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Anotace 

 

Liberec je v porovnání s většinou sídelních aglomerací na našem území městem poměrně mladým, 

avšak jeho vývoj byl neméně zajímavý a komplikovaný. Zásadní zlom znamenal především nástup 

průmyslové revoluce, neboť nejvýrazněji se v jeho podobě podepsalo následující gründerské období. 

Charakteristickým znakem města je vedle značné urbanistické  

roztříštěnosti a neuspořádanosti ovlivněné zdejší sloţitou terénní konfigurací zejména fenomén 

zahradních měst. Zároveň lze město spolu s Prahou, Ústím nad Labem, Brnem či Opavou označit za 

jedno z center tzv. druhého proudu kultury, reprezentovaného německy hovořícími architekty 

usazenými na našem území, který tvořil přirozený protipól architektuře české majority. 

 

 

Annotation 

 

Liberec a relatively young city is compared to  with the majority of urban settlements in our country 

but its development has been equally interesting and complicated. The onset of the industrial 

revolution meant a major breaking point in particular because the following gründer period has 

marked it most notably.The characteristic of the city is, beside a large urban fragmentation and 

complex disorder influenced by the local field configuration, especially the phenomenon of garden 

cities. Liberec  with Prague, Usti nad Labem, Brno and Opava accounted for one of the centers of the 

second stream of culture, represented by German-speaking architects settled on our territory, which 

formed a natural counterpart to the architecture of the Czech majority. 
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Úvod 

 
 

Motto: "Krásný sen moderního člověka, touha po účelném, vně i uvnitř stylovém 

domovu, plném slunce a pohody by zde mohl být uskutečněn jako nikde jinde. 

Kde se proboha dá nalézt na severu Čech takové Eldorádo, jenţ poskytuje  

v příznivých klimatických podmínkách uzdravujícímu se a nemocnému na dosah  

ruky nádherný les, turistovi krásné hory…“
1
 

 

 
 

Poněkud neskromným cílem předkládaného příspěvku je poskytnout pokud moţno ucelený 

přehled architektonického vývoje Liberce od jeho počátku do současnosti. Práce se snaţí mapovat 

celkový vývoj města, největší prostor je však věnován zásadním mezníkŧm, které se trvale zapsaly do 

tváře Liberce, nově nasměrovaly a ovlivnily jeho další vývoj, nebo jsou naopak pro něj 

charakteristické. Dle tohoto klíče se zde rovněţ objeví reprezentativní výběr jednotlivých objektŧ, 

kterým se budu blíţe věnovat. Zároveň se v případech, kdy to bude moţné, pokusím o hledání analogií 

a vzorŧ pro libereckou architekturu u nás i v zahraničí a jejich vzájemnou komparaci.  

Liberec je v porovnání s valnou většinou velikostně srovnatelných sídelních aglomerací na našem 

území městem poměrně mladým, ale i přesto je jeho vývoj neméně zajímavý a komplikovaný. Aţ do 

poloviny 18. století ve městě jednoznačně převládala dřevěná architektura. Zásadní zlom v jeho vývoji 

znamenal aţ nástup prŧmyslové revoluce. Gründerské období se v celkové podobě Liberce 

pochopitelně odrazilo nejvýrazněji a velkou měrou ovlivnilo jeho nynější podobu, čemuţ je také 

podřízena struktura práce. Těţištěm textu bude zejména období vymezené léty 1750 – 1950, které bylo 

a je pro město klíčové a pro jeho dnešní podobu stále určující – výjimku představuje pouze tvorba 

ateliéru SIAL.  

Jednu ze stěţejních rolí zde sehrál na přelomu 19. a 20. století především fenomén tzv. zahradních 

měst, který se posléze stal jedním z charakteristických rysŧ Liberce. Za nejreprezentativnější příklad 

zahradního města v Liberci mŧţeme označit zaměstnanecké sídliště firmy Liebieg, tzv. Liebiegovo 

městečko, jednu z nejzajímavějších ale také doposud nejméně doceněných zaměstnaneckých kolonií 

na našem území. 

 Liberec se nachází v oblasti Sudet a většinu stavebních památek lze tudíţ zařadit do tzv. „druhého 

proudu“ architektury, reprezentovaného českými Němci. I proto zde byla během posledních čtyřiceti 

let zřejmá snaha vymazat co nejvíce upomínek na německou minulost města. To mělo za následek i 

nedocenění místního památkového fondu, jemuţ byla jakoţto německému a tudíţ „nezajímavému“ 

                                                 
1 Josef KUBINA: Vom Reichenberger Einfamilienhaus, in: Zeitschrift des Nordböhmischen Gewerbemuseums IV/1-2, 1909, 

15 
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věnována pouze minimální pozornost. Město a jeho vývoj je díky tomu přímo ukázkovým příkladem 

odráţejícím sloţité vzájemné vztahy mezi Němci a Čechy na území České republiky. 

Dalším velkým problémem byla zásadní změna sociální a etnické struktury místních obyvatel 

příchodem poválečných osídlencŧ bez vztahu k městu, coţ zapříčinilo, ţe řada zajímavých a cenných 

budov byla zbytečně zbořena nebo necitlivě upravena.  

Rád bych tedy touto prací splatil pomyslný dluh vŧči dlouho opomíjeným architektonickým památkám 

města, které si hlubší zájem nepochybně zaslouţí.   
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Přehled literatury   

 

Díky tomu, ţe v Liberci aţ do konce druhé světové války převládalo obyvatelstvo německé 

národnosti, je novější uměleckohistorická a historická literatura věnovaná městu značně kusá a 

neúplná. Valná většina nejzásadnějších příspěvkŧ tak vznikla v předválečném a meziválečném období 

– za všechny jmenujme jeden z nejlepších soupisŧ uměleckohistorických a historických památek 

vŧbec, věnovaný oblasti Liberecka, Topographie der Historischen und Kunstgeschichtlichen 

Denkmale im Bezirke Reichenberg z roku 1934 od profesora Karla Friedricha Kühna.
2
 Dále pak lze 

zmínit od téhoţ autora základní monografickou publikaci věnovanou libereckým klasicistním 

měšťanským domŧm Das Steinerne Bürgerhaus in Stadt und Land Reichenberg z roku 1936, 

vlastivědné publikace Viktora Luga, reprezentativní publikaci Reichenberg z roku 1921, jejímţ 

editorem byl tehdejší městský architekt Karl Kerl, 22 dílný slovník Allgemeines Lexikon der Bildenden 

Künstler od Ulricha Thiema a Felixe Beckera, kde se objevuje i řada hesel věnovaných jednotlivým 

architektŧm spjatým s Libercem a také lokální deník Reichenberger Zeitung. Významný zdroj pro 

poznání starší liberecké architektury představují rovněţ dobová odborná periodika, jako Der Architekt, 

Wiener Bauindustrie-Zeitung, Der Baumeister, Architektonische Rundschau, Forum a další, ovšem 

nejdŧleţitějším pramenem stále zŧstává pŧvodní plánová dokumentace jednotlivých objektŧ. 

 Vyhnáním Sudetských Němcŧ na konci války byla přerušena kontinuita s předválečným bádáním, na 

které navázalo jen několik místních nadšencŧ, sdruţených především v liberecké České besedě – mj. 

historici Václav Ruda a Josef Kubát spolu s Ing. arch. Svatoplukem Technikem, který se po celý svŧj 

ţivot věnuje liberecké architektuře.
3
 Výsledkem jejich dlouhodobé činnosti byly příspěvky ve 

Sbornících severočeského muzea v Liberci a speciální čísla Zpráv České besedy v Liberci, věnovaná 

místní architektuře. Dlouhou dobu tak, vedle publikací vydávaných vysídlenci, sdruţenými 

v Heimatkreisu Reichenberg (mj. obsáhlá kniha Reichenberg: Stadt und Land im Neissetal z roku 

1974), představovaly nejucelenější poválečné příspěvky věnované problematice Liberce pouhé dvě 

knihy z pera Václava Rudy a Svatopluka Technika, Liberec minulosti a budoucnosti (1961) a Liberec 

minulosti a přítomnosti (1985). Aţ v posledních letech získal Liberec tolik potřebnou a svému 

významu odpovídající reprezentativní publikaci nazvanou Kniha o Liberci. Ovšem i přes vynikající 

fotografický doprovod a ohromný záběr je zde řada témat (zejména uměleckohistorických) zmíněna 

jen okrajově, na coţ upozorňují i sami autoři. Dalším zásluţným počinem, který se snaţí o 

komplexnější pohled na libereckou architekturu, je článek Liberecká architektura 1890 –1938 od Jana 

Randáčka, publikovaný v časopise Umění XLVII/1999. 

                                                 
2 K osobnosti Karla Friedricha Kühna viz Jaroslav ZEMAN: Pozapomenutý historik umění Karl Friedrich Kühn (1884-1945),  

in: Sborník NPÚ v Liberci 2007, 85-89 
3 Mj. díky jeho iniciativě v rámci SPŠ stavební v Liberci nedošlo k zamýšlené demolici jedné z nejstarších libereckých 

památek tzv. Valdštejnských domkŧ, které byly zachovány alespoň ve své nynější torzální podobě. 
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Dŧleţitý příspěvek v rámci literatury věnované městu představuje také 3. díl monumentální řady Karla 

Kuči, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kde je poměrně podrobně zaznamenán 

vývoj celé současné Liberecké aglomerace, spolu s knihou Slavné vily Libereckého kraje a 

přehledovou publikací Industriál Libereckého kraje, věnovanou místním industriálním památkám. 

Zajímavým příspěvkem k popularizaci liberecké architektury mezi širokou veřejností je pak 

dokumentární pořad architekta Davida Vávry Šumný Liberec (2000) z netradičně pojatého cyklu 

Šumná města. 

 Vzhledem k německé národnosti valné většiny architektŧ, kteří měli co do činění s Libercem, 

docházelo často po válce také k likvidaci osobní pozŧstalosti a archívŧ jednotlivých tvŧrcŧ, coţ přináší 

další nemalé problémy při dalším bádání v této oblasti. Velmi chybí mj. monografie jednotlivých 

architektŧ tvořících v předválečném Liberci a ojedinělým případem je pouze monografie Friedricha 

Rückera z roku 1930, Ing. Prof. Max Kühn. S biografickými údaji některých architektŧ se sice 

mŧţeme setkat ve slovníkových publikacích jako je například Encyklopedie architektů, stavitelů, 

zedníků a kameníků v Čechách, vydaná v roce 2004, ovšem u hesel z oblasti Sudet je uvedena 

zpravidla řada nepřesných informací. Z tohoto dŧvodu jsou na konec této práce zařazeny také 

biografické medailony vybraných německy hovořících architektŧ, spjatých s Libercem.  

V současnosti proto dŧleţitou osvětovou roli hrají stejně jako v období před rokem 1989 zejména 

regionální periodika, jako jiţ zmíněný Sborník severočeského muzea v Liberci, spolu se Zprávami 

České besedy, sborník Fontes nissae, vydávaný Státním okresním archivem, Sborník NPÚ v Liberci a 

Ročenka liberecké architektury, vydávaná za podpory Státního okresního archívu, magistrátu města 

Liberce a územního pracoviště Národního památkového ústavu.  

O poznání lepší situace panuje v oblasti věnované novější architektuře, zejména tvorbě architekta 

Karla Hubáčka a SIALu. Kromě dobových příspěvkŧ a vlastních textŧ Hubáčka a Masáka 

publikovaných v časopise Umění, vyšel v roce 1996 kniţně také rozhovor, který s Karlem Hubáčkem 

vedl Rostislav Švácha.  

Hubáčkovu nejslavnějšímu dílu, televiznímu vysílači na Ještědu, je věnována výpravná kniha 

Fenomén Ještěd. V roce 2005, v souvislosti s oceněním Karla Hubáčka Českou komorou architektŧ, 

byla v Galerii Jaroslava Frágnera uspořádána velká retrospektivní výstava a vydán katalog, mapující 

celou architektovu tvorbu. 

 Další význačná osobnost SIALu, Miroslav Masák, napsal zajímavou autobiografii, nazvanou Tak 

nějak to bylo, která vyšla v roce 2006, a byl také editorem katalogu k výstavě Mašinisti pořádanou 

v roce 1996 Galerií Jaroslava Frágnera. 
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1. Liberec do poloviny 18. století 

 

V této kapitole bude v určité kostce nastíněn vývoj města do poloviny 18. století, kdy začíná 

díky svému prŧmyslovému rozvoji získávat na významu, coţ posléze vyvrcholí během 19. století, kdy 

se stane druhým nejlidnatějším městem v Čechách hned po Praze. 

 Tato etapa i přes převládající dřevěnou architekturu není jistě nezajímavá, ovšem v porovnání 

s pozdějším prudkým rozmachem, ke kterému dochází v rámci textilní konjunktury, není natolik 

výjimečná. S jistým zobecněním mŧţeme o tomto období říci, ţe Liberec nijak nevybočuje z řady 

typických dobových poddanských městeček a je zcela v intencích vývoje obdobných lokalit 

s tkalcovskou, plátenickou a soukenickou výrobou v severních Čechách, Slezsku a Sasku. Zároveň byl 

Liberec ve stínu okolních, a ve sledované době mnohem významnějších sídel. V nich se v daleko větší 

míře koncentrovala stavební a umělecká aktivita – jednalo se zejména o Frýdlant v Čechách, Českou 

Lípu, Turnov a královskou Ţitavu. Ve srovnání s těmito sídly měl Liberec, i přes své povýšení na 

město v roce 1577, stále spíše charakter vesnice.  

Jako centrum celého severočeského dominia za Bibrštejnŧ a později Redernŧ slouţil Frýdlant. Zde, v 

kostele sv. Kříţe, jenţ plnil roli pohřebiště obou rodŧ, mŧţeme vidět jeden z nejkvalitnějších 

dochovaných souborŧ pozdně gotické a renesanční  sepulchrální plastiky na našem území. 

Za Albrechta z Valdštejna, který Frýdlantské panství získal v pobělohorském období,
4
  sice došlo 

k významnému urbanistickému počinu zaloţením tzv. Nového Města v Liberci, ale Valdštejnova 

stavební aktivita směřovala zejména do Jičína, který přetvářel v sídelní město panství a do Frýdlantu. 

Liberec v tomto období je zajímavý spíše z hlediska hospodářských dějin, vzhledem k Valdštejnovým 

protokapitalistickým snahám. 

Ani za Gallasŧ se charakter Liberce příliš nezměnil a kromě novostavby kostela sv. Kříţe 

nenalezneme ve městě významnější stavební podnik. 

Z uměleckohistorického hlediska mŧţeme městskou zástavbu ve sledovaném období označit za 

prŧměrnou aţ podprŧměrnou s převaţující rustikální a utilitární dřevěnou architekturou. Náročnější 

zděné stavby se začínají objevovat aţ v renesančním období a ani ty nepřesahují běţnou dobovou 

produkci. Jedinou výjimkou je interiér zámecké kaple, kterou lze označit za jeden z nejkvalitnějších 

příkladŧ tzv. severské renesance na našem území. Během krátkého panství Albrechta z Valdštejna v 

Liberci o kvalitnější potaţmo zděné architektuře nelze hovořit vŧbec. Aţ poté, co panství získal rod 

Gallasŧ, vzniká novostavba kostela sv. Kříţe od Marka Antonia Canevalleho, jediný významnější 

objekt barokní periody. Kostel však byl poměrně brzy z kapacitních dŧvodŧ nahrazen novým, pozdně 

barokním objektem. Přestoţe se jedná o jeden z nejvýraznějších barokních kostelŧ na Liberecku, 

s dozvuky radikálního baroku, nijak se nevymyká z běţné dobové produkce a s kvalitou předchozího 

Canevalleho objektu ho nelze srovnávat.  

                                                 
4 Panství bylo Kryštofu Redernovi zkonfiskováno císařem pro jeho účast na stavovském povstání. 
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Jako zajímavější se tak jeví spíše urbanistické zásahy do struktury města, reprezentované zaloţením 

tzv. Nového Města vystavěného na popud Albrechta z Valdštejna a obce Janŧv Dŧl, vytyčené 

z iniciativy gallasovského správce Karla Kristiána Platze z Ehrenthalu.   

Ke kvalitativní a kvantitativní proměně intravilánu města ve větší míře dochází aţ od 2. poloviny 18. 

století, kdy se panství ujímá Kristián Filip z Clamu.  
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1.1 Přírodní podmínky lokality, nejstarší etapa města, Bibrštejnové 

 

V urbanistickém vývoji kaţdého města hraje klíčovou roli terénní konfigurace místa, která je v 

případě Liberce neobyčejně členitá, coţ zásadně ovlivnilo jeho následnou podobu.  Město je situováno 

v široké kotlině mezi Ještědsko-kozákovským hřbetem a jihozápadním okrajem Jizerských hor. 

Kotlinou protéká Luţická Nisa od nedalekého Jablonce nad Nisou. Levobřeţní část kotliny svaţující 

se od úpatí Ještědu je relativně plochá, naproti tomu pravý břeh je velmi členitý, díky údolí Černé Nisy 

a Harcovského potoka. Severozápadním směrem od města kotlina přechází takřka plynule ke 

Chrastavě. Jádro města se rozkládá na vyvýšené ostroţině, která zároveň tvoří předěl mezi tokem 

Luţické a Černé Nisy. 

Před vrcholně středověkou kolonizací byla liberecká kotlina převáţně neosídleným, zalesněným 

územím. Starší osídlení postupující proti proudu Luţické Nisy se zastavilo před hlubokým údolím 

mezi dnešní Chrastavou a Machnínem a na vlastní Liberecko zřejmě neproniklo. Počátky kolonizace 

tohoto území nejsou dosud dostatečně objasněny vzhledem k tomu, ţe v písemných pramenech se 

zmínky o Liberecku objevují aţ v polovině 14. století. Nemŧţeme tedy s jistotou říci, zda sem zasáhla 

jiţ kolonizace Markvarticŧ v 1. polovině 13. století (Český Dub, Jablonné v Podještědí), nebo aţ 

výrazná aktivita Přemysla Otakara II. na Ţitavsku ve 3. čtvrtině 13. století.
5
 

Frýdlantsko, leţící severně od liberecké kotliny připadlo roku 1278 Bibrštejnŧm. Jestli se ovšem v tuto 

dobu stalo součástí jejich drţav i Liberecko, zŧstává stále otázkou. Pramenně doloţené vlastnictví 

Liberecka tímto rodem máme aţ k roku 1357, kdy se prvně objevuje zmínka o hradu Hamrštejn.
6
 Díky 

jeho strategické poloze, střeţící hluboké údolí Luţické Nisy a západní okraj kotliny byl poměrně 

dlouhou dobu (víceméně aţ do poloviny 16. století) správním a mocenským střediskem oblasti. Jeho 

název dokládá, ţe byl zaloţen nad tehdy jiţ existujícím hamrem u Machnína. Mŧţeme tedy 

předpokládat, ţe nejpravděpodobnějším impulzem pro kolonizaci této oblasti mohla být snaha o těţbu 

kovŧ, která se však naplnila jen v omezené míře a navrch jen na Grabštejnském panství.
7
  

Majetkové propojení Frýdlantska a Liberecka nebylo běţné. Logičtější by bylo spíše propojení s 

Donínským panstvím při hradu Grabštejn u Hrádku nad Nisou, vzhledem k místní terénní situaci. 

Pro další vývoj osídlení oblasti měla zásadní vliv nová obchodní cesta, která vedla ze Zhořelce přes 

Frýdlant k Hodkovicím nad Mohelkou dále do nitra Čech. Na jejímţ prosazení měli Bibrštejnové 

enormní zájem, vzhledem k tomu, ţe procházela celým panstvím. Cesta byla konkurencí pro starou 

                                                 
5 Karel KUČA: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 3. díl Kolí-Mi, Praha 1998, 439 
6 K hradu a jeho historii zejm. Jiří ÚLOVEC: Hrad Hamrštejn I. Přehled dějin hradu a jeho drţitelé, in:Fontes Nissae IV, 

2003, 7-36, Tomáš DURDÍK: Ilustrovaná encyklopedie českých hradŧ, Praha 1999, 146-147 
7 V roce 1549 byla zaloţena jako horní město Andělská Hora u Chrastavy, která vychází ze soudobých saských lokací 

horních měst. Po třicetileté válce však ztratila na významu a klesla na úroveň vesnice. Krátká doba tudíţ neumoţnila plné 

rozvinutí šachovnicového pŧdorysu, na kterém bylo město pŧvodně vytyčeno.   
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cestu přes Jablonné v Podještědí a Ţitavu. To bylo také dŧvodem, proč kvŧli její existenci byly jiţ od 

počátku vedeny neustálé spory mezi Bibrštejny, Zhořelcem a Ţitavou [1].
8
 

Systematická kolonizace Liberecka byla Bibrštejny zahájena nejspíše aţ v 1. polovině 14. století. 

