
Jablonec konečně nad Nisou
V minulém čísle Jabloneckého měsíčníku jsme
se v historii města pomalu přehoupli do 20. sto-
letí. Jablonec je elektrifikován i plynofikován,
má dva kostely, jednu synagogu, městské lázně,
soud, poštu, sokolovnu, nemocnici i starobinec.
Město protínají dvě tramvajové linky. V prvním
desetiletí nového století vznikly také další typic-
ké stavby – výletní restaurace s rozhlednou na
Petříně, městské divadlo a hlavně proslulá jab-
lonecká přehrada ve Mšeně.

V okolí Jablonce by se jistě dala najít lepší místa
pro umístění přehrady. Jako nejvhodnější se jevilo
přehrazení Bílé Nisy (ta zde způsobovala i největší
problémy) v úzkém údolí nad Brandlem. Nevý-
hodou však byla zátopa značné části Rýnovic.

Proto přišel profesor Intze s neobvyklým řeše-
ním: navrhl přehradit málo vodnatý Mšenský po-
tok a dostatečný přítok zajistit propojením s Bílou
(rýnovickou) a Lužickou (lučanskou) Nisou pomo-
cí dvou štol. Především však šlo o zachycení a pře-
vedení povodňových průtoků z povodí obou Nis do
nádrže, čímž se zvýšila ochrana Jablonce při po-
vodních. Bylo nutné vybudovat i vedlejší hráz.

Ze sedmnácti přihlášených stavebních firem vy-
brala komise pražskou firmu Franz Schön a syno-
vé. Pro těžbu stavebního kamene byl hned v dubnu
otevřen lom v Loučné. Koncem května 1906 praco-
valo již na stavbě a v lomu 146 dělníků. Začátkem
září bylo vše připraveno k položení základního ka-
mene.

Ke slavnostnímu okamžiku došlo ve středu 5. zá-
ří 1906 v 10 hodin dopoledne. Bezprostředně poté
bylo zahájeno zdění hráze. K tomu sem bylo potře-
ba dopravit na 40 000 m3 lomového kamene. Na zá-
padním břehu byla zřízena rozlehlá deponie, kam
se kámen dopravoval po kolejích. Práce na hlavní
i boční hrázi byly dokončeny na podzim roku 1909
a koncem téhož roku byly hotové i všechny další

hlavní části. Výjimkou byla jen loučenská štola,
která byla proražena o pár týdnů později. Úřední
prohlídka hotových částí se uskutečnila za přítom-
nosti mšenského starosty J. Kittela 21. prosince.
Jelikož byl její výsledek uspokojivý, mohlo být vy-
dáno povolení k užívání stavby. Hned se také zača-
lo s postupným napouštěním přehrady.

Dne 24. června 1906 Jablonec podruhé navštívil
císař Franz Josef I. Přijel si totiž prohlédnout vý-
stavu českých Němců, která se konala v Liberci.
Jablonec byl na výstavě také zastoupen například
lázeňským pavilonem z Jabloneckých Pasek nebo
horským restaurantem jabloneckého pivovaru.
Zúčastněná města se měla prezentovat také měst-
ským znakem. Jablonec ten svůj ale neměl. Zna-
kovou listinu v té době neměla také další města.
Jablonecká městská rada ve Vídni o propůjčení
městského znaku, barev a praporu zažádala Vídeň
v únoru 1906. Žádost byla vznesena také o defini-
tivní úpravu názvu města. V dubnu město zaplatilo
poplatek 330 rakouských korun za propůjčení zna-
ku a v prosinci 1906 příslušnou listinu obdrželo. 

Pokud se týká názvu města, v žádosti z února
1906 se uvádí, že rozlišovací „an der Neiße“ (nad
Nisou) obec prokazatelně používá od roku 1840.
Toto neoficiální označení se užívalo například na
razítku okresní školní rady nebo ve statistických
lexikonech. Gablonz a/N se jmenovala i telegrafní
stanice. V Čechách existovalo více obcí jménem
Gablonz a poštovní zásilky, které neměly potřebný
dodatek, bývaly často špatně doručeny, což kom-
plikovalo život nejen obchodníkům s jabloneckým
zbožím.

