 1850 a později byl
zvolen i poslancem. Byl dobrým
hospodářem, za jeho působení
vzrostl majetek městyse, jenž
v roce 1866 přivedl ke statutu
města, z 5 000 na 60 000 zlatých. 

Své úsilí Pfeiffer věnoval zejména
rozvoji dopravní infrastruktury,
podpoře podnikání a společen-
ského života obce. Jako symbol
všech Pfeifferových úspěchů ve
veřejné správě nám může sloužit
založení druhého jabloneckého
náměstí (1864, dnešní Dolní ná-
městí), v jehož horní části byla vy-
stavěna nákladem kolem 50 000
zlatých mezi lety 1867–1869 repre-
zentativní budova radnice v neo-
renesančním stylu (dnes městská
knihovna). Dosud rozptýlená obec,
kde nové domy rostly jak houby
po dešti, tak získala logický střed
a město urbanistický řád. V roce
1867 odměnil Josefa Pfeiffera cí-
sař rytířským křížem řádu Fran-
tiška Josefa.

Jeden z nejvýznamnějších jab-
loneckých rodáků zemřel neče-
kaně a po krátké nemoci. Dnes
odpočívá na jabloneckém hřbito-
vě v hrobce svého syna Bruna.
Josef Pfeiffer byl dvakrát ženatý
a měl celkem čtrnáct dětí.

Z textu Petra Nového pro knihu
Otcové města Jablonce čerpala M.
Hozová
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Není snad v Jablonci nad Nisou jiná část
města, jejíž historická tvář by byla přemazá-
na tak mocně, jako se to během dvacátého
století stalo Rýnovicím. 

Z chudé, ale půvabné vesničky zemědělců,
sklářů a výrobců cihel se během pár let z větší-
ho dílu stala průmyslová zóna. Obklopená po-
stupně novou zástavbou rozměrů nikoliv
skromných. Většina původních políček a luk
zmizela; náladu některých míst jako by předur-
čilo utrpení zajatců v lágrech u válečných tová-
ren. I kostel svatého Ducha, ona dominanta
staré vsi, se v konkurenci věžáků a továrních
komínů musela najednou cítit jaksi zahanbeně
i ve své velkoleposti. Rýnovice – kypící dnes vý-
robou a dopravou – jako by proto potřebovaly
příběh něčeho milého, starobylého a ve svém
významu ušlechtilého. Poslechněte si proto po-
hnuté vyprávění o dvou zdejších Mariích. Snad
bude mít alespoň zčásti dobrý konec…

V myslích jizerskohorských horalů bývala od
barokních časů naděje úniku z těžkostí každo-
denního života spojovaná s Pannou Marií, mat-
kou Ježíšovou. K ní se přečasto modlili, za ní
podnikali namáhavé poutě do Hejnic či Boz-
kova. Její sochy umísťovali do krajiny, nejčastě-
ji pod lípy k cestám a rozcestím. Na paměť zá-
chrany od smrti a nemoci, v prosbě o ochranu
či jen jako výraz věrné zbožnosti.

Jen málokdo dnes již ví, že v Rýnovicích stá-
valy, nepříliš daleko od sebe, hned dvě takové
mariánské památky. Přestože vznikly v rozme-
zí téměř jednoho sta let, měly velmi podobný
vzhled. Každá z nich však znázorňovala jinou
etapu Mariina života – starší bolestné utrpení
a mladší čirou radost. 

Na křižovatce historických cest, v jejichž smě-
ru dnes vedou ulice Maxe Švabinského a La-
dova, nechal na svém pozemku vztyčit roku
1821 hospodář Gottfried Kratzer z usedlosti č. 6
pískovcový sloup. A na něj dal umístit sošku

Panny Marie s malým Ježíškem. Léta pak tento
výjev naděje a radosti zdravil Rýnovické na je-
jich životních cestách do blízka i daleka. 

Na sedláka Kratzera z velkého kamenného
domu č. 6, který stával zhruba na křižovatce
současných ulic Želivského a Maxe Švabinské-
ho, lidé později zapomněli a sloupku začali –
snad podle některého z pozdějších majitelů
usedlosti – říkat Altmannova kaple. Protože asi
pískovec v horském povětří značně trpěl, mu-
sela být památka v roce 1929 (některé zdroje
uvádějí i rok 1930) opravena nákladem paní
Elsy Krause. Její dobrý skutek měl připomínat
záznam na patce sloupu, kde stálo: Repasion
Else Krause 1929. Tento nápis byl odhalen ne-
celý půlmetr pod povrchem na podstavci, a to
při průzkumu, který v místě prováděl pan Josef
Mikule z Rýnovic se dvěma sousedy. 