K roku 1352 máme v písemných pramenech doloţen pouze Liberec, Rochlice a Vratislavice nad 

Nisou.
9
 Všechna tři zmíněná sídla byla nadána farními kostely, ovšem mimořádně chudými – fara 

v Rochlicích byla dokonce roku 1363 zrušena. Zatímco Rochlice i Vratislavice byly běţnými údolními 

lánovými vesnicemi, v případě Liberce není zdaleka jasné, na jaké pŧdorysné osnově byl vytyčen.
10

  

Zásadní roli proto v této souvislosti hraje záznam z roku 1411,
11

 kde jsou zmíněny dva názvy lokality. 

Vedle jména Reychemberg či Rychemberg se pouţívalo i názvu Habersdorf. Oba názvy jsou 

německého pŧvodu, coţ je ostatně vzhledem k říšskému pŧvodu Bibrštejnŧ a převaţujícímu 

německému etniku osidlujícímu Libereckou oblast během vrcholně středověké kolonizační vlny 

pochopitelné. Dŧleţitá je v tomto případě etymologie obou jmen. Jméno Habersdorf je typické pro 

vesnické osídlení a znamená Habertova ves. Naproti tomu název Reichenberg (bohatá hora), je 

typický pro horní města,
12

 popř. jde o tzv. přací jméno, vyjadřující zakladatelovu naději na budoucí 

prosperitu sídla, vzhledem k procházející obchodní cestě. Mŧţeme tedy dŧvodně předpokládat, ţe ve 

14. století zde vedle sebe koexistovala dvě těsně sousedící sídla. Oba názvy vypovídají i o jejich 

vzájemné poloze; Reichenberg tudíţ musel být situován na vyvýšeném nynějším Benešově náměstí a 

naopak Habersdorf leţel v oblasti nynějšího dolního centra, s největší pravděpodobností na místě 

nynějšího terminálu MHD Fügnerova u brodu v údolí Harcovského potoka.
13

  

Současná lokace městečka a s ním souvisejících vesnických celkŧ byla sice poměrně běţná, zejm. 

v blízkém Slezsku, šlo ovšem zpravidla o jednu obec rozdělenou na město a předměstí.
14

 V našem 

případě je ovšem pravděpodobnější zaloţení městečka v sousedství jiţ existující vsi. Dŧvodem je 

specifická terénní situace, neboť v širším okolí není vhodnějšího místa pro lokaci města, neţ je vysoká 

a ze tří stran chráněná liberecká ostroţna. Mimo to nezanedbatelnou roli hrály i časté záplavy 

v niveletě Harcovského potoka. Moţnost, ţe by byl Habersdorf zaloţen později jako předměstí 

Liberce je zcela nepravděpodobná, vzhledem k uţívání názvu vsi jako variantního názvu celého 

sídliště. To by se v případě předměstí nepochybně stát nemohlo. 

V prŧběhu 2. poloviny 14. století jiţ v liberecké kotlině existovala relativně početná síť vesnic [2].
15

 I 

nadále však šlo o oblast sídelně a hospodářsky nesouměřitelnou s jinými místy vrcholně středověké 

                                                 
8 Roku 1341 sice byla Janem Lucemburským zakázána, ale opakované zákazy z let 1351 a 1378 a dále za Václava IV., kdy se 

po ní vozila sŧl ze Saska, svědčí o tom, ţe byla stále pouţívána. KUČA 1998 (cit. v pozn. 5) 439 
9 Obě lokality, tvořící dnes součást města jsou o něco starší neţ samotný Liberec a jejich české názvy poměrně výmluvně 

dokládají český pŧvod svého osídlení. 
10 KUČA 1998 (cit. v pozn. 5) 439 
11Jedná se o darovací listinu z kláštera sv. Tomáše na Malé Straně v Praze. 
12 Rudná loţiska se nacházejí v západně od Liberce, v oblasti mezi Machnínem, Novinou, Jitravou, a Bílým Kostelem. 

Přestoţe máme prospektorskou činnost doloţenou aţ ve 14. a 15. století, nelze tuto myšlenku zcela vyloučit.  
13 Svatopluk TECHNIK:Tři záhady vzniku Liberce aneb jak vznikl Liberec a jeho jméno, Liberec 2000 
14 KUČA 1998 (cit. v pozn. 5) 439 
15 Směrem na Frýdlant to byly německé vsi Krásná Studánka (Schönborn) a Mníšek (Einsiedel), připomínané k roku 1381. 

Směrem do Čech pak české Doubí, později poněmčené a přejmenované na Eichicht doloţené od roku 1412. Od roku 1428 je 

znám Machnín (Machendorf), vázaný na cestu do Chrastavy, Hrádku a Ţitavy. Východně od Krásné Studánky byly zaloţeny 
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kolonizace na našem území. Patrně aţ na počátku 15. století se v Liberci začala rozvíjet soukenická 

výroba, která však nemohla ani zdaleka konkurovat sousednímu, rozvinutějšímu Slezsku. 

Nové městečko bylo vytyčeno na vrcholu ostroţny na místě, které je dobře dostupné od jihu (tedy od 

vsi Habersdorfu) dvěma souběţnými komunikacemi – dnešními ulicemi Praţskou a Moskevskou. 

S jistotou mŧţeme říci, ţe nebylo opevněno a zástavba včetně farního kostela byla ze dřeva.
16

   

Ústředním prostorem sídla je nevelké náměstí čtvercového charakteru, do nějţ ústí šest komunikací, 

jejichţ prŧběh jeho pŧdorys utváří. Na jiţní straně to jsou jiţ zmíněné ulice Praţská a Moskevská, 

z nichţ dŧleţitější roli měla právě Moskevská směřující přes Rochlice a Turnov do Prahy. Na 

severozápadní straně náměstí vychází ulice Frýdlantská, vedoucí k Frýdlantu a dále pak do Zhořelce 

(tedy ona nová sporná obchodní cesta, vyhýbající se Ţitavě) a ze severovýchodního kouta náměstí 

komunikace místního charakteru (dnešní ulice 5. Května), vedoucí k úpatí Jizerských hor [3].  

Za blokem domŧ na západní straně byl pŧvodně situován hřbitov, obklopující farní kostel sv. 

Antonína. Z této strany náměstí vede ulice Ţelezná, směrem na Chrastavu a Ţitavu a souběţně s ní, 

zhruba ve středu této části náměstí, vychází ke kostelu ulice Kostelní. Zmíněné komunikace nám 

vytyčují pŧvodní rozsah tehdejšího městečka. Souvislá zástavba se omezovala pouze na prostor 

náměstí a směrem ze sídliště byla jiţ značně řídká. Základní urbanistická osnova městského jádra, 

vytyčená v této době se jiţ později s největší pravděpodobností neměnila i přes několikeré vypálení 

města husity při taţení do Luţice a vojskem Jiřího z Poděbrad během jeho sporu s Bibrštejny.
17

 

V městském pŧdorysu je čitelná dodnes a tvoří tak nejstarší a zároveň jedinou památku města z období 

vrcholného středověku. 

 Zcela opačná situace panuje v prostoru dnešního dolního centra, na místě bývalého Habersdorfu. Ves 

se v pŧdorysu města neprojevuje vŧbec, vzhledem k několika zásadním přestavbám této lokality a 

svou roli hrálo také pouţití dřeva jakoţto stavebního materiálu. Jediným případným reliktem pŧvodní 

sídelní situace je nejspíše dŧm „U Zeleného stromu“ čp. 131-IV, v blízkosti někdejšího brodu přes 

Harcovský potok, na místě staršího dřevěného objektu. 

 Kolem poloviny 16. století byl opuštěn hrad Hamrštejn, který po husitských válkách ztratil na 

významu. K roku 1558 je uveden v listině, kterou získávají panství Redernové, jako pustý. Právě 

v této době byly poloţeny Jáchymem II. z Bibrštejna základy pro rozdělení panství na dvě části a tedy 

i role Liberce jako správního centra jedné z nich. Rozdělení panství bylo mj. podmíněno specifickou 

geografickou situací, kdy část hřebene Jizerských hor prakticky odděluje Liberec od Frýdlantska.  

Z tohoto dŧvodu byly zakoupeny pozemky na mírné vyvýšenině kousek od tehdejšího městečka na 

                                                                                                                                                         
před rokem 1444 Radčice. Na cestu do Ţitavy se vázali i další dvě vsi, doloţené sice aţ po husitských válkách, zaloţené 

pravděpodobně ovšem jiţ dříve; Stráţ nad Nisou (Habendorf) a Svárov. Pouze Ruprechtice (1453) a Ostašov (Bartelsdorf), 

který byl součástí panství Grabštejn, znamenaly skutečnou kolonizaci dosud neosídleného území. Ibidem 
16Tento materiál je ostatně pro širší oblast severovýchodních Čech charakteristický. I v daleko významnějších sídlech, jakými 

v této době byly Frýdlant, Česká Lípa nebo Turnov bylo dřevo převládajícím stavebním materiálem aţ do 18. století.  
17 Bibrštejnové, jakoţto katolická šlechta měli úzké vztahy k posledním Přemyslovcŧm a zejména k Lucemburkŧm (význam 

rodu dosvědčuje mj. i bibrštejnský znak v erbovní galerii hradu Lauf u Norimberku). Během husitských válek stáli vţdy na 

straně císaře Zikmunda a stejně tak během vlády Jiřího z Poděbrad podporovali jeho soka Matyáše Korvína, který fakticky 

vládl v blízké Luţici. 
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tzv. Skřivánčím poli (Lerchenfeldu),
18

 kde byl vybudován velký panský dvŧr, předstupeň pozdějšího 

zámku.
19

 Krátce na to frýdlantská větev rodu vymírá po meči a Frýdlantské panství se jako odúmrť 

stává majetkem císaře Ferdinanda I. Ten ho následně prodává prezidentu komory v Horním a Dolním 

Slezsku, Bedřichovi z Redernu, protestantskému šlechtici pŧvodem ze slezské Vratislavi.
20

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Jedná se o prostor ohraničený dnešními ulicemi Jabloneckou, Tyršovou a Komenského. 
19 KUČA 1998 (cit. v pozn. 5) 442 
20Redernové byli pŧvodně rytířským rodem. Později byli povýšeni do panského stavu mj. i za finanční pomoc císaři. Mezi 

jejich drţavy ve Slezsku patřil  Ruppersdorf (dnešní Wyszonovice), Tost (dnešní Toszek) s hradem, který byl renesančně 

přestavěn v 16. století, Peiskretscham (dnešní Pyskowice) a především Seidenberg (dnešní Zawidów). 
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1.2 Renesance, Redernové, nejstarší památky města 

 

  Redernovská etapa bývá staršími regionálními autory označována za „zlaté období“ města. Za 

vlády Bedřicha z Redernu je správou města pověřen hejtman Jáchym Ulrich z Rosenfeldu.
21

 Z jeho 

iniciativy dochází k zahuštění zástavby dalšími, pro tuto oblast typickými hrázděnými domy, je 

vydláţděno náměstí, postavena fara, škola a městský mlýn. Vedle toho Bedřich z Redernu roku 1560 

uděluje městu várečné právo a na pozemku jihozápadně od nynějšího zámku nechává postavit panský 

pivovar.  

Znovu na vzestupu začíná být také soukenictví, zejména díky příchodu řady řemeslníkŧ ze sousední 

Luţice. Rozmach plátenictví v severních Čechách sem přilákal řadu významných německých, ale i 

anglických faktorií.
22

 Redernové byli moderním typem podnikavé šlechty, a proto kladli velký dŧraz 

na ekonomický rozvoj a prosperitu svých statkŧ.
23

 Proto jistě nebyla náhodou, ţe právě za jejich 

panství došlo k povýšení Liberce na město císařem Rudolfem II. v roce 1577.  

Jak bylo jiţ zmíněno, starší pŧdorysná osnova zŧstala beze změny. Kvalitativní posun však znamenal 

vstup zděné architektury v souvislosti s povýšením města, kdy se objevily první reprezentativní 

stavby. Postaven tak byl nový farní kostel sv. Antonína Paduánského (1579–1581 a 1587-1589), 

zámek (1583–1587), radnice (1599–1603) a špitál Všech svatých v někdejším Habersdorfu.  

Všechny stavby byly provedeny vzhledem k absenci místních vhodných stavitelŧ, mistry povolanými 

z blízké Luţice – Markem  Spaciem z Lanza,
24

 který pŧsobil ve Zhořelci a Janem Arkonem ze Ţitavy. 

První kamennou stavbou ve městě byl farní kostel [4-6], postavený na místě staršího dřevěného 

svatostánku, jehoţ podoba není známa. Stavba byla započata 17. září 1579
25

  zedníkem Georgem 

Leypoldem ze Závidova, dle plánŧ neznámého autora. Leypold postavil pouze hrubou stavbu a 

protoţe pravděpodobně neměl zkušenosti se zaklenutím tak velkého prostoru, kostel zŧstal bez klenby. 

K 20. září 1582 máme doloţeno dokončení věţe, díky jejímu slavnostnímu osazení pozlacenou 

makovicí,
26

 do níţ hejtman Ulrich z Rosenfeldu vloţil pamětní listinu. Pak došlo k přerušení stavby 

(pravděpodobně i z finančních dŧvodŧ) na pět let. Aţ v roce 1587 byl k dostavění kostela povolán jiţ 

zmíněný Markus Spacio, který byl nucen dříve neţli začal stavět klenbu kostela, zesílit obvodové zdi a 

zpevnit je opěrnými pilíři. V roce 1588 byly postaveny obě empory (panská a zpěvácká) a v roce 1589 

byl kostel zaklenut. 

                                                 
21 Bedřich z Redernu se i poté co koupil panství stejně ponejvíce zdrţoval ve Vratislavi a proto musela být zpráva města 

svěřena do rukou hejtmana.  
22 Faktorie vyuţívaly tzv. nákladnický systém, který byl předstupněm pozdější rozptýlené manufaktury. Tento systém 

fungoval tak, ţe zprostředkovatel (faktor) dodal pláteníkŧm materiál a finální výrobek pak následně sám prodal. 
23Mj. z jejich iniciativy došlo k zaloţení Nového Města pod Smrkem, na pro horní města typickém, pravoúhlém 

šachovnicovém pŧdorysu. 
24Lanzo leţí u jezera Como na pomezí Itálie a Švýcarska (oblast Piemontu a Tessinu) a právě odsud přicházela valná většina 

vlašských architektŧ, kameníkŧ a zedníkŧ do střední Evropy.  
25 Karl Friedrich KÜHN: Topographie der Historischen und Kunstgeschichtlichen Denkmale im Bezirke Reichenberg, Prag / 

Wien / Brün, 1934, 199 
26 Ibidem 
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Pŧvodní kostel byl prostou stavbou bez větších uměleckých ambicí, v podstatě ještě v gotických 

formách.  Jednalo se o orientované halové trojlodí, pravděpodobně bez transeptu. Na západním prŧčelí 

byla mezi dvěma okny trojlodí umístěna mohutná hranolová věţ, která ve své nejvyšší části přecházela 

v oktogon. V ní byl umístěn hlavní vstup do kostela, rámovaný jednoduchým, pŧlkruhovým 

bosovaným portálem s dominantním středním klenákem.
27

 Trojlodí bylo osvětlováno vedle dvou oken 

v západním prŧčelí ještě pěti okny na obou podélných stranách trojlodí. Okna byla jednoduchá, 

s lomeným obloukem a nejspíše bez kruţeb.
28

 Obvodové zdivo lodě zpevňovalo pět opěrných pilířŧ. 

Presbyterium se vzhledem k pozdějším úpravám a přestavbám nedochovalo. O jeho pŧvodní podobě 

nemáme informace, neboť v roce 1733 byl kostel rozšířen Johannem Felgenhauerem z Nového Města 

pod Smrkem o páté klenební pole na místě bývalé sakristie a o transept, spolu s nímţ získal i nové 

kněţiště. 

 Nejstarší ikonografické materiály, ukazující vnější podobu kostela před regotizací, ovšem jiţ po 

barokních úpravách, pocházejí z 18. století. Jedná se o tzv. Libereckou pietu od neznámého autora 

s plastickou vedutou města vytvořenou kolem roku 1735, Wernerovu vedutu Liberce z roku 1752 a 

Arnoldovu vedutu Liberce z Rohnovy kroniky z roku 1763 [7-9]. 

Interiér kostela je velmi jednoduchý, v protestantském duchu. Obě boční lodě mají šířku cca dvě 

třetiny lodě hlavní. Zaklenut je jednoduše profilovanou kříţovou ţebrovou klenbou bez svorníkŧ, která 

je nesena třemi páry štíhlých oktogonálních sloupŧ s hlavicemi a vysokými patkami. Pŧvodní 

renesanční empory se vzhledem k špatnému technickému stavu nedochovaly – uvádí se dokonce, ţe 

během mše v roce 1715 došlo ke zřícení jedné z nich.
29

 Západní empora, na které jsou dnes umístěny 

varhany, pochází aţ neogotické přestavby chrámu v letech 1879 - 1882. Pŧvodní vítězný oblouk se 

vzhledem k barokní přístavbě transeptu nedochoval. Mobiliář, včetně hlavního oltáře pochází aţ 

z pozdějších regotizačních úprav.  

Nejreprezentativnější stavbou ve městě byl zámek [10 - 11].
30

 S jeho stavbou se začalo aţ za vlády 

Bedřichových synŧ Kryštofa a Melchiora, kdy se Liberec stává sídelním místem Kryštofa z Redernu. 

V literatuře bývá datován do 80. let 16. století, ovšem vzhledem k jeho charakteru není vyloučen ani 

pozdější vznik na konci 16. století.
31

 Stavitelem byl pravděpodobně Markus Spacio z Lanza, vzhledem 

k jeho úzkým vazbám k majitelŧm panství. Pro Rederny realizoval řadu dalších stavebních podnikŧ, 

jako přestavbu frýdlantského hradu s polírem Antoniem,
32

 rodovou pohřební kapli a kazatelnu v 

                                                 
27 S takřka identickým portálem se rovněţ mŧţeme setkat na fasádě bývalé renesanční kaple při zámku v nedalekém Českém 

Dubu. 
28Kruţby kostel získal aţ během celkové regotizace a mŧţeme tedy předpokládat, ţe pokud by měla okna kruţby pŧvodní, 

pravděpodobně by zŧstaly zachovány. Mimo to nejsou zachyceny ani na dochovaných fotografiích, pořízených těsně před 

regotizací chrámu na konci 19. století.    
29 KÜHN 1934 (cit. v pozn. 25) 177 
30 Základním příspěvkem, věnovaným libereckému zámku je stavebně historický prŧzkum provedený Ing. Petrem Mackem a 

PhDr. Janem Urbanem v roce 1986. 
31Petr MACEK / Jan URBAN: Liberec – zámek, stavebně historický prŧzkum, SÚRPMO Praha 1986, 133  
32 Polír Antonius sídlil stejně jako Markus Spacio ve Zhořelci. V literatuře bývá velmi často chybně ztotoţňován se 

samotným Spaciem, který je pak uváděn jako Markus Antonio Spacio z Lanza.  
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kostele sv. Kříţe
33

 tamtéţ, dále pak libereckou radnici (1599–1603), opět s polírem Antoniem a 

kostely ve Starých Pavlovicích (1599) a Novém Městě pod Smrkem (1607).
34

  Tuto domněnku 

podporuje i jeho následná účast na dostavbě kostela sv. Antonína. 

Pŧvodní podobu zámku neznáme. Ve starší německé literatuře je sice často zmiňován vliv saské 

renesance, ovšem díky stavebně historickému prŧzkumu provedenému v roce 1986 lze dŧvodně 

předpokládat, ţe pŧvodním stavebním záměrem byl spíše pro naše území typický vícekřídlý objekt 

s vnitřním arkádovým nádvořím. Tomu nasvědčují vedle torzálně dochovaného opevnění s věţí před 

kaplí,
35

 také zbytky zazděných arkád v jiţním prŧčelí a typický bosovaný hlavní portál západního 

prŧčelí (znaky ho ovšem datují aţ do doby po roce 1591).
36

 Jediným prvkem, který by mohl být 

spojován se saským prostředím, byly štíty, pravděpodobně velmi podobné dosud dochovaným štítŧm 

Frýdlantského zámku.
37

  

Pro liberecký zámek byl charakteristický adiční princip výstavby kdy má kaţdý, dodatečně připojený 

objekt charakter solitéru [12].  Ještě před velkým poţárem v roce 1615, při kterém stará budova zámku 

(nynější Redernovské křídlo) vyhořela aţ po klenby v přízemí, bylo vybudováno Kateřinou z 

Redernu
38

 tzv. Nosticovské křídlo a v letech 1604–1606 zámecká kaple.  