Z textů Otokara Simma o přehradě a z knihy Jana
Kašpara Jablonec nad Nisou – Stručný průvodce sed-
mi stoletími města a z knihy Jana Strnada Kapitoly
ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou čerpala
Markéta Hozová.
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Císař František Josef I. navštívil Jablonec dvakrát. Podruhé přijel na návštěvu 24. června 1906. Jablonečané mu tehdy připravili velkolepé a srdečné přijetí. Na hlavním náměstí,
dnes Mírovém, jej oficiálně přivítal starosta A. H. Posselt.

■ Jablonečtí Češi to
neměli lehké
V roce 1910 žilo v Jablonci 29 521 oby-
vatel, přičemž Češi tvořili jen malou
část, snad ani ne 10 %. V souvislosti
s průmyslovým rozvojem a přílivem no-
vých obyvatel počet Čechů ve městě
stoupal. V roce 1870 byl v Jablonci zalo-
žen první český spolek Česká beseda se
sídlem v hostinci v Údolní ulici a po-
stupně vznikaly další. Roku 1909 byl
v dnešní Revoluční ulici (dříve V Pusti-
nách) otevřen český Národní dům, který
se stal centrem společenského a kultur-
ního života jabloneckých Čechů. 

První česká škola vznikla díky osobě
pilníkáře Antona Chvojky. Vyučování v ní
bylo zahájeno 1. září 1889. Antonín Chvoj-
ka, výrobce pilníků, zemřel roku 1884
a svůj dům č. p. 404 v Kamenné ulici od-
kázal Ústřední matici školské v Praze.
Jednou z podmínek závěti bylo, že ma-
tice zavede v tomto domě nejdéle do pěti
let od Chvojkovy smrti české školní vyu-
čování. Již při prvním zápisu roku 1889
bylo zapsáno 35 žáků, z toho 12 jablo-
neckých. České střední školy se jablo-
nečtí Češi dočkali až za první republiky.

Sídlem české menšiny v Jablonci byl hostinec
České besedy v Údolní ulici, dnešní ul. 5. května.
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Kříž ve Vysoké ulici /pokračování z minulého čísla/

■ Jablonecké maličkosti VII.

Přeci jen měli pravdu oba dobří znalci jab-
lonecké minulosti. Možnou odpověď na zá-
hadu stavitele kříže ve Vysoké ulici totiž
můžeme najít opět v Lilieho vlastivědě. 

Zde se píše, že většina polí v Pasekách patřila
členům rodu Rösslerova. Prapůvodně byly
tamní pozemky součástí jabloneckého gruntu
hospodáře Rösslera z Mlýnské ulice, přezdíva-
ného kdysi Hansseff čili Honza-Pepek. Kříž byl
tedy postaven na lánu, který se táhl vzhůru
kopcem skutečně už od domu č. 335, jak uvádí
jeden ze soupisů. Jenže tento dům patřil v roce
1843 majiteli na mapě katastru označenému
jako Annastas Unger; jeho značně přestavěná
chalupa č. 335/1 doposud stojí ve Vysoké ulici.
Rodný dům Rösslerových býval ale až naproti
přes cestu: v zahradě dnešního objektu Mlýn-
ská č. 1905/46b. Hansseff byl tak z Jablonce
a teprve jeho potomci odešli hospodařit do Pa-
sek. Památka ve Vysoké je skutečně oním Pasec-
kým křížem, o který se podle údajů ze starých
soupisů Rösslerovi dlouhá léta starali. Potvr-
zuje to i údaj, který jsem našel v Gierachově
vlastivědě z roku 1934, kde se píše, že Schlager
Kreuz čili Pasecký kříž v Jablonci nese nápis
Anno 1777. A právě podle tohoto kříže byli
Rösslerovi dva synové hospodařící již na území
Pasek: Kreuzanton a Kreuzgerber (Křížový An-
ton a Křížový Gerber). Nechce se mi až věřit, že
by rozluštění záhady stvořitele kříže bylo nako-
nec tak prosté… 