Pod velkými lipami na staré křižovatce pak
pískovcová Marie s Jezulátkem stála po opravě
nerušeně dál. A okolo se měnil svět. Zmizeli
potomci rýnovických hospodářů, prořídly řady
těch, kteří věřili v Marii a jejího syna. Zase ale
přibylo domů, asfaltu, aut, spěchu, prachu
a drátů elektrického napětí. Přesto se sloupu se
sochou nikdo nedovolil ve zlém dotknout. A to
až do června 2003, kdy kdosi neznámý sloup
strhl – ten se při pádu rozpůlil a socha se z něj
odlomila. Na místě zkázy pak zůstal jen spodní
díl se zbytky kamenných nohou. Marie zmizela.
Nebylo zcela jasné, jestli se jedná o následek
autonehody či vandalský čin, případně obě vě-
ci propojené s krádeží. Jablonecké noviny na-
psaly o konci památky článek ve svém vydání
z 12. srpna 2004, kde zazněla i smutná věta: Na
své místo se již pravděpodobně nevrátí pískov-
cový sloup, který loni někdo v Jablonci-Rýno-
vicích povalil…

Pokračování příště
Marek Řeháček

(marek.rehacek@gmail.com)

O dvou rýnovických Mariích
■ Jablonecké maličkosti IV.

Autor Dominik Strnad

Kresba Petr Ferdyš Polda



V osmdesátých letech byly v návaznosti na
výstavbu obchodního centra Nisa, přezdíva-
ného Černobyl, na střeše objektu instalovány
dvě výtvarně zpracované prolézačky Loko-
motiva a Parník od nedávno zesnulého ma-
líře, sklářského výtvarníka a scénografa Jana
Vančury. 

Zadáním pro autora bylo vytvořit mobiliář pro
děti čekající, až rodiče nakoupí. Na návrhu in-
stalace se podílela také autorova manželka, ar-
chitektka Lidmila Švarcová. „Motiv lokomotivy

mě tenkrát fascinoval, v Jablonci jsem na toto
téma vytvořil ještě dřevěný reliéf v Základní
škole Liberecká,“ vzpomínal autor Jan Vanču-
ra, který mimo jiné v devadesátých letech navr-
hl protipožární oponu jabloneckého divadla.
„V neveselé době jsme chtěli vytvořit něco vese-
lého,“ shrnul umělec hlavní motto díla.

Obě výtvarná díla byla později přesunuta ze
střechy obchodního centra do prostoru za řa-
dou panelových domů v ulici Sadová. Tím však
putování prolézaček neskončilo, zatímco do
Sadové ještě putovaly společně, při dalším stě-
hování již byly rozděleny. Parník našel nové
umístění za plotem v areálu jabloneckého ba-
zénu, což je místo frekventované a dalo by se ří-
ci reprezentativní. Bohužel Parník se nalézá za
plotem, na pozemku nepřístupném veřejnosti,
na němž děti pochopitelně nemají možnost roz-
pustile dovádět. Lokomotivu potkal snad ještě
smutnější osud. Byla umístěna v rohu bohem
zapomenutého dětského hřiště poblíž železnič-
ního náspu v ulici Na Vyhlídce. Při přemisťování
prolézaček patrně fungovala naivně jednodu-
chá logika, k parníku patří vodní živel, přemís-
tíme jej tedy do blízkosti městské přehrady

a bazénu, lokomotivu je pak na základě této lo-
giky možné umístit kamkoliv v blízkosti želez-
niční trati. Možná by však bylo lépe chápat tyto
umělecké objekty jako soubor děl, který, když
už je nutné jej přesunout, není dobré rozdělit
do různých lokací. Rovněž by bylo záhodno
umělecké objekty, jejichž primární funkcí je
sloužit jako dětská prolézačka, instalovat do
míst, kde k nim děti budou mít přístup. Snad
příště.

Za spolek PLAC
Jan Picko

(I I I)

150 LET MùSTA JABLONEC NAD NISOU duben 2016

Odloučení parníku a lokomotivy 
■ Výtvarné umění 60.–80. let 20. století ve veřejném prostoru Jablonce – III. díl

Reprezentační šaty města ušila v rámci své-
ho projektu Návraty k hodnotám módní
návrhářka Marie Zelená. Doplněné jsou štra-
sovou korunkou z domácí provenience jab-
lonecké firmy ŠENÝR Bijoux.