Z architektonického hlediska je kaple velmi prostá obdélná stavba, vyuţívající forem doznívající 

gotiky. Má trojboký závěr a obvodové stěny člení šest oken s lomeným obloukem bez kruţeb a 

orámování. Okna jsou umístěna v závěru a severní stěně kaple. Výtvarné těţiště kaple tkví v interiéru. 

Na dřevěném, polychromovaném kazetovém stropě jsou jednotlivé kazety s akantovými a 

rolverkovými motivy rozděleny profilovanými trámky. Na jejich kříţení a také ve středu jednotlivých 

polí se uplatňují zlacené rozety. Hrany okenních špalet zvýrazňují malby suchých větví 

s roztroušenými plody a na vrcholu záklenkŧ je malba keříku, jenţ má funkci kříţové kytice.
39

 

Dominantními prvky interiéru jsou hlavní oltář, kazatelna, oratoř a kruchta [13]. Celý mobiliář je 

kvalitní ukázkou řezbářské práce z počátku 17. století, nesoucí všechny charakteristické znaky pozdní 

renesance s nizozemskými vlivy, provedenou pravděpodobně umělci usazenými ve slezské 

Vratislavi.
40

  Díky svým kvalitám patří kaple mezi vrcholná díla počátku 17. století na našem území
41

 

a její autorství je připisováno Janu Arkonovi ze Ţitavy. Na Liberecku jsou dochovány tři zámecké 

kaple tohoto typu a to na Grabštejně, Frýdlantu a Liberci. Jako autor kaple ve Frýdlantu je uváděn 

Markus Spacio  a právě odlišný výraz kaple v Liberci podporuje její atribuci stavby jinému staviteli.
42

 

                                                 
33V Redernovské kapli Frýdlantského kostela je umístěn náhrobek Melchiora z Redernu, jeden z nejkvalitnějších příkladŧ 

renesanční sepulchrální plastiky na našem území. Autorství je připisováno Gerhardu Hendricksovi z Amsterodamu, 

usazenému ve Vratislavi. 
34 MACEK / URBAN 1986 (cit. v pozn. 31) 133 
35 Zbytky další věţe byly nalezeny při stavbě nedalekého domu čp. 123-V. 
36 MACEK / URBAN 1986 (cit. v pozn. 31) 134 
37 Ibidem 
38 Stavební aktivity Kateřiny z Redernu v Liberci souvisí s spory s Frýdlantskými měšťany, kdy posléze došlo k jejímu 

přesídlení do Liberce. 
39 MACEK / URBAN 1986 (cit. v pozn. 31) 86 
40 Více viz Bohumil KUBÁT: Zámecká kaple v Liberci in: Umění XXVI/ 1978,174-182 
41 MACEK / URBAN 1986 (cit. v pozn. 31) 135 
42 Ibidem 135 
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Nosticovské křídlo, s jehoţ výstavbou se začalo někdy kolem roku 1609, bylo příleţitostnou stavbou 

bez uţší vazby na stávající objekty. Postaveno bylo pro ovdovělou sestru Kateřiny z Redernu, Annu 

Marii Nosticovou. Jedná se o nepodsklepený dvoutraktový objekt na obdélném pŧdorysu, v přízemí 

jiţního prŧčelí prolomený osmi arkádami na masivních čtyřbokých pilířích.  Svou architekturou nijak 

nevybočuje z dobového prŧměru.  Ve druhé polovině 19. století došlo k řadě znehodnocujících zásahŧ 

jak v interiéru, tak v exteriéru, čemuţ také odpovídá dochovaná podoba křídla. Nejhodnotnější částí 

objektu je dochovaný vaznicový krov z první poloviny 17. století.
43

  Autor není znám a atribuce 

staviteli Arkonovi ze Ţitavy je nepravděpodobná, vzhledem k neorganickému připojení křídla 

k zámecké kapli.  

Přestavba Redernovského křídla po poţáru je připisována opět mistru Arkonovi a nejspíše se tak stalo 

na popud Kateřiny z Redernu.  Pozdně renesanční podobu redernovského křídla zachycuje nejstarší 

dochované zobrazení na skleněném poháru hraběte Ferdinanda Františka Gallase s letopočtem 1697, 

uloţeném ve sbírkách Severočeského muzea v Liberci. Dle tohoto vyobrazení budova zámku vrcholila 

sedlovou střechou
44

 s pěti sasky orientovanými štíty na západním a východním prŧčelí. 

Díky terénnímu zlomu je dvorní prŧčelí kryto náspem a přízemí z této strany na úrovni druhého 

podlaţí navazuje na kamennou terasovou zeď.  Nejcennějším a nejkvalitnějším architektonickým 

prvkem, pocházejícím nejspíše ještě z doby před poţárem, je bosovaný pískovcový portál, se znaky 

Redernŧ a Šlikŧ (tedy Melchiora a jeho manţelky Kateřiny) v rozích [14]. Dnes se portál nachází ve 

výšce prvního patra vzhledem ke sníţení terénu na konci 19. století.  

Interiér Redernovského křídla je řešen jako dvoutakt a i přes přestavby a zvýšení o další podlaţí na 

konci 18 století, kdy došlo k odstranění štítŧ, zŧstala zachována renesanční dispozice, kterou 

zachovává i přistavěné patro. V kaţdém patře jsou k západnímu prŧčelí přiřazeny obytné místnosti a 

naopak při východním, dvorním prŧčelí se nachází dlouhá arkádová chodba, zaklenutá valenou 

klenbou s výsečemi.  

V přízemí je situováno zhruba ve středu dvouramenné schodiště, které se v exteriéru projevuje dvěma 

osami jednoduchých oken. Dnešní podoba schodiště pochází pravděpodobně aţ z druhé poloviny 19. 

století.
45

 Při severním konci křídla je vloţeno další, oválné schodiště, spojující 3. a 4. podlaţí. K němu 

přiléhá hlavní sál, osvětlovaný třemi sdruţenými okny, zaklenutý síťovou hřebínkovou klenbou 

s kruhovými výsečemi.  

Jednotlivá podlaţí mají identickou dispozici, kterou zachovává i poslední patro. Protoţe je však 

nejvíce poznamenáno přestavbami na konci 18. století, oproti spodním patrŧm je dŧsledně 

plochostropé. Pozdně barokní vaznicový rov Redernovského křídla s leţatou stolicí je datován do 80. 

let 18. století.
46

 Bohuţel díky řadě utilitárních úprav, jako bylo dodatečné přepříčkování jednotlivých 

místností, byl interiér do značné míry poškozen. I přesto však lze zámecký areál označit za jednu 

                                                 
43 Ibidem 95 
44 Při přestavbě Redernovského křídla na konci 18. století byla nahrazena mansardovou střechou. 
45 MACEK / URBAN 1986 (cit. v pozn. 31) 69 
46 Ibidem 82 
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z nejvýznamnějších památek v rámci města. K zámeckému komplexu se ještě vrátíme v souvislosti se 

zajímavou a na našem území do značné míry ojedinělou stavbou tzv. Zahradního zámku. 

Třetí stavbou, kterou realizoval Markus Spazio v Liberci a zároveň také třetí zděnou budovou ve 

městě byla radnice. Při její stavbě opět spolupracoval s polírem Antoniem. Postavena byla ve spojitosti 

s oficiálním povýšením Liberce na město v roce 1577 císařem Rudolfem II [15]. Do této doby městské 

správě slouţila dřevěná (nejspíše hrázděná) rychta v horní části dnešní Praţské ulice. Vedle 

zbohatlého měšťanstva, které chtělo mít novou reprezentativnější zděnou budovu se na stavbě nové 

radnice finančně podílela i Kateřina z Redernu [16]. Nepochybně v tomto případě sehrál svou roli i 

vliv okolních sídel, která jiţ zděné radniční budovy měla. Se stavbou se začalo na podzim roku 1599 a 

dokončena byla roku 1603. Stála aţ do roku 1894, kdy byla pro svŧj špatný technický stav a také 

v souvislosti s dostavbou nové, reprezentativnější radnice zbořena.
47

 

 Její podoba byla charakteristická pro tuto oblast
48

 a typově vycházela z radničních budov stavěných 

v nedalekém Slezsku.
49

 Typickým prvkem byla zejména osmiboká věţ se zastřešeným ochozem.
50

 

11. září 1599 byla Markem Spaciem a polírem Antoniem se dvěma podavači ze Zhořelce podepsána 

smlouva o stavbě radnice o rozměrech 40 loktŧ (23,71 metrŧ) x 28 loktŧ (16,60 metrŧ) a jiţ 28. 

listopadu téhoţ roku byly hotovy výkopy se základovým zdivem.
51

 24. června 1600 byly zaklenuty 

vinné sklepy pod šenkovnou a 17. září byl slavnostně vztyčen krov tesařem Michaelem Kilmannem 

z Frýdlantu.
52

  Po dokončení hrubé stavby se jiţ pracovalo na radniční věţi, kamenických detailech a 

interiéru budovy. Jakmile byla stavba radnice dokončena a kvalita práce potvrzena dvěma nezávislými 

zednickými mistry ze  Závidova, bylo přistoupeno k závěrečnému vyúčtování a vyplacení stavitele.  

Stará radnice byla poněkud netradičně situována excentricky uvnitř náměstí, podélně k jeho západní 

straně velmi blízko stávajících domŧ. Tato situace byla nejspíše zapříčiněna prŧběhem cest vedených 

diagonálně přes náměstí a také polohou hlavního trţiště.  

Šestipodlaţní budova radnice byla postavena na obdélném pŧdorysu. Nároţí byla zdŧrazněna bosáţí.  

Hlavním pohledově akcentovaným prŧčelím byla východní, uţší strana objektu. Hlavní portál byl 

situován na severní straně, pravděpodobně z provozních dŧvodŧ, neboť radnicí vedl prŧjezd. Na jiţní 

straně radnice se nacházely dva identické portály. Vedle portálu do prŧjezdu zde byl situován vstup do 

řeznického a pekařského krámu, později odstraněný.  Bosované radniční portály měli stlačené oblouky 

a vykazovaly obdobný charakter jako hlavní zámecký portál. Západní štít měl díky svému umístění jen 

jednoduchou trojúhelníkovou formu. Naproti tomu štít východní, vzhledem ke své poloze směrem do 

náměstí tvořil nejnáročněji pojatou část fasády. Jednalo se o poměrně běţný volutový štít, který měl 

trojúhelníkovou kompozici a byl vertikálně členěn na sedm os šesti lizénami a dvěma nároţními 

                                                 
47 Jedinou připomínkou na pŧvodní radnici v prostoru náměstí je dnes pouze její pŧdorys vyznačený černými kameny a 

ţulová deska s bronzovým letopočtem 1603 označujícím rok dokončení stavby. 
48Jedná se o obdobný typ radniční budovy jako v jiţ zmíněném Českém Dubu nebo Frýdlantu, kde měla pŧvodní radnice 

stejný osud jako v Liberci.  
49 Typickými příklady jsou mj. radnice v Lubani, Glogówě a Lwówku Slaskiem.  
50 Jan MOHR: Pŧvodní Liberecká radnice (1603 – 1893) in: Ročenka Liberecké architektury 1, 2005, Liberec 2005, 22 - 24 
51 KÜHN 1934 (cit. v pozn. 25) 250 
52 Ibidem 
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pilířky. Horizontálně byl štítovými římsami rozdělen na čtyři části. Na vrcholku kaţdé lizény a pilířku 

a na vrcholu celého štítu bylo umístěno devět čučkŧ ve formě pylonŧ na podnoţi tvořené čtyřmi 

koulemi. Dominantním prvkem budovy byla osmiboká věţ, vycházející pod hřebenem sedlové střechy 

hned za východním štítem, nasazená na masivní přízemní klenbě. Šnekovitým schodištěm, umístěným 

ve věţi, byl přístupný ochoz lemovaný balustrádovým zábradlím a zakončený zvonovou střechou 

s lucernou a makovicí. Okna radnice, jednodílná i sdruţená, měla jednoduchou profilaci.  

Interiér radnice byl členěn do šesti etáţí; spodní dvě tvořilo rozsáhlé sklepení, přízemí a první patro 

slouţily obchodu a městské správě a poslední dvě byly vyuţívány jako skladovací prostory. Přízemí 

bylo rozděleno na dvě části prŧjezdem. Po jeho západní straně bylo umístěno pekařství a řeznictví, na 

straně východní byl vstup do prvního patra, se kterým sousedila komora a velký šenk. Větší část 

prvního patra zabíral hlavní sál pro zasedání městské rady, situovaný na západní straně. Z něj se na 

jihovýchodní straně vcházelo do menší místnosti určené pro městské úředníky, z níţ bylo přístupné 

také schodiště věţe. Mezi hlavním schodištěm a místností pro úředníky byla ještě malá místnost, 

přístupná pouze ze zasedacího sálu, určená pro úschovu městských cenností a listin. 

Poslední významnější zděnou stavbou v prostoru města, kterou je třeba v rámci redernovské etapy 

zmínit, byl špitál Všech Svatých, vystavěný v roce 1607 Kateřinou z Redernu v Habersdorfu. Stál na 

konci dnešní ulice Malá Moskevská, blízko brodu přes řeku Nisu při cestě do Prahy. V roce 1836 byl 

špitál zbořen bez jakékoliv dokumentace a jeho podobu tak mŧţeme rekonstruovat pouze dle 

dochovaných vyobrazení. Jednalo o jednoduchou stavbu na obdélném pŧdorysu, se sedlovou střechou 

a sanktusníkem. Portál byl umístěn na západní podélné straně. Na jiţní, uţší straně byla dle vyobrazení 

v Rohnově kronice připojena tříboká kaple na obdélném pŧdorysu. Autora stavby neznáme.   

Posledním majitelem panství byl Kryštof z Redernu, aktivní účastník českého stavovského povstání. 

Po jeho potlačení se s dalším účastníkem a svým strýcem Jáchymem Ondřejem Šlikem uchýlil na 

frýdlantský zámek. Zde byl jeho strýc v březnu roku 1621 zatčen
53

 a posléze popraven na 

Staroměstském náměstí jako první z 27 českých pánŧ. Kryštof uprchl na své luţické panství do 

Závidova a za své nepřítomnosti byl v Čechách odsouzen k trestu smrti a ztrátě majetku. Panství proto 

jiţ v roce 1622 přechází do rukou Albrechta z Valdštejna. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Rudolf ANDĚL: Osudový pobyt hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika na Frýdlantě, in: Fontes Nissae IV, 2003, 38 
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1.3 Albrecht z Valdštejna, zaloţení Nového Města  

     

  Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna byl nejen schopným válečníkem, ale také 

podnikatelem. Proto i přes jeho velmi krátké vlastnictví Liberce (pouhých 12 let) dochází k výraznému 

ekonomickému rozvoji města v oblasti soukenictví. Frýdlantské vévodství mělo během jeho vlády 

pozici jakéhosi státu ve státě, díky čemuţ bylo ušetřeno valné většiny válečných akcí a současníky 

bylo označováno jako „Šťastná země“ (Terra felix).  

Liberec se stal jedním z nejvýznamnějších hospodářských center Valdštejnova dominia a ve své době 

patřil spolu s Frýdlantem dokonce mezi výrobní centra evropského významu. Město mělo za úkol 

zajištění velkého mnoţství sukna pro Valdštejnovu armádu a mimo to hrálo také klíčovou úlohu ve 

výkupu a skladování obilí.
54

  

Valdštejnovi se podařilo nátlakem docílit toho, ţe výroba v některých strategických oborech, jako bylo 

například soukenictví, ševcovství a krejčovství částečně rezignovala na cechovní pravidla a výsady. 

To znamenalo dočasný přechod na nové protokapitalistické formy organizace práce na principu 

pozdějších manufaktur. Vedle soukenického Liberce byl tento princip pouţit např. i v krejčovské 

manufaktuře a panské koţeluţně v Jičíně.
55

 

Protoţe Liberec ve své stávající podobě nedostačoval Valdštejnovým zvýšeným hospodářským 

nárokŧm, došlo na základě výnosu z 31. prosince 1630 adresovaného libereckému hejtmanovi 

Joachimu Jungovi z Jugendsfeldu, k jeho velkorysému rozšíření o tzv. Nové Město [17].
56

 

Před zaloţením nové čtvrtě byly vykoupeny pozemky v uţší části liberecké ostroţny, včetně části 

hřbitova západně od kostela sv. Antonína, kudy vedla obchodní cesta do Luţice. Jak poznamenává 

Karel Kuča: „Nové Město bylo kompozičně neobyčejně zdařilým urbanistickým dílem, které plně 

zhodnotilo terénní předpoklady ostroţny. Přitom bylo vyuţito polohy farního kostela, který se ocitl ve 

středu Liberce a teprve nyní získal dominantní urbanistické působení.“
57

 

Stavba pokračovala rychle, neboť Valdštejn měl eminentní zájem na zdaru celého podniku. Velmi 

zajímavým faktem je, ţe domy byly postaveny přímo v jeho reţii a aţ po dostavění byly odprodávány 

jednotlivým zájemcŧm za 400 dukátŧ.
58

 Šlo tedy o jeden z prvních příkladŧ plánovité a typizované 

výstavby domŧ tzv. „na klíč.“  

 

Jako jistou, jen o něco mladší paralelu Nového Města můţeme označit dřevené domy v tzv. „italské 

čtvrti“ na levém břehu říčky Svitávky na sasko-lauenburském panství v severočeském městečku Zákupy 

[18]. I zde se jedná o typizovanou, patrovou nezemědělskou zástavbu, vyuţívanou patrně k ubytování 

zámeckého sluţebnictva a pracovníků zdejšího rozsáhlého hospodářského dvora. Charakteristickým 

                                                 
54 Josef JANÁČEK: Valdštejn a jeho doba, Praha 1978, 353 
55 Ibidem 353 
56 Svatopluk TECHNIK / Vladimír RUDA: Liberec minulosti a současnosti, Ústí nad Labem 1980. 33 
57 KUČA 1998 (cit. v pozn. 5) 443 
58 TECHNIK / RUDA 1980 (cit. v pozn. 56) 33 
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prvkem domů je oproti Liberci absence podstávky, kdy jsou patra pouze nepatrně vyloţena na 

konzolových trámech.
59

 

 

 Typ novoměstského hrázděného domu se uplatňoval v městské zástavbě aţ do poloviny 18. století.  

Současně se vznikem Nového Města zřídil Valdštejn také nový městský vodovod, napájející kašny na 

Staroměstském a Novoměstském náměstí. K dalšímu zahuštění městské zástavby v této době došlo 

také v niveletě harcovského potoka v dolní části města, tentokrát ovšem bez jakékoliv urbanistické 

koncepce.  

Ústředním prostorem Nového Města bylo prostorné Novoměstské (dnes Sokolovské) náměstí o 

rozměrech 100 x 60 metrŧ, ze kterého na západní straně směrem na Chrastavu, Hrádek nad Nisou a 

dále na Ţitavu vycházely tři souběţné komunikace (dnešní ulice Rŧţová, U Kříţového kostela a 

Větrná). Mezi nimi byly umístěny úzké domovní bloky, za nimiţ nově vybudovaná čtvrť končila. 

V jihovýchodním cípu náměstí byl pro soukenický cech postaven tzv. Mistrovský dŧm a naproti němu, 

v severovýchodním koutě náměstí Tovaryšský dŧm. Oba byly Valdštejnem osvobozeny od 

poddanských povinností. 

Nové Město bylo zastavěno typizovanými, pro luţickou oblast charakteristickými podsíňovými domy 

s hrázděným patrem, zachovávajícími si ještě do značné míry „gotický“ charakter. Ten se projevil 

především ve štítové orientaci domŧ do náměstí.
60

 V hrázděné konstrukci libereckých domŧ se 

uplatňoval ondřejský kříţ, typický pro městské domy severočeských panství Frýdlant a Liberec.
61

 

Uţití hrázděné konstrukce na Liberecku a Frýdlantsku souvisí s tzv. izoglosou hrázděného domu, která 

je součástí izoglosy evropské.
62

 

 Zdejší domy byly také vybaveny specifickým konstrukčním prvkem, tzv. umgebinde
63

 (podstávkou), 

nesoucím patro. 
 