Kovaný krucifix nakonec přežil výstavbu síd-
liště ve Vysoké ulici, jen z jeho okolí vymizela
ona venkovská nálada luk a plaňkových plotů.
Památka sama trpěla dlouholetým neudržová-
ním. Teprve na konci osmdesátých let 20. stole-
tí se díky zájmu jabloneckého patriota Petra
Poborského dočkal kříž větší opravy – tehdy byl
vyspraven, vyměněna byla stříška a Ježíšovo
tělo nahradilo nové z mědi. Obraz Vykupitele
na ně namaloval malíř Václav Pokorný a krátce

po 17. listopadu 1989 se vrátil na kříž, kde pak
visel celé čtvrtstoletí. 

Celkově zrestaurován do podoby co nejvíce
připomínající tu původní byl kříž až v roce
2015. Díky zájmu památkářů z jabloneckého
magistrátu a finanční podpoře navržené komisí
městské památkové péče mohlo být ke starobylé
památce přistoupeno takto velkoryse. Železné
části odputovaly až do pražské restaurátorské
dílny Radomila Šolce, který v Jablonci na Ovoc-
ném trhu ve stejné době obnovoval i sochu sva-
tého Jana z Nepomuku. 

Stav železného křížku i jeho žulového pod-
stavce nebyl katastrofální, ale také ne uspokojivý.
Restaurátor na místě očistil, vyspároval a za-
konzervoval žulový podstavec; červenou barvou
byl zvýrazněn letopočet vzniku památky – Anno
1777. Samotný kříž byl demontován, rozebrán
a v dílně jemným pískováním vyčištěn a ná-
sledně vyspraven. Radomil Šolc také z plechu
zhotovil nové tělo Ježíše Krista a vymaloval jej
v duchu pozdně barokních kostelních obrazů.
Stříška nad tělem Páně byla taktéž nahrazena
novou – tvarově odpovídající původní, tak jak ji
na obou svých kresbách zachytil Josef V. Schey-
bal. Na krucifix byl navíc opět přimontován
i kovový držák na svíčku, který se kdysi ztratil
a právě oprava byla dobrou příležitost jej opět
navrátit. Bylo to dokonalé, škoda jen, že se za-
pomnělo na štítek s nápisem Dokonáno jest!;
tedy: v kontextu jabloneckých dějin spíše Es ist
volbracht!

Zpátky na podstavec se krucifix s plechovým
Ježíšem vrátil 11. listopadu 2015. Následně byl
ve čtvrtek 3. prosince v 16 hodin, těsně před
setměním, v požehnané náladě za blikání svě-
týlek červených svíček a při hojné účasti veřej-
nosti, slavnostně posvěcen kaplanem Lukášem
Hrabánkem. Starodávná chvíle se alespoň na
chvíli vrátila do Vysoké ulice.

Marek Řeháček
(marek.rehacek@gmail.com)Kresba Petr Ferdyš Polda
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Kina jsou nedílnou součástí jablonecké kul-
tury. V letošním roce uplyne 120 let od chví-
le, kdy do města přijelo první kočovné kino.
V roce 1896 se Jablonečané poprvé seznámi-
li s biografem. To je uchvátilo tak, že násled-
ně měla vzniknout první kina. 

Prvním stálým kinem byl Metropol v Kamenné
č. 11, poblíž Unterer Marktplatz. V tomto kině
o 430 sedadlech byl promítán i první zvukový,
resp. dodatečně ozvučený film s názvem
Atlantic. Kino Radnice bylo uvedeno do provo-
zu 29. 10. 1932 a ve své době bylo jedno z nej-
větších v republice – s kapacitou 1 006 míst. 