Letos budou šaty provázet významné události
v kalendáři oslav 150 let. Poprvé byly uvedeny
na plese města a budou využity také např. na
slavnostním koncertu v kostele sv. Anny 10. květ-
na nebo na galavečeru v divadle 23. září. Bě-
hem Dne památek budou vystaveny v prosto-
rách pracovny primátora.

Výrobu šatů v rámci svého projektu finančně
podpořila Marie Zelená. Korunka je sponzor-
ským darem Šenýru městu Jablonec. Radnice
za šaty zaplatila necelých 50 tisíc.

Ptáme se Marie Zelené
Jak dlouho trvala příprava šatů?
Asi to nedokážu spočítat na hodiny, bylo to mno-
ho dní práce pro mě a moje dvě kolegyně.

Podle čeho jste volila materiály a co vám by-
lo inspirací? 
Inspirací je pro mne u města vlajka a heraldic-
ký znak města. Proto jsem volila barvy podle
jablonecké vlajky – zelená a bílá. Materiály na
šaty jsem vybírala tak, aby se daly udržovat,
protože šaty mají vlečku a budou se muset čis-
tit. Protože jde o český projekt, snažím se pou-
žívat materiály, které jsou vyrobené v Česku,
většina látek je z Hedvy Moravská Třebová.

Kolik látky jste spotřebovala?
Na pošití samotné vrchní sukně to bylo 40 m ze-
lené a 10 m bílé látky šířky 140 cm. Na spodní
sukni a spodnici dalších cca 20 m. Živůtek tvoří
korzet na šněrování a pás přes ramena. Tam už
byla spotřeba malá, kolem 2 m plus výztuhy.
Celá sukně je ručně pošita látkou, kterou jsme
nejdříve našpendlily na díly sukně tak, aby tvoři-
la tvar jakoby koruny stromu. Pak se to muselo
ručně našívat, což bylo časově nejnáročnější. 

Dominantou šatů je městský znak, jak vznikal?
Protože má Jablonec ve znaku jabloň a musím
říct, že je to opravdu moc krásný znak, zpraco-

vala jsem honosnou sukni jako korunu stromu,
ve které je znak ve velikosti 65 × 48 cm zasazen.
Znak je kombinací tisku, strojové výšivky a le-
mování štrasů z Šenýru. Jabloň jsem nechala
strojově vyšít ve firmě ACTIV Brno. Na vyšíva-
nou část to bylo cca 250 000 stehů a stroj ho
podle speciálního programu vyšíval 8 hodin.
Celý znak je vyztužený, aby byl výrazný a ole-
movaný štrasovými pásy.

Kolik měst v ČR se může pyšnit vašimi re-
prezentačními šaty?
Doposud je to 15 českých měst a Bratislava.
Každé šaty jsou vždy s povolením k užití heral-
dického znaku.

Korunka představuje starou radnici
„Korunka doplňující šaty znázorňuje starou
radnici. Tato stavba je tak trochu opomíjenou
dominantou města a symbolicky se váže k 150.
výročí povýšení Jablonce na město. Právě pový-
šení bylo pro naše předky impulzem k tomu
postavit reprezentativní budovu. Uvítali jsme
proto nápad autorek znázornit na korunce sta-
rou radnici,“ vysvětluje primátor Petr Beitl. 

Ptáme se Olgy Kopalové, autorky korunky
Byla pro vás práce na korunce k jablonec-
kým šatům něčím zvláštní? 
Ano, myslím, že to byla zcela výjimečná situa-
ce. Protože Jablonec je moje rodné město, ve
kterém celý život také žiju a tím jsem vlastně
i jeho součástí. Je to prostě jiné než u měst,
o nichž jsem jen četla nebo slyšela z vyprávění.
Jablonec byl, je a bude pro mě vždy NEJ. Proto
je to svým způsobem těžší a více zavazující po-
dílet se na tak úžasném projektu s paní Zelenou
a zviditelnit naše město.

Jak probíhala spolupráce s paní Zelenou? 
Paní Zelená je autorkou tohoto projektu a je
zcela na ní, jak se ve všech věcech rozhodne
a já to pouze respektuji. Plním její přání a vě-
řím, že se vždy dohodneme, zatím to tak bylo.

Jste autorkou korunek pro vítězky různých
soutěží Miss. Máte na kontě už nějaké další
korunky s dominantami měst?
Ano, v dílně Šenýru jsme spolu s celým týmem
a se vzorkařkou Martinou Zajíčkovou vytvořili
také korunky pro Prahu – Karlův most, Chrám
sv. Mikuláše a Pražský hrad, města Hradec
Králové, Karlovy Vary, Kroměříž, Olomouc
a třeba i rodné město paní Zelené Ostrožskou
Novou Ves.