Podstávku luţického typu je však zapotřebí odlišovat od tzv. české podstávky, 

tvořené přístěnnými sloupovými podpěrnými vazbami. Česká podstávka podpírá zpravidla jen 

stropnice a vyskytuje se zejména ve středním Pojizeří. Ojediněle se ovšem objevují i případy, kdy 

česká podstávka stejně jako luţická nese celé patro, nikoliv jen stropnice, které jsou pak zakotveny v 

podstávce. Pro starší luţický typ podstávky, který se vyskytuje na Liberecku je příznačná její 

konstrukční provázanost s patrem. Podstávka je rozšířena v oblasti styku roubené a hrázděné 

konstrukce v severních Čechách, Sasku, Luţici a v Dolním Slezsku a nejstarší doklady o její existenci 

na našem území pocházejí z přelomu 15. a 16. století.
64

  

                                                 
59 Petr MACEK / Pavel ZAHRADNÍK: Zámecký areál v Zákupech, in: Prŧzkumy památek II/1996, 21 
60 Obdobný charakter mělo například i starší, renesanční náměstí v Novém Městě pod Smrkem.  
61 Josef VAŘEKA: Ondřejský štít, in: Václav FROLEC / Josef VAŘEKA: Lidová architektura. Praha 1983, 169 
62 Izoglosa hrázděného zdiva naše území vstupuje u Rozvadova a dále pokračuje směrem na Stříbro, Všeruby, Manětín, 

Rakovník, Kladno, Mělník a přes Dubskou vrchovinu a napříč Českým středohořím dále na Benešov nad Ploučnicí. Odtud 

jde obloukem kolem rozsáhlé oblasti roubené konstrukce na Českolipsku do Luţických hor, Liberce a Frýdlantského 

výběţku, kde zhruba u Nového Města pod Smrkem opouští naše území a napojuje se na oblast hrázděného domu 

dolnoslezského. Josef VAŘEKA: Hrázděná konstrukce, hrázděné zdivo, in: FROLEC / VAŘEKA 1983 (cit. v pozn. 61) 67 
63 V libereckých městských účtech z roku 1561 je uţit název Umschrott. Václav MENCL: Lidová architektura, Praha 1980, 

199 
64 Josef VAŘEKA: Podstávka, in: FROLEC / VAŘEKA 1983(cit. v pozn. 61) 169 
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Jednotlivé domy měly rovněţ shodnou vnitřní dispozici. Z podloubí se vstupovalo do menší síně, z níţ 

se vcházelo do světnice a nacházela se zde také černá kuchyně, jediná zděná část domu. Kuchyně 

vedle vaření slouţila také k vytápění hlavní obytné místnosti. Po straně síně byla situována prŧjezdní 

chodba do dvora a schodiště do patra. V patře pak byly další obytné a utilitární prostory [19].  

Hrázděné či bedněné domovní štíty byly mírně předsazeny před prŧčelí na vyřezávaných konzolách. 

Byly značně strmé a někdy zdvojené, jak mŧţeme vidět na materiálech dokládajících podobu Nového 

Města před zásadní přestavbou na konci 19. století [20].  

Intaktně dochovaný pŧdorys lokace byl porušen teprve nedávným zbořením domu čp. 278-I na rohu 

ulice U Kříţového kostela. Dŧvodem byla údajně špatná statika objektu a také snaha o zlepšení 

prŧjezdnosti ulice. Tím byla silně znehodnocena celistvá urbanistická osnova náměstí a vytvořena 

rušivá proluka, ignorující pŧvodní situaci. 

Pŧvodní podobu zástavby nám dnes in situ dokumentují jiţ jen o něco mladší částečně dochované tzv. 

Valdštejnské domky čp. 265–I, 266–I a 267–I z let 1678–1682 ve Větrné ulici [21-22]. Pro jejich 

havarijní stav,
65

 kdy došlo ke zhroucení zadních částí domŧ, se uvaţovalo v sedmdesátých letech 20. 

století dokonce o sejmutí památkové ochrany a následné demolici. Jen díky iniciativě Stavební 

prŧmyslové školy, sídlící v sousedním objektu byla svépomocí v rámci „Akce Z“ zachráněna 

nejcennější, prŧčelní část domŧ, včetně loubí. 

Nové Město bylo nesporně významným urbanistickým počinem, kterým Liberec získal další 

významný centrální městský prostor, a došlo také k zásadnímu rozšíření městské plochy. Zároveň je 

jedním z mála realizovaných příkladŧ městského urbanismu první poloviny 17. století na našem 

území. K dalšímu, podobně velkorysému rozšíření města dochází aţ na konci 18. století. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Jiţ Karl Friedrich Kühn ve svém soupisu památek Libereckého okresu označuje jejich stav za špatný a značně zanedbaný.  
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1.4 Baroko, Gallasové, Janŧv Dŧl, kostel sv. Kříţe 

 

Po zavraţdění Albrechta z Valdštejna v Chebu roku 1644 frýdlantské panství přechází do 

rukou hraběte Matyáše Gallase. Více neţ stoletá vláda Gallasŧ nad panstvím, kryjící se s obdobím 

baroka se na vzhledu města příliš neprojevila. Ačkoliv po skončení třicetileté války dochází k většímu 

zahuštění zástavby, podnik srovnatelný s Valdštejnovým zaloţením Nového Města zde nenalezneme. 

Gallasovská stavební aktivita se soustředila především do Prahy a do Frýdlantu, kde byla jejich trvalá 

sídla. V samotném Liberci se barokní sloh uplatnil jen minimálně. Pokud opomineme novostavbu 

hřbitovního kostela sv. Kříţe, byly provedeny pouze dílčí opravy starého zámku a částečně rozšířen 

kostel sv. Antonína.
66

 K rozšíření kostela bylo přistoupeno v souvislosti s povýšením Liberce na 

děkanství a svou roli sehrál patrně i značný nárŧst obyvatel.
67

 

Rozmach soukenictví na Liberecku se kromě zvýšení počtu obyvatel přímo ve městě projevil také v 

nové osídlovací vlně v jeho bezprostředním okolí. Během ní dochází k dovršení kolonizace Jizerských 

hor a Ještědského hřebene. Během pouhých několika let tak byly zaloţeny vsi jako Františkov (1657), 

Nový Harcov (1681), Hanychov (1682), Nové Pavlovice (1691) či Janŧv Dŧl (1704), které dnes tvoří 

součást města. 

Nové Pavlovice znamenaly přelom v pŧdorysné osnově nově zaloţených vesnic na Liberecku. 

Zatímco valná většina dřívějších zaloţení vyuţívala rozvolněný pŧdorys lánové vsi, Pavlovice jiţ byly 

vybudovány ve formě tzv. ulicovky.
68

 Tento princip byl následně doveden téměř k dokonalosti v 

pozoruhodné tkalcovské kolonii Janŧv Dŧl, v dnešní Volgogradské ulici [23].
69

 S obdobnými 

koloniemi, tvořícími vlastně rozptýlenou manufakturu se v této době mŧţeme setkat i v dalších 

textilních centrech severních Čech. Za všechny jmenujme např. o něco mladší tkalcovskou kolonii 

v Rumburku, v dnešní Šmilovské ulici [24].
70

 

Nová ves byla vytyčena z iniciativy regenta panství, Karla Kristiána Platze z Ehrentalu a na počest 

majitele panství Jana Václava Gallase nazvána Janŧv Dŧl (Johannesthal). Od osmi libereckých 

měšťanŧ byly Platzem vykoupeny nepříliš úrodné polnosti v Rŧţodole,
71

 na nichţ byl vyměřen mezi 

dvěma drobnými vodotečemi přísně symetrický plán ulicové zástavby mírně stoupající od východu 

k západu. Rozmístění domŧ bylo tak pravidelné, ţe údajně bylo moţné skrze otevřené prŧchozí síně 

                                                 
66 KÜHN 1934 (cit. v pozn. 25) 199 
67 Během gallasovského panství dochází k dalšímu rozvoji soukenictví. Poté, co získali také panství Grabštejn a město 

Hrádek nad Nisou, je jiţ v roce 1723 zřízena hraběnkou Johanou Emerencií Gallasovou textilní manufaktura v někdejším 

úřednickém domě v Hrádku nad Nisou. Karel KUČA: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl 2. H-Kole, 

Praha 1998, 301 
68 Ulicovka vyuţívá geometrického, pravidelného principu, kdy jsou po obou stranách komunikace adičním zpŧsobem 

seřazeny jednotlivé domy, obracející se k ní svou štítovou stranou. 
69 KUČA 1998 (cit. v pozn. 5) 443 
70 V Rumburku byla jiţně od kolonie roku 1720 postavena textilní manufaktura anglickým faktorem Robertem Allasonem, 

který se zde v roce 1713 usadil. Karel KUČA: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl 6. Pro-Sto, Praha 

2004, 508 
71 Pavla MOHAUPTOVÁ: Kaple sv. Jana Nepomuckého v Janově Dole, Liberec 1999, 7 
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prohlédnout přes všechny domy aţ na konec vsi.
72

 Domy byly postaveny po stranách potoka, 

protékajícího obcí. Prvních 30 domŧ bylo postaveno v roce 1704 po levé straně potoka a dalších 32 na 

protější straně v následujícím roce.
73

 Mezi kaţdou dvojicí domŧ byl vysazen strom a pro lepší 

identifikaci měly dřevěné štíty s názvem, které se bohuţel nedochovaly. Pouze u jednoho domu 

dodnes přetrval název U tří trámů.
74

 Jednotlivé roubené přízemní domky mají sedlovou střechu a ke 

komunikaci jsou štítové orientované [25-26]. Vnitřní dispozice je trojdílná, s prŧchozí střední síní.  

Po dostavbě byly domy prodány tkalcŧm, mnohdy násilím přesídleným z jiných vesnic. Značné 

zatíţení povinnostmi vŧči vrchnosti a jejich vysoká cena byla dŧvodem velké fluktuace obyvatel 

obce.
75

  I přes řadu necitlivých úprav je kolonie dodnes téměř intaktně dochována, zejména ve své 

horní partii a představuje reprezentativní příklad vrchnostenského zaloţení raného 18. století. 

Zajímavým ikonografickým materiálem, dokládajícím podobu Janova Dolu v 18. století je rytina 

s Bitvou u Liberce v roce 1757, s axonometrickým vyobrazením obce [27]. 

V roce 1716 byla obec ve své horní partii pohledově uzavřena stavbou kostela sv. Jana Nepomuckého, 

vystavěného opět z iniciativy Platze z Ehrentalu podle plánŧ zednického mistra Hanse Christopha 

Hübnera.
76

 Mimo Platze se na stavbě podílel také hrabě Jan Václav Gallas, který přispěl největší 

částkou a město Liberec [28-29].
77

  Prostý jednolodní kostel se segmentovým kněţištěm má 

čtvercovou sakristií připojenou k jiţní stěně chóru. Orientován je směrem k západu s ohledem na 

urbanistické zapojení do struktury sídla. Hlavní prŧčelí je jednoduché, s prostým, profilovaným 

barokním portálem s ušima a kapkami, zakončeným nadpraţní římsou. Nad portálem se nachází slepé 

segmentové okno s bohatě zdobenou šambránou a ústředním štukovým klenákem. V okně byl 

pŧvodně umístěn obraz sv. Jana Nepomuckého. Prŧčelí je protaţeno profilovaným štítem s kruhovým 

otvorem a vrcholí trojúhelníkovým tympanonem. Stěny kostela jsou členěny plochými pilastry a 

lizénami. Interiér je velmi prostý. Loď je plochostropá a závěr zaklenut jednoduchou kříţovou 

klenbou. Z pŧvodní štukové výzdoby zŧstaly zachovány jen kanelované pilastry po celé výšce stěny s 

iónskými a korintskými hlavicemi. Stěny kaple byly pŧvodně vyzdobeny cyklem olejomaleb ze ţivota 

sv. Jana z Nepomuku. Pŧvodní mobiliář, včetně oltářŧ, se nedochoval.  

Ač se z architektonického hlediska nejedná o prvořadou památku, vzhledem ke své urbanistické vazbě 

na Janŧv Dŧl je kostel v obrazu obce nezastupitelný.  

V samotném Liberci se významnější stavební aktivity projevily pouze u sakrálních staveb. V letech 

1733-1735 byl rozšířen a částečně přestavěn starý městský kostel sv. Antonína po svém povýšení na 

děkanský. Úpravy, během nichţ kostel získal páté klenební pole v místech bývalé sakristie a transept 

                                                 
72 Josef Václav SCHEYBAL / Jana SCHEYBALOVÁ: Umění lidových tesařŧ, kameníkŧ a sochařŧ v severních Čechách, 

Ústí nad Labem 1985, 62-63 
73 MOHAUPTOVÁ 1999 (cit. v pozn. 71) 7 
74 Ibidem 64 
75 V roce 1704 bylo prvních 30 domkŧ prodáno za 115 – 123 kop a v roce 1705 bylo zbylých 32 domkŧ oceněno jiţ na 126 – 

130 kop. SCHEYBAL / SCHEYBALOVÁ 1985 (cit. v pozn. 72) 64 
76 Jiří KŘÍŢEK: Co to je kostelář ? in: Ročenka Liberecké architektury 2008, 16 
77 MOHAUPTOVÁ 1999 (cit. v pozn. 71) 13 
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spolu s novým kněţištěm provedl stavitel Johann Felgenhauer z Nového Města pod Smrkem. Během 

regotizace na sklonku 19. století byla barokní část značně přestavěna. 

Nejvýznamnější libereckou barokní stavbou byl kostel sv. Kříţe, postavený v letech 1694 – 1698 

italským stavitelem Markem Antoniem Canevalem
78

 uprostřed morového hřbitova. Markus Antonius 

Canevale vstoupil do sluţeb Gallasŧ v roce 1691 na doporučení svého synovce Jakuba Antonia 

Canevaleho, který pro ně v této době přestavoval praţský gallasovský dŧm. Ještě téhoţ roku s ním 

František Ferdinand Gallas uzavřel na frýdlantském zámku smlouvu na postavení františkánského 

kláštera v nedalekých Hejnicích. Kromě stavby konventu Canevale také opravoval ambit kolem 

kostela Panny Marie, postavený v roce 1690 Abrahamem Leuthnerem.
79

 V blízkosti Liberce je 

Canevalemu ještě připisován kostel Nejsvatější trojice v Rýnovicích a kostel téhoţ názvu ve 

Vratislavicích nad Nisou.
80

 

Pŧvodní podobu kostela sv. Kříţe nám stejně jako v případě kostela sv. Antonína dokládají 

ikonografické materiály, dokumentující podobu města kolem poloviny. 18. století [30].  

Kostel byl postaven jako centrála na pŧdorysu rovnoramenného kříţe. Hlavní trojosé prŧčelí mělo 

štítový nástavec se stlačenými volutami po stranách a ve středu bylo proraţeno pravoúhlým oknem. 

Západní portál byl pŧlkruhový a příčná ramena měla také své individuální vchody. Kříţení vrcholilo 

sanktusníkem. V literatuře se často objevují spekulace, ţe v novějším kostele jsou z pŧvodní stavby 

zachovány sakristie a kněţiště. To je ovšem vzhledem k velikosti kostela nepravděpodobné a 

z pŧvodní stavby zŧstaly zachovány patrně pouze základy, které mohli určit rozměry dnešního chóru.
81

  

V roce 1698 byl kostel na přání svého zakladatele zasvěcen sv. Kříţi.  Velmi záhy se kostel stal 

poutním, díky pozdně gotické sošce Bolestné Panny Marie, kterou přivezl František Ferdinand Gallas 

z Londýna.  

Na paměť morové rány, jeţ zasáhla Liberec v roce 1680, byl roku 1719 zbudován morový sloup 

z dílny Matyáše Bernarda Brauna, nepochybně nejcennější památka města z období baroka, pŧvodně 

umístěný v prostoru Novoměstského náměstí. Na pódiu jsou situovány sochy sv. Šebestiána, sv. 

Rocha, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého a sloup vrcholí sochou Immaculaty [31]. Fundátorem byl 

gallasovský vrchní inspektor Kristián Karel z Platzu a Ehrenthalu. Roku 1877 bylo sousoší přeneseno 

ze svého dosavadního místa ke kostelu sv. Kříţe. 

Z roku 1722 pochází kaple Boţího hrobu, pŧvodně situovaná před západním prŧčelím kostela sv. 

Antonína.
82

 Byla postavena Johannem Josefem Kunzem na náklady libereckého měšťana Andrease 

                                                 
78 Rodina Canevale pochází jako většina italských stavitelŧ pŧsobících na našem území z Lanza na pomezí Itálie a Švýcarska. 

V českých zemích se usadili jiţ na sklonku 16. století. Markus Antonius Canevale (1652 – 1711) byl současníkem Kryštofa 

Dietzenhoffera. Usídlil se v Praze, kde roku 1680 získal měšťanské právo na Novém Městě a stal se členem stavitelského 

cechu. Zde také realizoval svou nejvýznamnější stavbu, kostel sv. Voršily na Novém Městě praţském. Helena 

MACHÁLKOVÁ: Markus Antonius Canevale, příspěvek k problematice barokní architektury (nepublikovaná disertační 

práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze) Praha 1951 
79 Ibidem 40  
80 Ibidem 
81 MACHÁLKOVÁ 1951 (cit. v pozn. 78) 54 
82 Na sklonku 19. století byla kaple Boţího hrobu spolu s morovým sloupem umístěna do zahrady u kostela sv. Kříţe, zřízené 

na místě bývalého hřbitova. 
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Josefa Wondraka. Na kapli se i přes dobu jejího vzniku nachází řada poměrně netradičních a 

archaických pozdně gotických prvkŧ, jako je např. portálek s přetínavými pruty. Za vzor v tomto 

případě slouţil pozdně gotický Boţí hrob ve Zhořelci, který je zároveň nejstarším dochovaným Boţím 

hrobem ve střední Evropě. Vzhledem ke svému stáří, reflektovanému jiţ v 18. století byl chápán jako 

přesná kopie pŧvodního Boţího hrobu v Palestině, coţ vysvětluje záměrný historismus liberecké 

stavby. Svou celkovou architektonickou formou a dispozicí odpovídá tradiční a závazné typologii 

Boţích hrobŧ [32-33].    

Zásadní událost pro další stavební vývoj kostela znamenal příchod nového děkana Antona Ignatze 

Kopsche v roce 1741. Ten zavedl tradici slavnostních procesí vţdy třetí neděli po Velikonocích, 

směřujících z arciděkanského kostela do kostela sv. Kříţe, která přetrvala aţ do roku 1781.
83

 Protoţe 

kostel jiţ nedostačoval počtu věřících, kteří sem chodili i z okolních vsí, bylo se souhlasem hraběte 

přistoupeno ke stavbě nové, větší stavby.  Stavební materiál dodal na vlastní náklady sám hrabě a 

realizací byl pověřen panský stavitel Johann Josef Kuntze, autor velkého mnoţství pozdějších 

libereckých měšťanských domŧ. 

Jednolodní, orientovaná pozdně barokní stavba s dozvuky radikálního baroka
84

 částečně vychází 

z podoby Haffeneckerovy baziliky v Hejnicích [34-36].
85

 Dŧvodem pro zvolení forem blízkých 

hejnické bazilice byla patrně poutní tradice libereckého kostela. Západní tříosé prŧčelí se dvěma 

věţemi je symetrické, ve střední předstupující partii konvexně vyklenuté. Horizontálně je prŧčelí 

členěno do dvou pásŧ. Spodní završuje mohutná profilovaná římsa obíhající celý objekt. Ve spodní 

části věţí jsou nad portály umístěna velká slepá obdélná okna, pŧlkruhově zaklenutá. Horní osa je ve 

věţních partiích tvořena zvonicemi s okny završenými cibulovými báněmi s lucernami. Ve střední 

části prŧčelí je mohutný volutový štít s obloukovým oknem s nadokenní římsou. Hmota prŧčelí je 

členěna lizénami a pilastry s čabrakami. Hlavní portál i oba boční do věţí jsou prosté, pravoúhlé a s 

profilací. Nad hlavním portálem je velké, výrazné oválné okno. Z boku je kostel osvětlován vţdy 

dvěma velkými obloukovitými okny na kaţdé straně lodi a jedním na bočních stranách závěru. Závěr 

kostela je pravoúhlý a po stranách k němu přiléhají hranolové oratoře. V zadní části je k němu 

připojena sakristie. Nad sakristií byla v patře z Kopschovy iniciativy vybudována první veřejná 

liberecká knihovna. Portál sakristie, slouţící zároveň i jako vstup do knihovny, je obrácen do 

Chrastavské ulice. Jednoduchý pravoúhlý portál se středním klenákem s nadsvětlíkem má po levé 

straně okno a vykazuje jistou souvislost s obdobně utvářeným portálem nedalekého pozdně barokního 

domu čp. 302-II v ulici Rámový vršek [37-38]. 

Po dostavbě v roce 1756 byl kostel nadán novými oltáři. Prvním byl boční oltář cechu soukeníkŧ, 

zasvěcený sv. Severinovi. Autorem hlavního obrazu sv. Severina byl malíř František Petr Molitor. 