Po zprovoznění kina Radnice bylo zavřeno kino
Metropol. V průběhu 30. let vznikla další kina,
a to kino Invalidů (později Jabloň, kapacita 300
míst) a kino Fortuna (později Oko, kapacita 392
míst). V roce 1957 kina předal Československý

státní film do správy národních výborů. Kino
Radnice se od roku 1951 jmenovalo Stalingrad.
Roku 1963 začalo vznikat v prostorech bývalé-
ho hřbitova velké letní kino, které může po-
jmout až 1 400 diváků. V roce 1966 bylo z tech-
nických důvodů zavřeno kino Jabloň. V roce
1965 se ve městě konala 1. světová výstava bi-
žuterie Jablonec ’65. Jako součást této výstavy
vzniklo v Krajské loutkové scéně kino, v němž
se z 16mm projektorů promítaly krátké tema-
tické reklamní filmy. Později bylo rozhodnuto
o jeho zachování, vzniklo tak kino Výstaviště
s kapacitou 175 míst. V roce 1965 proběhla pře-
stavba kina Radnice na rozšířené plátno, při-
čemž byly odebrány první 3 řady a kapacita se
tak snížila na 800 míst. O pět let později násle-
dovala další přestavba, a to na 70mm kino se
šestikanálovým zvukem a s kapacitou 439 míst.
Vznikla Městská správa kin, která roku 1971

převzala správu kina Výstaviště a později
i všech dalších. Během 70. a 80. let docházelo
k dalším změnám. V roce 1973 bylo kino
Výstaviště přejmenováno na Junior – specializo-
vané kino pro děti a mládež. V letním kině byla
postavena betonová zeď o šířce 20 a výšce 8,5
metru. Mezi lety 1970 a 1989 tak fungovala
v Jablonci nad Nisou celkem čtyři kina – Rad-
nice 70, Oko, Junior a letní kino. V dubnu 1987
byl zahájen provoz videokavárny v Gastro-
centru v ulici Na Vršku. 

Kino Radnice 70 s kapacitou 439 míst nabízí
nepřetržitý provoz a je hodnoceno jako jedno
z nejlepších kin v republice. Promítací vzdále-
nost je 16 metrů a promítá se na plátno o šířce
14,5 metrů a výšce 6,2 metrů. (end)

S využitím textu Luďka H. Havla, Okres na se-
veru aneb Jablonecká kina

Biografy mají v Jablonci svoji historii

Téma typografie ve veřejném prostoru města
Jablonec nad Nisou by vydalo na celou řadu
samostatných článků a rozhodně si zaslouží
naši pozornost.

Vnímavé návštěvníky města, kteří si nestačili
postupně přivyknout, vždy upoutá podivuhod-
ný typografický úkaz, písmomalířský nápis
HOTEL NA BAŠTĚ na Horním náměstí. Na-
opak kvalitním příkladem typografie jako ar-
chitektonického prvku byl charakteristický ná-
pis Jabloň na dnes již neexistujícím obchodním
domě. Se spolkem PLAC se nám jej bezmála
před rokem podařilo zachránit a vymýšlíme
pro něj nové umístění ve veřejném prostoru.
Svůj výrazný nápis měnilo v nedávné době i ki-
no Radnice, které se dočkalo umělecké repliky
původního neonového nápisu z třicátých let
a jeho předchůdce z let devadesátých čeká vý-
tvarná recyklace za přispění studentů SUPŠ

a VOŠ a umístění na promítací budovu v letním
kině.