Jak dlouho výroba korunky trvá? 
Asi dva dny. Vše je ruční práce. Speciálně jsem
například došla do centra vyfotit horní část bu-
dovy staré radnice, protože je na fotografiích na
internetu různě zkreslená a chtěla jsem, aby
podoba odpovídala reálu. Korunka má i hodiny,
přesná okna a schody do budovy.

Jaké a kolik kamenů je celkově na korunce
použito? 
Korunka je vyrobena z křišťálových kamenů
jablonecké firmy Preciosa, a. s. Celkem jich je
použito tisíc. Po dokončení samotného designu
byla korunka postříbřena v jablonecké Galva-
notechně. Její celková hmotnost je 105 gramů.

Markéta Hozová

Šaty symbolizující Jablonec

Šaty na sebe poprvé oblékla modelka, moderátorka
a Česká Miss roku 2013 Gabriela Kratochvílová. 

Foto Ota Mrákota

Foto Jiří Endler
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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 v loňském roce od-
startovala soutěž dětí z MŠ, které jsou tak zá-
bavnou formou vtažené k tématu historie města.
Jejich úkolem je kreslit obrázek na dané téma.
Tři nejlepší autoři jsou i s obrázky vyfoceni
a zveřejněni na stránkách JM. Každý měsíc část
nejlepších prací vystavujeme v městské kni-
hovně. Na konci roku proběhne výstava nejlep-
ších prací v Eurocentru. Čtvrtým zadáním, kte-
ré měly děti za úkol namalovat, byly rozhledny.

Do redakce přišlo mnoho krásných obrázků,
z nichž jsme vybrali tři, jež se nám nejvíce líbi-
ly. Autoři obrázků jsou Noemi Kalvodová (7. MŠ
Jugoslávská), Laura Tůmová (MŠ Pod Lesem)
a Anna Dupačová (MŠ Pod Peřinkou).

Pátý úkol
Jistě jste slyšeli, že v minulosti ve městě jezdila
tramvaj. Ta první vyjela 7. února 1900 a spojovala
dnešní Mírové náměstí s Rychnovem. 

Následně byly spojeny různé části města
a postupně tramvajová síť měřila přibližně 21
km. Jednalo se o tramvaje osobní i nákladní
a hojně je využívala pošta. Postupem času ale
tramvaje po Jablonci jezdit přestaly, naposledy

vyjela tramvaj 31. března 1965. V provozu zů-
stala pouze trať mezi Jabloncem a Libercem.
Dnes historickou trať připomíná kolej v Kubál-
kově ulici. Vaším úkolem je právě nakreslit
tramvaj.

Díla vystavíme ve staré radnici – knihovně
a ty nejzdařilejší odměníme. Obrázky očekává-
me do pátku 15. dubna 2016 na podatelně v pří-
zemí 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: Malujte s námi. Doporučený for-
mát 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. dubna, 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 březnového kvízu: Anežka Kocumová,
Anna Netopilová, Táňa Samešová. Ceny k vyzved-
nutí v Městské knihovně v Jablonci nad Nisou.

Kvíz pro celou rodinu

1. Historie tenisového klubu ČLTK
Bižuterie Jablonec nad Nisou sahá
hluboko do 20. století. Pod názvem
Gablonzer Lawen Tenis Club byl založen
roku:

a 1919 
b 1927 
c 1932

2. Mezi jablonecké střední školy, které
mají ve svém vzdělávacím programu
zahrnutou i rozšířenou sportovní
přípravu, patří:

a Střední škola řemesel a služeb
b Gymnázium U Balvanu
c Gymnázium Dr. Antona Randy

3. Fotbalový klub Jablonec 
(FK Jablonec) hraje v současnosti:
a v první lize 
b ve druhé lize
c ve třetí lize

4. Rallye Paříž–Dakar se účastnil
jablonecký rodák celkem čtyřikrát, a to
v letech 1985–1988. Byl jím:
a Karel Loprais
b Jiří Moskal 
c Josef Kalina

5. Matka jablonecké rodačky Gabriely
Soukalové získala v roce 1984 na ZOH
v Sarajevu stříbrnou medaili. Věnovala se:
a běhu na lyžích 
b krasobruslení
c biatlonu

6. Členové sportovního oddílu Jizerský
drak se při vykonávání své disciplíny
v žádném případě neobejdou bez:
a padáku
b pádla 
c pálky

Jméno a příjmení

Adresa (ulice, město, PSČ

Telefon

e-mail
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