Autorství menších obrazŧ sv. Tekly a sv. Pavla je připisováno téměř neznámému libereckému malíři 

                                                 
83 Josef DOBIÁŠ: Liberecké chrámy, Liberec 1983, 16 
84 Emanuel POCHE Architektura pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 

1989, 685 
85 To je nepochybně zapříčiněno značnou blízkostí proslulého poutního místa, jakým Hejnice ve své době byly. 
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Filipu Leubnerovi.
86

 Rok na to získal kostel druhý boční oltář, zasvěcený sv. Antonínu Paduánskému. 

Jeho autorem byl praţský malíř a ţák Cosmy Damiana Asama, Felix Anton Scheffler.
87

 Oltář doplňují 

ještě sochy zemských patronŧ, sv. Víta a sv. Zikmunda.
88

 Sv. Antonín Paduánský byl patronem děkana 

Kopsche. Z tohoto dŧvodu oltář nadal na vlastní náklady ještě pozdně gotickým oltářním obrazem 

Panny Marie se sv. Annou. Pořídil ho za značnou částku nejspíše v Dráţďanech jako údajné dílo 

Albrechta Dürera. Na konci 19. století byla fotografie obrazu zaslána na posouzení do Vídně, 

Norimberku, Dráţďan a Mnichova. Odborné posudky následně atribuci obrazu Dürerovi vyvrátily s 

poukazem, ţe se jedná o kvalitní dílo německé školy s italskými vlivy a obraz byl připsán okruhu 

Dürerova ţáka Barthela Behama.
89

 V roce 1760 byly pořízeny poslední dva boční oltáře, zasvěcené sv. 

Vavřinci a sv. Josefu. Oltářní obraz sv. Vavřince se bohuţel nedochoval a autorem obrazu sv. Josefa 

byl stejně jako v případě oltáře sv. Antonína, Felix Anton Scheffler. 

Roku 1761 byla chrámová klenba na popud děkana Kopsche vyzdobena praţským malířem Janem 

Václavem Spitzerem freskami ve třech klenebních polích o rozměrech 17,3x13,22 metrŧ.
90

 Fresky se 

vztahují, stejně jako samotné zasvěcení kostela, k Legendě sv. Kříţe. V prvním klenebním poli je 

výjev Nalezení sv. Kříţe, zobrazující nález všech tří kříţŧ na vrchu Kalvárii na rozkaz císařovny 

Heleny. V druhém poli je scéna Povýšení sv. Kříţe, ve které je sv. Kříţ nesen ve slavnostním prŧvodu 

císařem Herakliem, před kterým stojí jeruzalémský patriarcha Zachariáš. Posledním výjevem, 

situovaným na klenbě presbytáře, je Adorace sv. Kříţe, na kterém je sv. Kříţ obklopený svatozáří a 

holdujícími anděly. Dnes jsou bohuţel malby značně znehodnoceny pozdějšími přemalbami. Vedle 

fresek na klenbě kostelní lodi Spitzer provedl také fresku s alegorií Náboţenství, Umění a Vědy na 

stropě knihovny. Ikonografický koncept kleneb doplňuje hlavní oltář, po stranách s tordovanými 

sloupy a postavami Mojţíše s Aronem v ţivotní velikosti. V roce 1761 byl doplněn rozměrným 

obrazem, neseným anděly a umístěným na stěně, zobrazujícím sv. Helenu s nalezeným sv. Kříţem 

[39]. Autorem obrazu byl významný pozdně barokní malíř František Xaver Palko.
91

 Ačkoliv je kostel 

sám o sobě spíše prŧměrným dílem, v kontextu regionální architektury patří nepochybně mezi 

zdařilejší realizace. 

K výraznější kvalitativní a kvantitavní proměně městské zástavby dochází aţ ve druhé polovině 18. 

století, kdy Gallasové vymírají po meči a jejich statky přecházejí v roce 1757 jako dědictví do rukou 

synovce posledního hraběte Gallase, Kristiána Filipa z Clamu.  

                                                 
86 Pavel PREISS Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, 772 
87 Felix Anton Scheffler (1701 Mnichov-1760 Praha) pŧsobil zpočátku zejména ve Slezsku. Zde se údajně se svým učitelem 

podílel na freskách kláštera v Lehnickém Poli. Další významná díla mŧţeme nalézt v Křesoboru, Náchodě a Jemništi (v obou 

případech se jedná o práce v zámeckém areálu). Jeho liberecká práce pochází aţ ze sklonku jeho ţivota a proto je jiţ 

signována  titulem dvorního malíře.  
88 PREISS 1989 (cit. v pozn. 86) 772 
89 DOBIÁŠ 1983 (cit. v pozn. 83) 17 
90  Jan Václav Spitzer (1711 Praha-1773 Praha) vedle Prahy pracoval mj. také v Mníšku pod Brdy, kde freskami vyzdobil 

kostel sv. Václava a v Hrádku nad Nisou, kde vymaloval klenbu kostela sv. Bartoloměje, na němţ se jako stavitel podílel 

rovněţ Johann Josef Kuntze. 
91 František Xaver Palko (1724 Vratislav-1767 Mnichov). Pŧsobil ve Slezsku, Uhrách (dnešní Bratislava), Sasku (Dráţďany), 

Čechách (zejm. Praha) a na konci svého ţivota v Mnichově. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří fresky v kupoli kostela sv. 

Mikuláše na Malé Straně. 
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2. Liberec do poloviny 19. století 

 

Liberec se od druhé poloviny 18. století stává jedním z nejvýznamnějších prŧmyslových 

center monarchie. Počátky stavebního rozmachu souvisí stejně jako v předchozích obdobích s 

významnými mecenáši, v tomto případě s hrabětem Kristiánem Filipem Clam-Gallasem a jeho synem 

Kristiánem Kryštofem Clam-Gallasem. Ti se významně angaţovali jako stavebníci v rámci celého 

svého panství. Mimo Liberec se jejich stavební aktivita silně projevila např. v zaloţení Lázní Libverda 

nedaleko Hejnic. Kristián Filip Clam-Gallas se v Liberci, který patřil mezi jeho nejrozvinutější a 

nejvíce prosperující panství, velmi rád zdrţoval. Díky tomu byl zámecký areál obohacen stavbou 

francouzsky orientovaného, luxusního zahradního zámku.  

Se změnou výtvarného názoru baroko začíná pozvolna nahrazovat klasicismus, který tvoří první 

významný mezník, jenţ zásadně ovlivnil další podobu Liberce. Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, 

čistě barokní sloh se v Liberci takřka neuplatnil a o to více se zde projevil klasicismus. Stále bohatší 

Liberec následně ovlivňoval architekturu okolních sídel, např. Českého Dubu, Hodkovic či Chrastavy 

a lze ho tak poprvé označit za regionální umělecké centrum. V souvislosti s překotným rozvojem 

soukenické výroby, vznikem soukenického cechu, prvních manufaktur
92

 a bohatnoucím městským 

patriciátem dochází k pozvolnému nahrazování dřevěné zástavby zděnou. Právě v této době začíná 

Liberec svým významem zastiňovat i blízký Frýdlant, který do této doby tvořil kulturní a správní 

centrum panství. Změnu charakteru městské zástavby dokumentuje také vznik zednického cechu 

v roce 1762. 

Dŧleţitým momentem bylo v 80. a 90. letech 18. století významné rozšíření stávajícího města o dvě 

nové klasicistní čtvrti, situované v jeho bezprostřední blízkosti. Jednalo se o tzv. Filipovo Město a 

samostatné vrchnostenské městečko Kristiánov vybudované v návaznosti na zámecký areál.  

Zásadní událostí pro další rozvoj Liberce byl zisk statutu svobodného města v roce 1786 a jeho 

napojení na novodobou komunikační síť. Markantně vzrostl také počet domŧ; v roce 1757 bylo 

v Liberci 584 domŧ, roku 1786 jiţ 957 a k roku 1843 jiţ 1426, z nichţ se 96 nacházelo v Kristiánově. 

Tato vzestupná tendence však trvá pouze do 1. třetiny 19. století, kdy naopak dochází i přes prudký 

nárŧst obyvatelstva paradoxně k útlumu stavební činnosti. 

Z uměleckohistorického hlediska je nejzajímavější nepochybně ojedinělá, francouzsky orientovaná 

budova tzv. Zahradního zámku a jeden z nejranějších projevŧ fenoménu zahradních měst, který se 

uplatňuje v urbanistické osnově Filipova a Kristiánova. Stylové východisko liberecké klasicistní 

architektury má specificky místní zabarvení, kombinující velké mnoţství doznívajících barokních 

prvkŧ s moderními klasicistními. Valnou většinu libereckých domŧ mŧţeme označit spíše jako 

prŧměrnou a značně konzervativní dobovou produkci. Jak si ukáţeme později, tato konzervativnost je 

pro libereckou architekturu signifikantní. Zároveň je také dŧvodem, proč se progresivnější tendence 

                                                 
92 V roce 1806 si svou manufakturu v Liberci zaloţili také Clam-Gallasové. Ta byla základem pozdější továrny Johann 

Liebieg & Co., po roce 1945 přejmenované na Textilanu. 
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uplatňují pouze u ojedinělých solitérŧ spjatých s vrchností. I přesto lze klasicistní periodu povaţovat 

za jedno z nejvýznamnějších období ve vývoji města, které znamenalo zásadní krok kupředu. 
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2.1 Zámecký areál 

 

Nejvýznamnějším stavebním podnikem Kristiána Filipa Clam-Gallase v rámci zámeckého 

areálu byla výstavba tzv. Zahradního zámku. Plán vystavět novou zámeckou budovu pojal hrabě 

Kristián Filip Clam-Gallas roku 1772, jelikoţ pŧvodní renesanční zámek jiţ nedostačoval poţadavkŧm 

na komfortní bydlení. S vlastní stavbou se začalo v roce 1773 a trvala s přerušením do roku 1776.
93

 

Prováděcí práce byly realizovány panským stavitelem Johanem Josefem Kuntzem, který vypracoval i 

rozpočet.
94

  

Zahradní zámek patří nepochybně mezi nejhodnotnější příklady francouzsky orientovaných zámkŧ 

typu maison de plaisance
95

 na našem území. Silný francouzský vliv souvisí patrně s osobou architekta 

Louise Greniera z Amiensu,
96

 pŧsobícího v letech 1762–1772 v Praze.
97

 I přesto však bývá projekt 

zámku často nesprávně připisován Johannu Josefu Kuntzemu a Grenierova práce je omezována na 

výzdobu interiérŧ.
98

  Poměrně záhy, na konci 19. století, došlo k necitlivé přestavbě objektu. Pŧvodní 

podoba zámku je díky tomu patrná pouze na dobových ikonografických materiálech, např. střeleckém 

štítu z roku 1833, uloţeném ve sbírkách Severočeského muzea v Liberci [40-41]. 

Budova zahradního zámku je v podstatě solitérem. Střed kompozice tvoří střední pavilon s nízkým, 

trojúhelným štítem, nad kterým byl pŧvodně umístěn rodový erb. Po stranách zámku jsou umístěny 

mělčí boční pavilony, také s nízkými trojúhelnými štíty. Tympanony štítŧ jsou dekorativně pojednány 

akantovým motivem, uprostřed s kruhovými otvory. Přízemí zámku se soklem je členěno bosáţí. Okna 

ve spojovacích částech budovy mezi pavilony mají přímý překlad, okna pavilonŧ jsou oblouková. 

Patro je odděleno římsou, nad níţ je umístěna další parapetní římsa, probíhající celou budovou. Okna 

v patře nad parapetní římsou jsou obdélná, v krajních rizalitech sdruţená. Prŧčelí je pak ukončeno 

deformovaným kladím s nevýrazným architrávem a prŧběţný vlys je pročleněn terčíky v okenních 

osách s navazujícími obdélnými poli. Před jiţním prŧčelím Zahradního zámku a Nosticovským 

křídlem byl vytvořen také nový reprezentativní vstup do zámku s čestným dvorem.
99

 

Východní, pětiosé prŧčelí je řešeno shodně s hlavním prŧčelím, na rozdíl od něj ovšem není 

rytmizováno. Severní prŧčelí bylo pŧvodně orientováno do současně budované, architektonicky 

pojednané zahrady francouzského typu. Má proto sloţitější pŧdorys, obdobně jako jiţní prŧčelí. I zde 

                                                 
93 MACEK / URBAN 1986 (cit. v pozn. 31) 14 
94 Ibidem 15 
95 Jedná se o francouzský typ menšího zámku, určeného pro občasné obývání zejména v jarních a letních měsících. Základ 

dispozice je tvořen hlavním sálem, který proniká do patra i do předsálí. Po jeho stranách na něj symetricky navazují obytné 

části uspořádané jako tzv. appartament double. První známou realizací tohoto typu je zámek Issy od architekta Pierra Buleta 

z roku 1681. 
96 Louis Grenier (1733-1811) Vystudoval stavbu inţenýrských, vojenských a vodních staveb na paříţské Akademii. Z období 

jeho praţského pobytu mu zatím nelze přisoudit ţádné konkrétní dílo. Po roce 1772 byl povolán do Salcburku, kde postavil 

nový městský most (1786) a navrhl přestavbu zámku Mirabell a Zimní residence (1787). Pavel VLČEK: Encyklopedie 

Českých zámkŧ, Praha 2006, 151 
97 MACEK / URBAN 1986 (cit. v pozn. 31) 136 
98 Srovnej např. Svatopluk TECHNIK: Stavební památky Liberce, Gotika-Renesance-Baroko, Zprávy České besedy 47, 

1984, 14 
99 Pŧvodní hlavní vstup do zámku byl ze západní strany směrem od města z dnešní Felberovy ulice. 
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je střed kompozice tvořen výrazně předstupujícím trojbokým kónickým středním pavilonem, v přízemí 

se čtyřmi osami. Boční pavilony, které jsou na jiţním prŧčelí, zde suplují krátká jednoosá křídla. 

Přechod mezi křídly a spojovacími úseky je v přízemí vzhledem k vnitřní dispozici okosený, v patře 

pak pravoúhlý. V západním křídle je umístěn hlavní vstup do objektu, tvořený pŧlkruhovým portálem 

s kamenným, neoslohově profilovaným ostěním.
100

 Formálně je severní prŧčelí řešeno shodně s 

jiţním. Při pŧvodním zastřešení zámku byly na nároţích uţity pro naše území neobvyklé komolé 

jehlany a ve střední partii objektu mansardové střechy. Čistota prvkŧ převzatých z francouzské 

architektury, vysoce převyšující znalosti místních stavitelŧ, vyniká při srovnání s dalšími úpravami 

zámku, provedenými Johanem Josefem Kuntzem.  Tato skutečnost hraje největší roli v atribuci stavby 

architektu Gernierovi.
101

 

Dispozice zahradního zámku byla tvořena třemi trojdílnými prostory, přičemţ kaţdá jednotka byla 

řešena takřka identicky. Střední partie s mramorovým sálem měla čistě reprezentativní funkci, 

východní část slouţila k ubytování hraběnky a západní k ubytování hraběte. Z komunikačních dŧvodŧ 

byla při jiţním prŧčelí zámku situována spojovací chodba, takţe střední část zámku byla řešena jako 

dvoutrakt. Obytné prostory byly umístěny v přízemí a několika vchody byly spojeny se zahradou před 

severním prŧčelím.
102

 Vysoké kvality dosahovalo i řešení interiérŧ, zejména pŧlkruhové schodiště do 

patra, pravděpodobně bez střední podpory.
103

  Vnitřní vybavení bylo navrţeno rovněţ Louisem 

Grenierem. Štukatérské práce ve velkém sále, čtyři velké lustry a kamna byly provedeny Josefem 

Bossim z Prahy, výmalbu provedl dle Grenierova zadání Filip Leubner z Liberce,
104

 zmíněný jiţ 

v souvislosti s oltářními obrazy sv. Tekly a sv. Pavla pro kostel sv. Kříţe. Dnes jsou bohuţel interiéry 

zámku silně znehodnoceny adaptací na kanceláře ve dvacátých letech 20. století.
105

 

Zahradní zámek je zajímavou a doposud nedoceněnou stavbou, která s ohledem na své kvality má 

nemalý význam pro poznání architektury našich zemí ve 2. polovině 18. století.
106

 

Vedle zmíněné novostavby došlo v letech 1785–1786 také k úpravám dalších budov areálu, zejména 

Redernovského křídla, jejichţ autorem byl místní stavitel Johann Josef Kuntze. K těmto adaptacím 

máme dochován i Kuntzeho plán, uloţený dnes v SOA Děčín. Redernovské křídlo v této době získalo 

víceméně svou dnešní podobu. Byly odstraněny pŧvodní renesanční štítky, přistavěno další patro a 

nasazena mansardová střecha. Střední segmentový štít, navrţený panským architektem Ottou, nebyl 

nakonec realizován.
107

  

 

 

                                                 
100 MACEK / URBAN 1986 (cit. v pozn. 31) 113 
101 Ibidem 136–137 
102 Ibidem 136 
103 Ibidem 
104 KÜHN 1934 (cit. v pozn. 25) 248  
105 MACEK / URBAN 1986 (cit. v pozn. 31) 114 
106 Ibidem 137 
107 KÜHN 1934 (cit. v pozn. 25)  228-231 
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2.2 Liberecké klasicistní domy a jejich typologie 

 

S nástupem nového výtvarného názoru, reprezentovaného klasicismem dochází k zásadní 

proměně tváře města. Ve větší míře se začíná uplatňovat zděná architektura a dochází k 

pozvolnému ústupu architektury dřevěné, do této doby pro Liberec příznačné. Aţ do 80. let 18. století 

měl však rychlý rŧst města, ovlivněný ztrátou Slezska,
108

 spíše ţivelný charakter. 

I přes vyrŧstající podíl zděných domŧ však stále houţevnatě přetrvávaly i domy dřevěné, které byly 

v městském prostředí obývány chudšími řemeslníky. Roubené či hrázděné řemeslnické domky byly 

obvykle přízemní a měly polomansardovou či sedlovou střechou. Dosti často byly omítány – tzv. 

dávány do koţichu. Omítání slouţilo nejen jako protipoţární opatření, ale zároveň pomáhalo vzbudit 

dojem, ţe se jedná o zděný dŧm.  Pŧdorys byl trojdílný, nezemědělský, v některých případech 

dvoutraktově řešený a opakoval dispoziční schéma dobře známé z lidové architektury. Ústředním 

prostorem byla síň, ze které se vstupovalo do obytné i provozní části domu [42]. Ze schodiště, 

situovaného buď na konci síně, nebo hned vedle vstupu se vcházelo do úloţných prostor v podkroví, 

příp. do podkrovních světniček. Jedinou zděnou prostorou domu byla černá kuchyně, situovaná na 

konci síně. Ta vedle vaření slouţila také k obsluze topného tělesa v hlavní obytné místnosti. Několik 

těchto domŧ máme dodnes dochováno např. v ulici Na Ladech (např. čp. 201-II a 208-II) [43].  

Zároveň se však stavěly i dřevěné domy pro zámoţnější stavebníky, ovlivněné slohovou architekturou. 

Posledním dochovaným domem tohoto typu je čp. 96-IV v  ulici U Jezu postavený pro obchodníka 

s plátnem Hanse Friedricha Scholze v roce 1774 [44-45].
109

  Jedná se o patrový roubený objekt s 

podstávkami a mansardovou střechou. Z formálního hlediska lze dŧm označit za barokní, coţ dokládá 

i profilace portálu a sloupkŧ podstávek [46]. Svou symetrickou vnitřní dispozicí má blízko k tzv. 

faktorským domŧm. Provozní část budovy v přízemí a vstupní síň je zděná a zaklenutá kříţovou 

klenbou. Hlavní obytná místnost, situovaná v přízemí byla vytápěna z černé kuchyně v síni. V 

podkroví je rozlehlý prostor, jenţ slouţil k uskladnění látek. Na počátku 19. století byl dŧm omítnut a 

aţ v době, kdy ho získala pro své účely Správa CHKO Jizerské hory, došlo k jeho restauraci a 

obnaţení pŧvodní konstrukce. Dŧm byl pŧvodně součástí ucelené zástavby jdoucí podél řeky v dnešní 

ulici U Jezu, nazývané „liberecké Benátky“. Během 80. let 20. století však došlo k plošné asanaci této 

části města a její proměně na park v souvislosti s výstavbou nového Domu kultury. Z celé pŧvodní 

zástavby tak zŧstal jako solitér pouze tento dŧm. Zajímavým faktem je, ţe autory řady těchto 

dřevěných domŧ byly stavitelé, realizující zároveň náročnější zděnou výstavbu. 

Zděná klasicistní architektura v Liberci nabyla specifických regionálních forem. Vznikl tak 

charakteristický typ libereckého klasicistního domu, kombinující pozdně barokní a klasicistní prvky. 