Je tu však ještě jeden nápis s tématikou kina.
Nikým příliš nepovšimnut leží tento kameno-

sochařský artefakt v areálu letního kina a obrůstá
mechem. Jeho technický stav se však jeví dobrý
a nabízí se proto myšlenka navrátit mu původ-
ní funkci poutače. Jeho umístění bylo spojené
s celkovým řešením předprostoru letního kina,
kde bylo mezi vstupem a veřejnými toaletami
betonové jezírko s vodotryskem. Případný ná-
vrat artefaktu, který by se ze své současné skrý-
še pod stromem stěhoval zpět na výsluní jen
o pár metrů, by měl být opět spojen s řešením
celého předprostoru. Vedení jabloneckých kin
má k záměru vstřícný postoj a úvahy o využití
i významu tohoto místa jsou příležitostí k dopl-
nění chybějících funkcí veřejného prostoru
v centru města. Nebyla by to pěkná příležitost
ukázat, že dětské hřiště může být vkusné a ná-
paditě? Matky architektky v PLACu o tom in-
tenzivně přemýšlejí.

Za spolek PLAC
Jan Picko a Jakub Chuchlík

Letní kino z kamene
■ Výtvarné umění 60.–80. let 20. století ve veřejném prostoru Jablonce – VI. díl

Město Jablonec nad Nisou, které prošlo na
přelomu 19. a 20. století velkým hospodář-
ským vzestupem, usilovalo o výstavbu repre-
zentativního sídla a centra kultury. Pro vý-
stavbu divadla byl 22. prosince 1894 založen
Jablonecký divadelní spolek, jehož předse-
dou se stal ředitel místní filiálky banky
Union Richard Näbe. 

Starosta města A. H. Posselt provedl 23. července
slavnostní výkop základů a v den sedmdesátých
šestých narozenin císaře Františka Josefa I.,
v neděli 18. srpna 1906, byl slavnostně položen
základní kámen městského divadla. Na stavbě
divadla pracovalo přes padesát firem. Základní
stavební práce prováděla firma jabloneckého
stavitele Emiliana Herbiga. Železobetonové
konstrukce zajišťovala firma G. A. Wayss z Víd-
ně, železné konstrukce společnost Hein, Leh-
nam & Co z Berlína. Většinu ostatních staveb-
ních a řemeslnických prací obstarali místní
podnikatelé. Slavnostní otevření divadla pro-
běhlo v sobotu 21. září 1907. Úvodem večera za-
znělo několik menších děl, vyvrcholením se
stalo uvedení veselohry Husarská horečka
Gustava Kadelburga a Richarda Skowronka.
Počínaje první divadelní sezonou 1907/08 se

mohla jablonecká scéna pochlubit souborem,
který inscenoval činohru, operu a operetu.

Jablonecké divadlo, na rozdíl od mnoha diva-
del v Německu, hrálo až do roku 1944. Poté by-
lo uzavřeno. Ke znovuotevření došlo 30. června
1945 hrou Naši furianti. Od konce roku 1948
začal divadlo řídit přímo místní národní výbor
a městská rada rozhodla o přejmenování na
Divadlo Julia Fučíka. V letech 1964–68 prošlo
postupnou rekonstrukcí, která nebyla nejšťast-
nější. Devadesátá léta skoncovala s ideologic-

kým a administrativním ovlivňováním a z ve-
dení kulturních institucí odešli političtí expo-
nenti. V roce 1990 rozhodla rada MÚ o změně
z Divadla Julia Fučíka na městské divadlo.
V říjnu 1996 začala rekonstrukce. Během břez-
na 1998 byl objekt předán městu, které pokra-
čovalo v dovybavení. Konečné náklady na re-
konstrukci činily 139 milionů korun. V dubnu
1998 byla založena obecně prospěšná společ-
nost Městské divadlo Jablonec nad Nisou, vede-
ním byla pověřena Jaroslava Syrovátková.
Prvním veřejným představením se stala 2. září
1998 Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany v na-
studování Divadla F. X. Šaldy Liberec. Od roku
1999 je ředitelem společnosti Pavel Žur.