Ten se následně díky hospodářskému rŧstu města stal jakýmsi vzorem pro obdobnou výstavbu 

                                                 
108 Právě ztráta Slezska ve válce o rakouské dědictví (1740–1748) měla za následek citelné oslabení konkurence pro liberecké 

soukeníky a spolu s ochranářskou politikou Clam-Gallasŧ přispěla k dalšímu rozvoji a vzestupu města.   
109 Do dnešní doby se dŧm dochoval jen díky Správě CHKO Jizerské hory, která ho vyuţívá jako své sídlo. 
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v okolních sídlech. Ve značně konzervativním libereckém prostředí přetrval tento typ domu s menšími 

modifikacemi aţ do poloviny 19. století, přičemţ tato konzervativnost měla klíčový vliv na podobu 

místní architektury i v následujících obdobích, jak si ukáţeme později.  

Nejstarším, téměř intaktně dochovaným libereckým zděným domem, je čp. 302-II na Rámovém vršku 

z roku 1776 [47]. Pozdně barokní dŧm, který však jiţ vykazuje řadu prvkŧ nastupujícího klasicismu, 

byl postaven v roce 1776 pro soukeníka Josefa Franze a jeho autorem byl nejspíše Johann Josef 

Kuntze. Patrový objekt má jednoduché prŧčelí se skosenými nároţími. Štuky se omezují na okenní 

šambrány a jednoduché parapetní výplně. Nejvýraznějším prvkem fasády je pravoúhlý portál 

s nadsvětlíkem a ušima. Nad překladem dveří je zdobný štítek s číslem popisným a nad světlíkem 

klenák s iniciály stavebníka a znamením kotvy. Vedle portálu je okno s kamenným ostěním a barokní 

mříţí. Skladba portálu s oknem má velmi blízko k obdobně uţité kombinaci portálu s oknem na 

sakristii nedalekého kostela sv. Kříţe, která patrně v tomto případě slouţila jako vzor. 

Vnitřní dispozice je symetrická a trojdílná. Ústředním prostorem je vstupní síň zaklenutá kříţovou 

klenbou s pasy. Z ní se vstupuje do hlavní obytné místnosti, černé kuchyně a na jednoramenné 

schodiště. U paty schodiště ústí chodba, vedoucí k bočnímu vchodu ze zahrady. Dispozice tohoto 

domu se pak jen s drobnými obměnami opakuje u valné většiny libereckých klasicistních domŧ. 

Typologicky mŧţeme liberecké klasicistní domy rozdělit do tří základních typŧ. Prvním je prostý, 

přízemní soukenický či řemeslnický dŧm. Zpravidla je šířkově orientovaný a někdy se  středním 

rizalitem s barokně tvarovaným štítem [48]. Fasáda je poměrně jednoduchá, často s kamenicky 

zpracovaným domovním znamením. 

Dalším typem je dŧm patrový, s mansardovou či polovalbovou střechou a středním rizalitem, opět 

ponejvíce šířkově orientovaný. Rizalit bývá ukončen barokně profilovaným štítem a fasády oplývají 

bohatou štukovou výzdobou [49].  

Třetím typem je pak bohatý a reprezentativní obchodní dŧm, obvykle s loubím, který má jiţ spíše 

charakter městského paláce [50]. Tyto domy jsou výlučně spjaty s místní honorací, tvořenou bohatými 

obchodníky a majiteli manufaktur.  Na rozdíl od předchozích dvou typŧ převládá štítová orientace. 

Domy se zákonitě soustřeďují na nejdŧleţitějších městských prostorech a komunikacích. Jsou 

minimálně třípatrové a mají velmi náročně pojednanou fasádu nejen štuky, ale i kamenickými a 

sochařskými prvky. Výjimečně je uplatněn i vysoký řád, podtrhující jejich reprezentativní charakter. 

Ukázkovými příklady jsou městské paláce jako „Krausŧv dŧm“ čp. 14-II na Benešově náměstí či 

„Appeltŧv dŧm“ čp. 264-I na Sokolovském náměstí.  

Dominantním prvkem většiny libereckých domŧ je střední rizalit s barokně tvarovaným atikovým 

štítem, korunovaným dekorativními vázami, piniovými šiškami a figurálními plastikami. Na přelomu 

18. a 19. století se začínají častěji objevovat i empírové frontonové štíty, jako např. u čp. 118-III 

V Barvířské ulici. Střechy jsou zpravidla mansardové nebo valbové, ale lze se setkat i se sedlovými. 
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Charakteristickým prvkem domŧ jsou kamenné portály z jitravského pískovce. Jedná se o poměrně 

typizovaný prvek, charakteristický pro širší oblast Liberecka.
110

 Mají bohatou profilaci a zpravidla 

stlačený oblouk, vrcholící kónickým středním klenákem, někdy volutovitě tvarovaným. Klenák bývá 

pojednán letopočtem stavby domu s iniciály stavebníka a u bohatších domŧ se od něj často vinou 

vavřínové festovy [51]. Světlíky portálŧ jsou od dveří odděleny dřevěným nadpraţím a bývají zdobeny 

bohatými kovanými či dřevěnými mříţemi s klasicistní a empírovou ornamentikou. Mříţe tvoří bohatý 

a rŧznorodý soubor a v některých případech je na nich, stejně jako na hlavním klenáku portálŧ, uţit 

letopočet stavby, nebo monogram stavebníka. Portál většinou tvoří nejhonosnější prvek domu a tak 

zde platí obvyklá úměra, ţe čím byl movitější stavebník, tím měl jeho dŧm větší a bohatší portál. 

 Po roce 1800 pak nastupují empírové portály, většinou pravoúhlé a s výraznou nadedveřní římsou. 

Kvalitní příklad takového portálu lze spatřit např. u domu čp. 89-I v ulici Na Kopečku z roku 1812, 

který vlastnil místní kameník Jan Veverka [52].  Zároveň však stále přetrvává tradiční typ portálu se 

stlačeným obloukem, jako např. u domu čp. 101-I na Nerudově náměstí z roku 1825.  

S libereckými portály souvisí také pozoruhodný soubor pŧvodních, dvoukřídlých rámových dveří 

s rokokovou, klasicistní a empírovou ornamentikou. Jedná se o velmi kvalitní práci místních truhlářŧ, 

která však v současné době bohuţel doslova mizí před očima.
111

 Na počátku 20. století pak tento 

kvalitní soubor pravděpodobně slouţil jako inspirační zdroj pro domovní dveře zaměstnanecké 

kolonie firmy Liebieg. 

Fasády domŧ jsou členěny pilastry a lizénami. Na omítky se hojně uţíval hrubý nástřik, tzv. špric, 

který byl kombinován s hladkou omítkou pouţívanou na tektonické prvky. Co se barevnosti týče, 

převládaly zejména rŧzné odstíny okru, kdy se na základní plochu uţívala sytá špricová omítka a na 

tektonické prvky jako pilíře, lizény apod. hladká a světlá omítka. 

Oblíbeným zdobným prvkem fasád byla u movitějších stavebníkŧ bohatá štukatura. Zde se uplatnily 

typické klasicistní a empírové motivy, jako medailony, festony, girlandy, rozety, akantové rozviliny, 

piniové šišky či dekorativní vázy s květinami. Ve figurální štukatuře dominovala jednoznačně 

náboţenská tématika, ale bylo moţné se setkat i s motivy světskými a objevovala se (i kdyţ v 

daleko menší míře) rovněţ sochařská výzdoba.  

V utváření vnitřní dispozice městského domu převládalo trojdílné symetrické řešení. Centrální 

komunikační prostor domu tvořila vstupní chodba nebo síň, ze které vedlo do patra a podkroví 

jednoramenné, dvouramenné či v zámoţnějších domech skeletové schodiště. Situováno bylo buď na 

konci chodby, nebo hned vedle vstupu do objektu. Skeletové schodiště mělo obvykle pilířové podpory, 

podesty a světlík [53]. Jeho ramena byla zaklenuta valenou klenbou a nad podestami plackovou 

klenbou. Zábradlí schodiště bylo buď zděné (obvykle s motivem svislých oválŧ) či kované, kde se 

uplatňuje klasicistní ornamentika. U bohatších obchodních domŧ palácového charakteru byl zpravidla 

                                                 
110 S tímto typem portálu se mŧţeme setkat mj. i na řadě objektŧ v Chrastavě, Hrádku nad Nisou, Frýdlantu v Čechách či 

Ţelezném Brodu. 
111 Lze jen litovat, ţe libereckým klasicistním dveřím dosud nebyla věnována zaslouţená pozornost, jako například 

obdobným souborŧm, dochovaným ve východočeských městech Polička a Ţeleznice. 
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místo vstupní síně klenutý prŧjezd, z něhoţ se po schodišti vstupovalo do obytných pater. Vstupní síně 

a prŧjezdy byly povětšinou zaklenuty plochou kříţovou klenbou se stlačenými pasy. Ze síně se vţdy 

vstupovalo do černé kuchyně situované na jejím konci, která kromě přípravy pokrmŧ slouţila i 

k vytápění topného tělesa v hlavním obytném prostoru. V některých případech byla kuchyň situována 

v prostoru pod schodištěm. Díky spalnému provozu v síních byly portály vybaveny nadsvětlíkem, 

slouţícím primárně k jejich odvětrávání. Jak je vidět na dochovaných dobových plánech, byl u řady 

domŧ v chodbě navíc i zděný topný výklenek, slouţící přímo k obsluze kamen ve vedlejší místnosti. U 

obchodních domŧ byla kuchyně umístěna v obytném patře. K vytápění prostor v přízemí v tomto 

případě slouţila topná komora v druhém, uţším traktu za místností. 

Řada městských domŧ byla jiţ v této době vybavena také toaletou, situovanou buď na zadní pavlači 

domu, nebo v zadním traktu při vstupu do zahrady. 

Stropy v jednotlivých místnostech byly často záklopové či prkenné a podpírány trámy, kvantitativně 

však převládaly tzv. italské stropy, na kterých bylo uţito módních motivŧ štukového zrcadla a fabionŧ 

[54]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

2.3 Filipovo Město, Kristiánov 

 

Zásadním urbanistickým počinem a největším dosavadním stavebním podnikem bylo 

velkorysé rozšíření Liberce o dvě nová sídliště, Kristiánov a Filipovo Město Obě byla vybudována 

v jeho bezprostřední blízkosti a jednalo se o regulovanou plánovanou výstavbu pod dohledem města a 

vrchnosti [55-56].
112

 

Urbanistické řešení obou lokací je na svou dobu naprosto unikátní a na našem území téměř ojedinělé. 

Sídliště byla vytyčena na principu tzv. zahradního města a to dokonce sto let před tím, neţli byla 

poprvé vydána klíčová kniha Ebenezera Howarda Zahradní města budoucnosti. Je ovšem dluţno 

dodat, ţe progresivní tendence, které vykazuje urbanistické řešení obou sídlišť, kontrastuje s velmi 

formálním pojetím jednotlivých domŧ. Charakter zahradního města souvisí zejména s podélnou 

dispozicí domŧ, podmíněnou moţností vytápět obě krajní části objektu. 

  

Za předstupeň koncepce zahradních měst lze do jisté míry povaţovat jiţ architektonizované řešení 

barokních zámeckých zahrad a lázeňská města, jako britský Bath. Některé z principů zahradních měst 

se objevují také u ideálních návrhů architektury, např. u císařského paláce v Pekingu v Dějinách 

architektury Johanna Bernarda Fischera von Erlach z roku 1740.  

Jako částečné analogie k libereckým lokacím v zahraničí, lze uvést rakouský Nadelburg, vybudovaný 

v roce 1756 při manufaktuře na jehly a kovové zboţí, a částečně realizovaný projekt královského 

solivaru v Chaux (Arc-et-Senans) od francouzského architekta Clauda Nicolase Ledouxe. V obou 

případech se jiţ objevují některé principy, charakteristické pro pozdější zahradní města, především 

široké uplatnění zeleně v rámci urbanistické koncepce sídlišť.  

Nadelburg, vystavěný z iniciativy císařovny Marie Terezie a vlastníka manufaktury Johanna Christiana 

Zuga je vybudován na obdélném půdorysu a obsahuje typizované dlouhé, řadové, přízemní domky 

obklopené zelení. Součástí hrazeného sídliště je rovněţ monumentální kostel, postavený dle plánů 

dvorního architekta Paccassiho, tvořící dominantu kolonie [57]. 

Naproti tomu v Chaux je vyuţit ideální kruhový půdorys, kde ústřední prvek důsledně centrální 

kompozice tvoří dům ředitele solivaru a výrobní jednotky jsou záměrně integrovány s bydlením 

dělníků.
113

 Jednotlivé budovy soustředěné kolem centrálního prostoru pak obepíná prstenec zeleně[58]. 

Jedinou dobovou analogií na našem území je rozšíření dalšího severočeského města, Nového Boru 

v roce 1787 [59].  Nový Bor byl v souvislosti s rozvojem sklářství povýšen Marií Terezií na město v roce 

1757. Díky sklářské konjunktuře jiţ město svým rozsahem nestačilo nárůstu obyvatel a tak bylo 

královským inţenýrem Emanuelem Kleinwächterem na popud hraběte Filipa Kinského rozšířeno o 

novou čtvrť s pravidelnou komunikační sítí. Jednotlivé domovní bloky byly rozděleny na stavební 

parcely a zastavěny rozvolněnou zástavbou. 

                                                 
112 V této době vznikající závazné předpisy pro stavbu domŧ, které pak zásadním zpŧsobem ovlivnily i pozdější výstavbu, 

jsou pro období osvícenství signifikantní. Jedním z prvních byl stavební předpis pro pevnost Plesy (Josefov) z roku 1782. 
113 Kenneth FRAMPTON: Moderní architektura. Kritické dějiny, Praha 2004, 19 
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Vnitřní členění objektů je obdobné jako v případě obou libereckých lokací, kdy domy mají trojdílnou, 

nezemědělskou osovou dispozici a jsou vytápěny obě jejich krajní části.
114

 Co se stylového východiska 

týče, i v novoborské domy můţeme označit za poměrně konzervativní stavby, kombinující pozdní baroko 

s novými klasicistními prvky. Půdorysné řešení Nového Boru se ve srovnání s Kristiánovem i Filipovem 

jeví jako pokročilejší, ovšem tato situace je zapříčiněna terénní konfigurací, která je v tomto případě 

nejmírnější a nejvhodnější pro stavební činnost. 

 

 

Doba vzniku libereckých sídlišť, se projevila především v racionálním, typicky klasicistním, 

pravoúhlém rozvrhu pŧdorysné osnovy s minimální vazbou na terén. Ten však díky své značné 

svaţitosti výsledné uspořádání sídlišť nakonec stejně ovlivnil. 

 S výstavbou Filipova Města se započalo na náklady města a vrchnosti v letech 1784–1785 a své 

jméno nová čtvrť získala na počest majitele panství Kristiána Filipa Clam-Gallase.  Vystavěna byla 

zčásti na městských pozemcích severovýchodně od Staroměstského náměstí, které do té doby slouţily 

jako střelnice. Nově zaloţené sídliště má typicky klasicistní pravoúhlý rastrový pŧdorys. Jeho centrum 

tvoří obdélníkové Nerudovo náměstí, pŧvodně pojmenované jako Hrnčířské díky pravidelným trhŧm, 

které se v jeho prostoru konaly. Jednotlivé domy se většinou do jeho prostoru obrací svou podélnou 

stranou.  První dŧm v této lokalitě, čp. 108-I si pro sebe postavil jiţ roku 1782 liberecký stavitel 

Johann Josef Kuntze, který byl zároveň majitelem řady dalších lukrativních parcel v této lokalitě. Tyto 

pozemky vyţenil sňatkem s Marií Terezií Schöpferovou.
115

  

Autora koncepce sídliště neznáme, ovšem vzhledem k iniciativě vrchnosti při jeho zakládání se 

mŧţeme domnívat, ţe stejně jako později v případě Kristiánova mohl být vypracováním plánŧ pověřen 

panský inţenýr Anton Otta z Frýdlantu. Stavba probíhala ve dvou fázích. Během první, která trvala do 

roku 1799, bylo obestavěno z větší části nynější Nerudovo náměstí a Střelecká ulice (dnešní ulice 5. 

května). Druhá zásadnější fáze, během níţ byla zastavěna zbylá část sídliště a přilehlé komunikace, 

probíhala aţ po roce 1800.
116

   

Město stanovilo, ţe domy ve Filipově městě mají mít jednotný vzhled a u hlavních komunikací a 

v prostoru náměstí musí být zděné. Obdobně jako v Kristiánově převládá šířková orientace 

jednotlivých objektŧ. Jen zcela výjimečně je dŧm do prostoru orientován štítovým prŧčelím vzhledem 

k rozměrŧm stavební parcely, jako v případě čp. 101-I, situovaného v koutu náměstí [60].
117

 Při méně 

dŧleţitých komunikacích převládaly dřevěné domy, které byly občas omítnuty, aby se svým vzhledem 

přiblíţily zděným. Vzhledem k řadě demolicí a přestaveb, probíhajícím v prostoru Filipova Města jiţ 

od konce 19. století se zdejší zástavba dochovala jen ve velmi torzálním stavu. Mezi nejcennější 

                                                 
114 Jiří ŠKABRADA / Martin EBEL : Pozdně barokní domy v Novém Boru a jejich projekty, in: Historická architektura. 

Věda. Výzkum. Praxe. Praha 1995, 173–177 
115 Petra OTTLOVÁ: Stavební činnost Johanna Josefa Kuntze na konci 18. století, in: Sborník Severočeského muzea, řada 

Historia, sv. 12, Liberec 2003, 5 
116 Po Kuntzeho smrti magistrát zbylé pozemky odkoupil od pozŧstalých a následně rozprodal jako stavební parcely. 
117 Tento „problém“ byl v tomto případě vyřešen značnou hloubkou parcely.  
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dochované domy patří čp. 101 a 108-I v prostoru Nerudova náměstí, čp. 89-I a 98-I v ulici Na 

Kopečku [61] a čp. 73-I v ulici 5. května.  Intaktně dochována zŧstala pouze pŧdorysná osnova 

sídliště. Samotné náměstí bylo plně obestavěno pouze na své západní a východní straně. Na jiţní a 

severní straně byly pŧvodně pouze dva objekty a k zastavění zbylých parcel došlo aţ na sklonku 19. 

století. Jedním z nejvýstavnějších objektŧ Filipova města byl dŧm stavitele Kuntze čp. 108-I na 

Nerudově náměstí. Dŧm byl rodinou stavitele obýván aţ do roku 1800, kdy Johann Josef Kuntze 

zemřel. Jiţ roku 1806 byl prodán a přestavěn na zájezdní hostinec. Dnes je bohuţel velmi 

znehodnocen mnoţstvím pozdějších přestaveb. Z exteriéru tak zŧstalo zachováno pouze hmotové 

řešení se středním, osově umístěným rizalitem s trojúhelníkovým štítem. Na postraních pilířích 

rámujících rizalit jsou, jako poslední relikt pŧvodně bohaté výzdoby fasády, dochovány dvě 

stylizované iónské hlavice s čabrakou. V interiéru objektu je stále patrná pŧvodní trojdílná osová 

dispozice a částečně zŧstaly dochovány klenby v několika přízemních prostorách. Dalším zajímavým 

objektem je dŧm libereckého kameníka Jana Veverky čp. 89-I.
118

 I přes řadu přestaveb zŧstal dodnes 

dochován pŧvodní empírový portál, jeden z nejkvalitnějších v Liberci, spolu s branou do dvora. 

Významným mezníkem v dějinách města byl rok 1786, kdy Liberec získává statut svobodného města. 

Z tohoto dŧvodu byl Kristiánov zaloţen jako samostatného vrchnostenské město. Celkové řešení 

Kristiánova vykazuje znatelně vyšší kvality neţli Filipovo Město, coţ je dáno jeho reprezentativním 

charakterem. Na něj byl díky bezprostřední blízkosti zámeckého areálu a jeho vazbě na sídliště kladen 

mimořádný dŧraz. Karl Friedrich Kühn ho označuje za jakési sídliště pro vrchnostenské úředníky a 

zámecké zaměstnance. To je ovšem s ohledem na sociální strukturu stavebníkŧ vyloučené, neboť 

profesí valné většiny obyvatel Kristiánova bylo soukenictví.
119

 Zaloţení sídliště spadá do období tzv. 

raabizace,
120

 jejímţ principem bylo rozdělení vrchnostenského velkostatku na menší pozemky, které 

byly následně odprodávány a pronajímány jednotlivým zájemcŧm. V případě Kristiánova byly 

rozděleny nepříliš úrodné vrchnostenské pozemky v těsné blízkosti zámku na stavební parcely.  