„V současné době nabízí divadlo pro stálé ná-
vštěvníky šest abonentních skupin zaměřených
na činohru, hudbu, pohádky pro nejmenší,
představení pro studenty, operu a balet. Ročně
se v divadle odehraje přes dvě stě představení
a navštíví jej kolem osmdesáti tisíc návštěvní-
ků. Diváci mohli obdivovat umění řady kultur-
ních osobností, např. Dagmar Peckovou, Adama
Plachetku, Evu Urbanovou, Simonu Stašovou,
Jiřího Langmajera, Elišku Balzerovou, Josefa
Somra a další,“ jmenuje namátkou Pavel Žur.

(end)

110 let od položení základního kamene

Foto Jan Picko
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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
odstartovala soutěž dětí z MŠ, které jsou tak
zábavnou 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 Jabloneckého měsíč-
níku. Každý měsíc část nejlepších prací vysta-
vujeme v městské knihovně. Na konci roku
proběhne výstava nejlepších prací v Euro-

centru. Sedmým zadáním, které měly děti za
úkol namalovat, byl ohňostroj. Do redakce při-
šlo mnoho krásných obrázků, z nichž jsme vy-
brali tři, jež se nám nejvíce líbily.

Autoři obrázků jsou Nella Tribučková (MŠ
Čtyřlístek), Vivien Baluch (MŠ Pod Lesem) a Klár-
ka Kubíková (MŠ Střelecká).

Osmý úkol:
Doba prázdnin je před námi a mnozí z vás spolu
s rodiči či prarodiči prožijete krásné prázdniny.
Přehrada Mšeno patří k nejoblíbenějším rek-
reačním místům nejen pro Jablonečany, ale
jezdí sem i lidé z okolních měst Libereckého
kraje. Vodní nádrž je uprostřed přírody a záro-

veň ve městě, což je poměrně unikátní. Nabízí
písčité i travnaté pláže, vstup do vody je pozvol-
ný i strmý, v okolí jsou stánky s občerstvením,
ale i dětská hřiště. Vaším osmým úkolem je na-
kreslit přehradu. 

Díla vystavíme ve staré radnici – knihovně
a ty nejzdařilejší odměníme. Obrázky očekává-
me do pátku 29. července 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 obál-
ku napište heslo: Malujte s námi. 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 audio-
vizuálním sále knihovny. 

Své aktuální odpovědi posílejte pátku 29. čer-
vence 2016 na adresu: Městská knihovna Jab-
lonec n. N., Dolní náměstí 1, 466 01, nebo vy-
plňte formulář na webu městské knihovny
v Sekci soutěžte s námi. 

Vítězové červnového kvízu: Antonín Derka,
Soňa Balcárková, Hedvika Prokešová.

Kvíz pro celou rodinu

1. Kolik poboček má jablonecká městská knihovna? 
a tři
b čtyři 
c pět

2. Navštívíte-li v Jablonci kino „NASLEPO“,
znamená to, že nevíte:
a co se bude hrát 
b ve kterém kině se bude film hrát
c v kolik hodin film začne

3. Kostel svaté Anny je využíván pro pořádání
kulturních akcí. Jeho provozovatelem je:
a Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s.
b Římskokatolická farnost, děkanství –

Jablonec nad Nisou 
c Jablonecké kulturní a informační centrum,

o. p. s. 

4. Středisko volného času, které zajišťuje nabídku
akcí pro děti i dospělé, se jmenuje:
a Okno
b Terasa
c Vikýř 

5. Jablonecký hudební soubor, který hraje gotickou
a renesanční hudbu, se jmenuje: 
a Netřesk
b Duro Nux 
c Berušky

6. Městská galerie MY má sídlo:
a v přízemí budovy radnice na Mírovém

náměstí
b v Domě Jany a Josefa Scheybalových

v Kostelní ulici 
c v Eurocentru v Jiráskově ulici

Jméno a příjmení

Adresa (ulice, město, PSČ

Telefon

e-mail
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