Za duchovního otce a iniciátora tohoto podniku bývá označován hrabě Kristián Kryštof Clam-

Gallas.
121

 Kromě ekonomického zájmu zúročit nevýnosné pozemky v okolí zámku, vedla hraběte 

k úmyslu vybudovat nové sídliště také snaha o reprezentaci vlastní osoby. Kristiánov tak plní funkci 

architektonického předpolí zámeckého areálu a vytváří reprezentativní pohledovou kulisu hlavní 

příjezdové komunikace k zámku od Prahy. 

Koncepce výstavby sídliště byla jednotná a stavebníci se zavázali stejně jako v případě Filipova města 

stavět jen dle plánŧ schválených vrchností a dodrţování vrchnostenských nařízení,
122

 aby nedošlo 

k jejímu narušení. Jak uvádí Karl Kühn: „Zakoupená stavební místa měla být osazena pouze izolovaně 

                                                 
118 Jan Veverka byl autorem mnoha portálŧ libereckých domŧ. Jeho nejvýznamnější prací byla nedochovaná klasicistní kašna 

na Novoměstském náměstí.  
119 Petra OTTLOVÁ: Kristiánov (Liberec V) -  vznik zahradního města na konci 18. století (Bakalářská práce na 

Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) Ústí nad Labem 1999, 13  
120 OTTLOVÁ 1999 (cit. v pozn. 119) 13 
121 Karl Friedrich KÜHN: Das Steinerne Burgerhaus in Stadt und Land Reichenberg, Reichenberg 1936, 367 
122 Tato nařízení a poţadavek na schvalování plánŧ vrchností souvisí s novým dvorským dekretem, vydaným v roce 1787, 

který výslovně poţadoval předloţení plánu vrchnosti, a stavba měla být zároveň posouzena s ohledem na místní podmínky. 



42 

 

stojícími domy…. Domy měly být patrové, postavené z kamene, cihel a vápenné malty.“
123

 Tato 

pravidla nepochybně do značné míry souvisí také s poţárním řádem z roku 1785. 

Ve své první fázi se soustředila výstavba na promenádní náměstí před novým zámeckým vstupem a 

vypracováním celkového plánu byl pověřen panský inţenýr Anton Otto z Frýdlantu [62].
124

 

S úpravami pozemku se začalo jiţ v roce 1787. Hlavními osami nového sídliště byla dnešní ulice 8. 

března
125

 ústící do čestného dvora zámku, pŧvodně zamýšlená jako promenádní náměstí a dnešní ulice 

Boţeny Němcové, vedoucí kolmo k ulici 8. března. Za počátek celé výstavby mŧţeme povaţovat rok 

1788. Tehdy byl na náklady panství postaven první dŧm nového sídliště, čp. 12-V pro panského 

justiciára [63]. Aţ do stavby čp. 15-V. se jednalo o největší dŧm celého Kristiánova, který zároveň 

tvořil dominantu celé ulice 8. března. Jedná se o dvoupodlaţní budovu, podélně orientovanou ke 

komunikaci. Z prŧčelí vystupuje střední rizalit s portálem, ukončený barokním štítem, po stranách 

s volutami. Dŧm byl bohuţel během 19. a začátku 20. století značně přestavěn, takţe jeho dnešní stav 

je jiţ pouze torzem pŧvodního. Po obou stranách ulice 8. března bylo postaveno do roku 1796 celkem 

dvanáct volně stojících domŧ,
126

 na kaţdé straně po šesti. Do dnešní doby se dochovala pouze 

východní fronta domŧ. Zástavba na západní straně byla během 19. a 20. století nahrazena činţovními 

domy [64]. Po obou podélných stranách bylo náměstí pŧvodně lemováno řadou lip.  

Nejvýraznějším a nejkvalitnějším objektem první etapy výstavby je dŧm čp. 15-V, který si nechal 

v roce 1791 postavit praţský velkoobchodník se suknem Johann Georg Berger [65]. Výstavný 

dvoupodlaţní dŧm se středním rizalitem je ukončený segmentovým štítem s reliéfem bohyně Vítězství 

a završen je  mansardovou střechou s vikýři. Rozměrný kamenný portál je architektonicky orámován 

sdruţenými pilastry se segmentovým frontonem. Dŧm má v kontextu dobové liberecké produkce 

výjimečné postavení a vybočuje z ní kvalitou celku i provedením detailŧ. V souvislosti s tímto domem 

bývá zmiňován vliv praţských klasicistních staveb.
127

 Autorem většiny domŧ, spadajících do první 

fáze výstavby byl panský stavitel Johann Josef Kuntze.  

Během druhé fáze bylo v roce 1795 vytyčeno druhé náměstí, které mělo mít pŧvodně pŧdorys 

pravidelného čtverce.  Díky svaţitému terénu a z dŧvodu lepšího obestavění však bylo jiţ v letech 

1795–1796 zmenšeno na své západní straně o jeden blok.
128

 Nové náměstí ohraničovaly dnešní ulice 

Boţeny Němcové, Komenského a U tiskárny. Pojmenováno bylo „Lipové“ díky řadě lip vysázených 

v jeho prostoru. Uprostřed náměstí byl plánován nedochovaný gloriet kryjící studnu, od něhoţ se 

paprskovitě rozbíhalo lipové stromořadí.  Plán glorietu publikuje Kühn ve své knize Das Steinerne 

Burgerhaus in Stadt und Land Reichenberg a zmiňuje se zde také o jeho podobnosti s glorietem 

                                                 
123 KÜHN 1936 (cit. v pozn. 121) 366 
124 Panský inţenýr Anton Otto z Frýdlantu je mj. autorem části úprav Redernovského křídla libereckého zámku a přestavby 

zámkŧ v Grabštejně a v Ţitavě. 
125 Tato ulice od svého vzniku vystřídala řadu názvŧ. Od roku 1788 se mŧţeme setkat s označením Neue Gasse, Schloss 

Gasse, nebo i Christian Platz, upomínající na pŧvodně zamýšlenou funkci prostoru. V roce 1791 se objevuje název Christian 

Gasse a od roku 1796 nesla víceméně aţ do konce druhé světové války název Herren Gasse. KÜHN 1936 (cit. v pozn. 121) 

359 
126 KÜHN 1936 (cit. v pozn. 121) 361 
127 KÜHN 1934 (cit. v pozn. 25) 263 
128 Pŧvodně mělo náměstí končit v prostoru dnešní ulice U tiskárny. 
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v další Clam-Gallasovské lokaci, Lázních Libverda [66-67]. Stavbou glorietu, podtrhující 

reprezentativní charakter sídliště, náměstí získalo téměř lázeňský charakter. Jeho jednotlivé strany 

byly obestavěny solitérními a provzdušněnými objekty, obklopenými zahradami [68].
129

 Domy mají 

stejný charakter jako objekty realizované během první fáze výstavby, ovšem výstavný objekt typu 

Bergerova domu zde nenalezneme. Jejich autorem byl další významný místní stavitel, Josef Arnold. 

Jako nejkvalitnější a nejlépe dochované ukázky zástavby na náměstí mŧţeme uvést domy čp. 24-V, 

25-V a 35-V. Dŧm čp. 24-V byl postaven na jiţní straně náměstí pro soukenického mistra Antona 

Hübnera [69]. Patrový dŧm s dominantním, mírně předstupujícím středním rizalitem má pětiosé 

prŧčelí, s bohatou štukaturou. Kamenný portál libereckého typu se stlačeným obloukem a středním 

klenákem je zdoben listovými girlandami. Celá fasáda je členěna svislými pilastry s hladkou, světle 

tónovanou omítkou a profilovanými římsami. Vnitřní plochy jednotlivých polí jsou omítnuty tmavší 

hrubě stříkanou omítkou. Okenní šambrány jsou provedeny z hladké a světlé vápenné omítky 

s jemnou profilací.  Nad římsou prvního patra je bohatá štuková kartuše z větví nesená andílky 

s iniciály stavebníka domu. Ve středním římsovém poli rizalitu je umístěn štukový reliéf znázorňující 

Korunovaci Panny Marie a ve druhém římsovém poli rizalitu je reliéf boţího oka. V barokně 

tvarovaném štítu objektu byla pŧvodně štuková květinová výzdoba s ptáky, dnes jiţ bohuţel opadaná. 

V horní partii zadního štítu objektu, obráceného do dnešní ulice Oblačná je na konzole situována 

plastika sv. Jakuba.
130

 Dnes je dŧm, který ve své době patřil k nejvýstavnějším objektŧm na náměstí, 

ve značně neutěšeném stavu, zapříčiněném nekvalitními úpravami a špatnou údrţbou. 

Dŧm čp. 25-V bezprostředně sousedí se zmíněným domem čp. 24-V. Mŧţeme ho označit za jakési 

„dvojče“ sousedního domu, s nímţ je spojen identickými zděnými obloukovými branami. Postaven 

byl roku 1795 pro soukenického mistra Philipa Watznauera. Hlavní portál je orámován po stranách 

štukovými pilastry, které mají na vrcholu dekorativní vázy s květinami, coţ ho opticky rozšiřuje na 

celý střední rizalit. V parapetních výplních oken v patře jsou umístěny štukové alegorie čtyř ročních 

období a ve středním poli hlavní římsy na prŧčelí se nacházejí postavy Panny Marie s Jezulátkem, 

obklopené andílky.  Na bočním prŧčelí se ve středním poli hlavní římsy objevuje další reliéf s 

Korunovací Panny Marie. O oblibě tohoto motivu svědčí jeho výskyt na dalších libereckých domech. 

Patrně nejzachovalejším objektem na náměstí je dŧm čp. 35-V postavený v roce 1796 pro Jakoba 

Watznauera mladšího [70]. Prŧčelí je bohatě zdobeno štukaturou, nad okny mŧţeme nalézt girlandy. 

Na nároţích jsou lizény, v patře zakončené korintskými hlavicemi s květinovými haluzemi. Pod okny 

v patře je pak cyklus reliéfŧ s pastýřskou tématikou.
131

 Barokně tvarovaný štít domu je zdoben dvěma 

                                                 
129 Dobrou představu o úrovni bydlení v Kristiánově si lze udělat z úryvku dopisu Boţeny Němcové z 27. května 1850, která 

zde jistou dobu pobývala se svým muţem: „Měli jsme špatný, studený byt, ale teď bydlíme na předměstí Christiánově a 

máme zdravý, čistý a příjemný byt…Z oken přehlídneme celé město, Ještěd a krásné to pohoří a před okny plno lípových 

stromořadí. Docela nablízku máme zámecký park, a tady ţijeme jen v samých zahradách“Jaroslav TOMSA: Boţena 

Němcová v Liberci, Zprávy české besedy 36, 1982, 12 
130 KÜHN 1934 (cit. v pozn. 25) 52 
131 Ibidem 51 
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leţícími sfingami. Mezi nimi je busta s delfíny, symbolizující patrně alegorii moře, nad níţ je kasulové 

okno. Celý štít vrcholí plastikou Krista s kříţem jako vládce světa.  

Do roku 1798 jiţ byly obestavěny tři strany náměstí. Poslední, západní strana (zahrnující domy čp. 77, 

78 a 79-V) byla zastavěna aţ později, mezi léty 1814-1816. Ulice 8. března a náměstí Českých bratří, 

tvořily nejreprezentativnější část Kristiánova, coţ bylo podtrţeno i jejich vazbou na zámecký areál. 

Další zástavba sídliště byla soustředěna po roce 1800 východním směrem, opět na pravidelné 

pŧdorysné osnově. V souvislosti s výstavbou sídliště Bída II, která probíhala na přelomu 80. a 90. let 

20. století, však byla tato část Kristiánova zcela zlikvidována. Jako smutné memento se částečně 

dochoval pouze jediný dŧm čp. 54-V, necitlivě přestavěný na modlitebnu Jednoty bratrské, na jehoţ 

prŧčelí lze spatřit torzo pŧvodního portálu [71].  

Ačkoliv je dodnes náměstí Českých bratří nejzachovalejším klasicistním souborem ve městě, tak i jeho 

prostor poznamenala řada pozdějších zásahŧ. V letech 1864-1868 byl uprostřed náměstí postaven dle 

návrhu stavitele Gustava Sacherse novorománský evangelický kostel a na místě domu čp. 36-V 

Rakousko-Uherská banka podle návrhu architekta Schäfera. Kvalitní, mnichovsky orientovaný kostel, 

tvořící pŧsobivou dominantu celé čtvrti, byl v roce 1974 zbytečně zbořen a novou, nechtěnou 

dominantou se stal bankovní dŧm 36-V. Ten (ačkoliv je sám o sobě kvalitní ukázkou místní secesní 

architektury) svou naddimenzovaností a nerespektováním výškové hladiny silně narušuje jinak stylově 

i hmotově homogenní náměstí. 
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2.4 Klasicistní výstavba ve vnitřním městě 

 

Zástavba v rámci vnitřního města má poněkud jiný charakter, neţli zástavba obou nových 

lokací.  Je však nutné zmínit, ţe vliv, jaký nové čtvrti měly na zástavbu uvnitř města, byl značný a 

nástup zděných měšťanských domŧ s nimi bezprostředně souvisí. Několik zděných domŧ sice 

existovalo i před výstavbou Filipova Města a Kristiánova, ovšem v porovnání s následným stavebním 

boomem se jednalo pouze o zanedbatelný počet. Výrazný nárŧst zděné architektury je nutno 

přisuzovat také rychlému zbohatnutí řady místních soukeníkŧ během textilní konjunktury, kteří začali 

své zděné domy v dosud dřevěném Liberci chápat jako jistou formu sebereprezentace.
132

  

První zděné domy se od 60. let 18. století zcela logicky objevovaly nejdříve na hlavním městském 

náměstí a přilehlých komunikacích. Mezi nejstarší patří např. čp. 11 a 12-II v Kostelní ulici z roku 

1764, přestavěné pak v 2. polovině 19. století. Vzhledem k rozměrŧm stavebních parcel uvnitř města 

převládá štítová orientace objektŧ, která však byla pozvolna nahrazována preferovanou podélnou 

orientací. Ta se uţívala kdykoliv to bylo moţné, zejména v nově zastavovaných lokalitách v oblasti 

dnešního dolního centra. Výstavba se zde orientovala ponejvíce do prostoru nynějšího Soukenného 

náměstí a přilehlých komunikací jako byla Barvířská ulice se soustředěnou textilní výrobou a také do 

někdejšího Habersdorfu. Nejvýstavnější domy se zprvu objevovaly zákonitě v prostoru starší, horní 

části města, zahrnující Staroměstské a Novoměstské náměstí. Jako nejreprezentativnější příklady této 

zástavby lze uvést domy čp. 14-II, a 264-I, postavené pro textilní velkopodnikatele Daniela Antona 

Krause a Antona Appelta. I přes stavební boom, který nastává od konce 80. let 18. století však stále na 

obou hlavních městských náměstích houţevnatě přetrvávají starší patrové hrázděné domy, mnohdy aţ 

do sklonku 19. století. Autory novostaveb jsou stejně jako v případě Kristiánova a Filipova Města 

místní stavitelé Josef Arnold, Johann Josef Kuntze se svým synem Johannem Karlem Kuntzem a Josef 

Scholz.  

Krausŧv dŧm čp. 14-II byl Josefem Arnoldem postaven v roce 1796 v jihozápadním rohu náměstí při 

dnešní Praţské ulici [72]. Přestoţe je dŧm částečně poznamenán pozdějšími úpravami na sklonku 19. 

století, je dodnes jedním z nejvýstavnějších libereckých klasicistních domŧ. Spolu se sousedními silně 

přestavěnými objekty čp. 13 a 12-II tvoří poslední zachovaný blok náměstí včetně pŧvodního loubí. 

Dŧm má čtyři patra dělená římsami, přičemţ tři vrchní mají střední segmentová pole. Směrem do 

náměstí je dŧm orientován štítově. Jeho přísně symetrické tříosé prŧčelí vrcholí bohatým, barokně 

profilovaným volutovým štítem s kamennou vázou na vrcholu. V přízemí jsou tři oblouky loubí včetně 

pŧvodní girlandové výzdoby na pískovcových pilířích. Loubí je zaklenuto třemi poli jednoduché 

kříţové klenby s pasy. Pŧvodní portál se bohuţel narozdíl od sousedního čp. 13-II nedochoval. Celé 

prŧčelí je bohatě pojednáno florální i figurální štukaturou, doplňovanou i během 19. století. V 

parapetních výplních oken třetího patra jsou reliéfy s alegoriemi čtyř ročních období a v segmentově 

                                                 
132 Obdobný vývoj mŧţeme sledovat také ve Varnsdorfu, který byl v této době dalším významným textilním centrem 

severních Čech s výraznou klasicistní zástavbou. 
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vyklenuté římse patra reliéf Persea. Dominantním prvkem štítu je bohaté kasulové okno, nad kterým je 

umístěn reliéf, znázorňující svatou Trojici. Vnitřní dispozice domu je dvoutraktově řešená. Hlavní 

komunikační prostor tvoří dlouhá chodba na podélné straně domu, ukončená dvouramenným 

schodištěm do obytného patra. Z chodby je vstup do velkého obchodu, zaklenutého třemi poli klenby, 

za kterým jsou ještě dva menší skladovací prostory. Celé přízemí je stejně jako loubí zaklenuto 

kříţovými klenbami s pasy. Obytné prostory v patře jsou plochostropé, s fabiony a štukovým 

zrcadlem.  

Zbytky pŧvodní klasicistní zástavby náměstí a jeho okolí mŧţeme vidět ještě v horní partii dnešní 

Moskevské ulice, při jejím ústí do náměstí. Jedná se o štítově orientovaný dŧm čp. 10-IV postavený 

Josefem Scholzem v roce 1796 a protilehlý, podélně orientovaný čp. 13-IV postavený Josefem 

Arnoldem v roce 1800. 

Jedním z nejluxusnějších libereckých domŧ je Appeltŧv dŧm čp. 264-I [73]. Na místě dvou 

hrázděných domŧ v severozápadním koutu Novoměstského, dnes Sokolovského náměstí, si ho nechal 

postavit Anton Appelt. Ve své době se jednalo teprve o druhý zděný dŧm v prostoru náměstí. Prvním 

byl dŧm „U Beránka“ čp. 305-II z roku 1788, postavený na náklady Johanna Lampela. V době kdy byl 

dŧm U Beránka postaven, byl jediným objektem na náměstí bez loubí. Dle rozhodnutí apelačního 

soudu, na který se Lampel během svých sporŧ o loubí s magistrátem obrátil, ho směl sice zastavět, 

avšak pod podmínkou, ţe s tím budou souhlasit sousedé. Zároveň musel před domem zřídit 1,5 loktu 

široký chodník.
133

  Přestoţe zpočátku panovala vŧči tomuto řešení u městské rady nevole, po dostavění 

domu dostal dokonce Lampel zpětně příspěvek na stavbu s tím, ţe postavil „nádherný, nákladný, 

zděný dům na Novoměstském náměstí k ozdobě města a téměř bezpečný před ohněm“.
134

  

Na stavbě Appeltova domu se podílel pravděpodobně Johann Josef Kuntze spolu se svým synem 

Karlem v letech 1793-1794. S výstavbou tohoto domu souvisí i pozdější změna měřítka zástavby 

v prostoru náměstí na konci 19. století. Dlouhou dobu tak byl největším domem v celém městě. Do 

náměstí je třípodlaţní Appeltŧv dŧm orientován svou podélnou stranou. Parter člení oblouky 

pŧvodního loubí s kanelovanými pilíři s festonovými hlavicemi, zazděné v roce 1837 [74]. Prŧčelí je 

řešeno striktně symetricky. Střední partie domu s hlavním portálem je akcentována balkónovým 

portikem, podepřeným dvěma toskánskými sloupy a nad loubím dvěma nízkými pilastry. Nad střední 

částí objektu je nad hlavní římsou balustráda s kamennými vázami a trojúhelný tympanon 

s akantovými rozvilinami. Nad ním je střešní nástavba s atikou, vrcholící středním, barokně 

tvarovaným štítem s dekorativními měděnými vázami. Z mansardové střechy vystupují dva masivní, 

segmentově zaklenuté vikýře. Fasáda, v patře členěná vysokým řádem, je bohatě zdobena štukaturou, 

zejména florálního a dekorativního charakteru, zahrnující girlandy, medailony, lambrekýny apod.  

Vnitřní dispozice domu je trojdílná a symetricky řešená.  

                                                 
133 František GABRIEL / Martin EBEL:Stavebně-historický prŧzkum č. p. 305-II, Ústí nad Labem 1994 
134 Svatopluk TECHNIK: Liberecké domy hovoří, Liberec 1993 
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Z centra pronikala zděná klasicistní zástavba i do okolí kostela sv. Kříţe, kde byly do této doby 

zemědělské pozemky. Výstavba v této části města se soustředila především v prostoru ohraničeném 

dnešním Malým náměstím a ulicemi U Lomu, Valdštejnská, Na Ladech a Pelhřimovská. U domŧ 

v bezprostřední blízkosti kostela je patrná snaha o plánovité zaloţení a objevuje se zde zejména zděná 

zástavba. Naproti tomu ve vedlejších komunikacích, jako např. U Lomu a Na Ladech rostla zástavba 

vzhledem k terasovité konfiguraci terénu spíše ţivelně a převaţovaly zde dřevěné domy. Z tohoto 

období se dochovala řada objektŧ, později však často silně přestavěných, zejména v ulicích 

Valdštejnská, Perlová a Na Ladech. Dodnes na nich však mŧţeme vidět mnoţství pŧvodních prvkŧ, 

především portálŧ. Centrum této ponejvíce řemeslnické čtvrti, nazývané „Bedřichovo město“ 

(Friedrichstadt)
135

 tvořilo dnešní Malé náměstí, kde se pravidelně konaly masné trhy [75-76]. 

Novou, reprezentativnější podobu získala roku 1785 také budova arciděkanství při kostele sv. 

Antonína. Autorem novostavby byl s největší pravděpodobností Johann Josef Kuntze. Arciděkanství 

bylo vybudováno na obdélném pŧdorysu a má symetrické prŧčelí s mírně předsunutým rizalitem a 

mansardovou střechu. Pŧvodně byla budova arciděkanství dvoupodlaţní a aţ v roce 1905 byla 

libereckým stavitelem Keilem zvýšena o třetí patro. Ačkoliv došlo k výrazné hmotové proměně 

objektu, vzhledem ke Keilovu citlivému přístupu mŧţeme tuto úpravu povaţovat za zdařilou. Přestoţe 

byla na prŧčelí uţita řada dekorativních secesních prvkŧ, celkový ráz budovy zŧstal zachován. 

Nejmohutnější výstavba uvnitř města se však soustředila do prostoru dynamicky se rozvíjející dolní 

části. Prvotním impulsem pro novou výstavbu byla silná koncentrace textilního prŧmyslu, pro který 

zde byly vzhledem k blízkosti Harcovského potoka a řeky Nisy velmi vhodné podmínky. To bylo také 

dŧvodem, proč si právě v této lokalitě mnoho čerstvě zbohatlých kupcŧ a soukeníkŧ postavilo 

reprezentativní zděné obytné a obchodní budovy. Díky absenci plánovitější urbanistické koncepce je 

zdejší zástavba značně neuspořádaná a převládá podélná orientace domŧ. Štítová orientace se 

uplatňovala především v místech, na kterých bylo nutno reagovat na starší zástavbu, např. v Barvířské 

ulici. Vedle těchto výstavnějších objektŧ vyrostlo také velké mnoţství prostších, namnoze ještě 

dřevěných soukenických domkŧ. V rámci této stavební vlny nedošlo k výraznějšímu urbanistickému 

zásahu do struktury dolní části města. Díky tomu i přes zvýšení výškové hladiny zástavby zŧstala 

zachována pŧvodní, nevyhovující a úzká uliční síť.  Dodnes tudíţ tato část města pŧsobí i přes řadu 

pozdějších zásahŧ poněkud roztříštěným dojmem, který je pro Liberec do značné míry 

charakteristický. Nejhodnotnější dochované objekty se nacházejí v Barvířské ulici (čp. 118-III, 122-III 

a 125-III), v Malé Moskevské (čp. 131-IV) a v ulici Na Perštýně (čp. 234-IV). Dva patrně 

nejkvalitnější příklady liberecké klasicistní a empírové architektury, čp. 122-IV a 141-IV se bohuţel 

nedochovaly. Dŧm 122 – IV na Soukenném náměstí byl zbořen během stavby dnešního paláce Dunaj 

v roce 1922 a dŧm 141-IV v ulici Malé Moskevské byl zlikvidován v souvislosti s přeloţením 

tramvajové tratě v roce 1987. 

                                                 
135 Egon HARTMANN: Ein Brunnen erzählt…, München 1985, 92 
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Litovat musíme zejména zániku domu 141-IV, postaveného v roce 1803 Johannem Karlem Kuntzem 

pro bohatého obchodníka s textilem Gottfrieda Möllnera. V kontextu tehdejší výstavby představoval 

mimořádně kvalitní příklad bohatého empírového obchodního a obytného domu. Na fasádě bylo 

moţné vysledovat dekorativní prvky vídeňské provenience, které Kuntze mladší nejspíše poznal 

během svého vídeňského pobytu.  

Nejintaktněji dochovanou částí dolního města je prostor ohraničený ulicemi Barvířská, Široká, Orlí a 

Resslova. Velké mnoţství domŧ v této lokalitě je sice poznamenáno řadou pozdějších utilitárních 

úprav a přestaveb, i přesto však u většiny z nich zŧstala zachována dispozice, hmotové řešení a často 

také pŧvodní portály. Nejreprezentativnější objekty se nacházejí v Barvířské ulici (čp. 118-III a 122-

III). Ač se v obou případech jedná o obchodní a obytné domy, oba svým zpŧsobem reprezentují dva 

rŧzné typy zástavby v této lokalitě. Starší, čtyřpodlaţní dŧm čp. 122-III z roku 1797 představuje 

štítově orientovaný typ domu [77]. Symetrické prŧčelí domu je rozděleno do tří os pilastry vysokého 

řádu s korintskými hlavicemi, umístěnými nad římsou přízemní části domu. Fasáda 

vrcholí trojúhelníkovou atikou s balustrádou, zdobenou alegorickými plastikami, která pohledově 

zakrývá sedlovou střechu. V přízemí jsou tři výškově diferencované portály, zdobené festony. V patře 

nad středním portálem je balkón s kovaným zábradlím. Vnitřní dispozice domu je trojdílná, se dvěma 

trakty a do obytného patra vede točité schodiště z prŧjezdu. 

Podélně orientovaný třípodlaţní dŧm čp. 118-III z roku 1820 je typickým příkladem konzervativního 

proudu liberecké architektury 1. poloviny 19. století [78-79]. Na fasádě se jiţ sice uplatňují empírové 

prvky, přesto svým celkovým výrazem dŧm náleţí spíše k místním stavbám z konce 18. století. 

Symetrické prŧčelí je rozděleno pilastry vysokého řádu s korintskými hlavicemi do tří os. Zakončeno 

je výraznou profilovanou hlavní římsou na antikizujících konzolách a ve střední partii vrcholí 

frontonovým štítem s dekorativním reliéfem květinového koše. Typický pŧlkruhový portál je 

architektonicky orámován sdruţenými pilastry s iónskými hlavicemi, nad kterými je segmentový 

fronton. Ve cviklech je jednoduchý štukový dekor. Ostění portálu má jiţ prostší a střídmější formu 

s minimem zdobných prvkŧ. Vnitřní dispozice je opět trojdílná, symetrická se dvěma trakty a středním 

prŧjezdem, odkud vede schodiště do obytného patra. 

Další dva domy, kterým se zde budeme zevrubněji věnovat, jsou situovány v blízkosti staré cesty na 

Prahu a spojuje je autorství Johanna Karla Kuntze. Prvním z nich je bývalý hostinec čp. 131-IV „U 

Zeleného stromu“ postavený roku 1797 pro Franze Salomona v dnešní Moskevské ulici [80]. Dŧm je 

velmi cenný nejen jako kvalitní ukázka místní klasicistní architektury, ale také díky své poloze, neboť 

parcela, na které byl postaven, tvoří pravděpodobně poslední pozŧstatek pŧvodní situace vsi 

Habersdorfu, rozkládající se v těchto místech.
136

 Ke komunikaci je orientován okapovým symetrickým 

prŧčelím se středním, mírně předsazeným rizalitem, ukončeným barokně profilovaným štítem. Svŧj 

název získal dle domovního znamení, orámovaného profilovanou stuhou s volutami, umístěného nad 

                                                 
136 Tuto domněnku podporuje i stavebně-historický prŧzkum, provedený Ing. Jiřím Technikem v roce 1995, při kterém bylo 

zjištěno, ţe spodní sklepní patro je reliktem staršího objektu vystavěného na této parcele. 
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bohatým profilovaným portálem [81]. Nejvýraznější prvek fasády tvoří rozměrný štukový reliéf Panny 

Marie jako královny nebes, umístěný na štítu v úrovni podkroví [82]. Vnitřní dispozice je trojdílná se 

střední chodbou, odkud je přístup do sálu a po schodech do obytného patra, kde byly pŧvodně vedle 

bytu majitele také hostinské pokoje. 

Nedaleko tohoto domu se v ulici Na Perštýně se nachází další, o něco mladší dŧm čp. 243-IV zvaný 

„U Pelikána“ [83] Své pojmenování získal dle domovního znamení, na kterém je pelikán, krmící krví 

svá mláďata.
137

 Vnitřní dispozice i formální řešení objektu je identické s domem U Zeleného stromu. 

Je však pouze přízemní  a má prostší fasádu, kde se štuky omezují na okenní šambrány a feston nad 

pŧlkruhovým portálem.  

S postupným nárŧstem významu města a počtu jeho obyvatel se objevovala také stále palčivěji potřeba 

výstavby nových, reprezentativních veřejných budov. První z nich je měšťanská škola čp. 8-II, ve své 

době jedna z největších v Čechách, postavená v roce 1812 v Kostelní ulici [84]. Jedná se o třípodlaţní 

sedmiosý objekt, v přízemí s výraznou bosáţí. Pravoúhlý portál je mírně předsazený a s nadedveřní 

římsou nesenou dvěma pilastry Okna druhého patra jsou rámována šambránami a nad nimi jsou 

segmentové a ve střední partii trojúhelníkové frontony. Vertikálně je fasáda v přízemí členěna 

bosovanými pilastry, v patře vysokým řádem. Prŧčelí je ukončeno výraznou římsou se zubořezem a 

vrcholí středním trojúhelným štítem s letopočtem stavby, v němţ se nacházel pŧvodně figurální reliéf. 

Vnitřní dispozice je symetrická se střední vstupní halou, odkud stoupá schodiště do pater. Zpočátku 

zde byly tři učebny pro chlapce a tři pro dívky a také jednotlivé byty pedagogŧ. Vzhledem k velkému 

počtu ţákŧ však došlo záhy ke zrušení bytŧ a jejich adaptaci na učebny.  

Další veřejnou budovou bylo Soukenické divadlo postavené v roce 1820 stavitelem Josefem Scholzem 

na místě bývalého tovaryšského domu v severozápadním rohu Novoměstského náměstí [85]. Divadlo, 

z větší části dřevěné, vyhořelo v roce 1879 a jiţ nebylo obnoveno. Jeho podobu tak mŧţeme vidět 

pouze na dochovaných vyobrazeních a fotografiích. Jednalo se o honosnou budovu se čtyřmi iónskými 

polosloupy vysokého řádu na plintech v prŧčelí, které ho dělili do tří os. Mezi polosloupy byly 

v přízemí tři pravoúhlé portály, přičemţ střední byl zdŧrazněn nadpraţní římsou. Portálŧm odpovídají 

v prvním podlaţí tři oblouková okna. Nad polosloupy bylo kladí s letopočtem stavby a s výraznou 

římsou, vrcholící frontonovým štítem se znakem soukenického cechu.
138

 

Významným podnikem byla také stavba nové Střelnice roku 1831 na úpatí Monstrančního vrchu při 

staré cestě na Prahu [86]. Jedná se o symetrickou dvoupodlaţní stavbu s velkým sálem a restaurací. 

Nejvýraznějším prvkem jinak prostého prŧčelí je výrazný portikus s frontonovým štítem, 

neseným toskánskými sloupy. Uvedené tři objekty lze zároveň označit za slohově nejčistší empírové 

stavby v Liberci. 

 

                                                 
137 Tento motiv symbolizoval oběť Jeţíše Krista a zároveň rodičovskou lásku (Amor filiorum). 
138 Nové divadlo na sebe částečně převzalo i funkci někdejšího tovaryšského domu, neboť v jeho suterénu byla umístěna 

noclehárna pro tovaryše (tuchknappenherberge), o které se zmiňuje i Jan Neruda ve svém fejetonu věnovaném Liberci z roku 

1865. 
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3. Liberec v letech 1850–1945 

 

Liberec je typickým dítětem gründerské éry. Následujících sto let tudíţ znamenalo ve vývoji 

města klíčové období, které de facto dotvořilo jeho nynější podobu. Během pouhých 50 let tak došlo 

k proměně podhorského městečka v metropoli severních Čech s řadou monumentálních veřejných 

budov. Tuto vývojovou etapu lze rozdělit přibliţně do čtyř fází. Během první z nich, která spadá 

zhruba do poloviny 70. let 19. století mŧţeme sledovat pokračující stagnaci stavební činnosti. I přesto 

však stále dramaticky narŧstá počet obyvatel města a Liberec se zanedlouho stává druhým 

nejlidnatějším městem v Čechách hned po Praze. Zároveň získává titul statutárního města, posledního 

v Čechách do zániku monarchie. S ohledem na nové postavení města je zde také zřízena řada státních 

institucí, jako krajský a obchodní soud, obchodní a prŧmyslová komora i okresní hejtmanství. V roce 

1850 dochází k připojení Kristiánova jako páté městské části. Napojení města na významné dálkové 

komunikace je v této době jiţ víceméně dokončeno. Klíčovou roli pro rozvoj místního prŧmyslu hraje 

zejména výstavba ţeleznice z iniciativy místních prŧmyslníkŧ, která městu zprostředkovává nejen 

spojení s Vídní a Německem, ale navíc se z Liberce stává jeden z nejdŧleţitějších ţelezničních uzlŧ 

severních Čech. Díky velkému rozmachu prŧmyslu je Liberec nazýván „severočeským 

Manchesterem.“ Vedle toho však razantně narŧstají i nacionální tendence zdejší německé majority 

vyhraňující se nejen proti Čechŧm, ale i vŧči centrální vídeňské vládě a město bývá označováno jako 

„zweite Landeshauptstadt , erste deutsche Stadt Böhmens“. 

Druhá fáze, probíhající od poloviny 70. let 19. století do vzniku samostatného Československa, se do 

tváře města zapsala nejvýrazněji. Z této doby pocházejí nejreprezentativnější liberecké budovy, 

ovlivněné zejména vídeňskou, dráţďanskou a mnichovskou architekturou. Liberec lze v této době 

poprvé označit spolu se sousedním Jabloncem nad Nisou za skutečné umělecké centrum regionu. 

Charakteristickým znakem liberecké architektury tohoto období je opět značná konzervativnost 

stavebníkŧ a progresivnější tendence se objevují téměř výlučně v tvorbě cizích architektŧ. Město se 

rozrŧstá ve velkoměstském stylu a začínají se pozvolna vypracovávat komplexní urbanistické studie 

na jeho přestavbu. Autorem jedné z prvních je dokonce jeden z nejvýznačnějších dobových urbanistŧ, 

Camillo Sitte. Začíná se také poprvé objevovat myšlenka tzv. Velkého Liberce. Po období stagnace a 

útlumu rychle roste počet domŧ a Liberecká kotlina se stává jednou z nejhustěji osídlených lokalit 

v Čechách. Zároveň kulminuje konjunktura místního prŧmyslu a zdejší textilka Johann Liebieg & Co., 

vybudovaná na místě bývalé hraběcí manufaktury se stává nejvýznamnějším podnikem svého druhu 

nejen v českých zemích, ale i v celé tehdejší monarchii. Pozici Liberce jakoţto německé metropole 

Čech posléze potvrzuje ambiciózní Německo-česká výstava v roce 1906, která byla reakcí na Jubilejní 

zemskou výstavu, pořádanou roku 1891 v Praze.  

Během třetí fáze, po vzniku Československé republiky a krátkém intermezzu v podobě ustanovení 

separatistické vlády tzv. provincie Deutschböhmen rozvoj města pokračuje. V porovnání s předchozí 
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fází však mŧţeme sledovat mírnou stagnaci, na které se podepsal nejen stavební boom posledních 

třiceti let, ale také hospodářská krize. V rámci nové výstavby lze spatřovat dva základní rysy. Plocha 

města je rozšiřována novými obytnými celky a zároveň je přestavována centrální část města v místech 

dnešního Soukenného náměstí, z něhoţ se stává pozvolna hlavní městský prostor. Pro Liberec je 

charakteristické také to, ţe se v tomto období aţ na výjimky nesetkáme s funkcionalistickou 

architekturou, typickou pro české vnitrozemí. 

Poslední fáze, během níţ se Liberec stává součástí nacistického Německa a hlavním městem 

Sudetoněmecké ţupy, je ohraničena lety 1938-1945. Připojení Liberce k Říši bylo výsledkem 

stupňujících se separatistických a nacionalistických tendencí místního německého obyvatelstva během 

třicátých let, reprezentovaných Sudetendeutsche partai (SdP). V jejím čele stál rodák z nedalekých 

Vratislavic nad Nisou, Konrád Heinlein, který byl v roce 1938 oficiálně jmenován říšským 

místodrţitelem Sudetoněmecké ţupy. V architektuře tohoto období se bez výjimky uplatňuje tzv. 

heimatstil, který byl oficiálním stavebním „slohem“ nacistického Německa a který se v Liberci 

zákonitě začíná objevovat jiţ od poloviny 30. let 20. století. Zároveň se v souvislosti s novým statutem 

města objevuje řada ambiciózních plánŧ na jeho přestavbu, kdy mimo jiné měla vzniknout nová vládní 

čtvrť v prostoru dnešního Trţního náměstí. K jejich realizaci ovšem nedošlo. Dŧvodem byla nejen 

válka a nesmírná finanční náročnost projektŧ, ale také říšský zákon z roku 1940, zakazující zakládání 

nových staveb. I přesto se toto období poměrně výrazně zapsalo do tváře města, především v oblasti 

obytné zástavby.  

Z uměleckohistorického hlediska lze toto období povaţovat za nejzásadnější v celé historii města. 

Přestoţe co do počtu převládá konzervativní linie liberecké architektury, objevují se stále více 

mimořádně kvalitní novostavby, realizované cizími architekty. Během první fáze je moţné označit za 

jediného významnějšího tvŧrce, přesahujícího hranice regionu architekta Gustava Sacherse, který do 

Liberce a blízkého okolí přináší mnichovsky orientovanou architekturu tzv. přísného historismu. Jako 

jeho vrcholné dílo je na tomto místě třeba uvést Liebiegovu vilu, jednu z nejkvalitnějších 

neorenesančních vil na našem území. 

Druhá fáze znamená pro Liberec nejen kvantitativní, ale i kvalitativní proměnu intravilánu města. 

V souvislosti s rostoucím bohatstvím města a jeho stoupajícím významem, je v rámci soutěţí na nové 

veřejné budovy povolána celá řada nejvýznamnějších středoevropských architektŧ, jako Franz 

Neumann, Georg Hauberriser, Max Ferstel, Friedrich Ohmann či Paul Peter Brang. Stylovým 

východiskem většiny veřejných budov je neorenesance, která má ovšem výrazně nacionální akcent. 

Vzhledem k převaţujícímu německému etniku, politické orientaci na Německo a pozici Liberce, jako 

hlavního německého města v Čechách je preference nacionálně zabarvené neorenesance pochopitelná.  

Nové veřejné budovy slouţily jako demonstrace síly města, coţ bylo podtrţeno i jejich 

naddimenzovaným měřítkem, srovnatelným s Prahou či Brnem a uţitím forem tzv. německé 

renesance. Klíčovou roli v této době hrála rodina Liebiegŧ, jejíţ členy lze označit bez nadsázky za 

jedny z největších dobových mecenášŧ, podílejících se i na uvedených veřejných stavbách. Stavební 
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činnost Liebiegŧ obohatila město o celou řadu budov, postavených z valné většiny jejich „dvorním“ 

architektem Jakobem Schmeissnerem z Norimberku. Nejhodnotnější realizací, vzešlou z jejich plodné 

spolupráce je tzv. Liebiegovo městečko, postavené v letech 1911–1914. Jeho kvality tkví zejména v 

neschématickém pŧdorysu v duchu Sitteho urbanistických koncepcí a v pojetí jednotlivých objektŧ, 

ovlivněném hnutím Art and Crafts. Schmeissner zde záměrně upustil od typizace, charakteristické pro 

většinu soudobých kolonií a vytvořil luxusní rezidenční čtvrť na principu zahradního města, která má 

do značné míry charakter města ve městě. Sídliště, stylově se pohybující na pomezí doznívající secese 

a nastupující moderny tak dodnes poskytuje svým obyvatelŧm i přes záměrný jednotný výtvarný výraz 

pocit individuálního bydlení, narozdíl např. od Baťovských kolonií ve Zlíně.  

Čistá, florální secese vídeňského raţení se v Liberci na rozdíl od sousedního Jablonce nad Nisou 

takřka neuplatnila. Dŧvodem byla vedle dominantního postavení neoslohŧ v místním konzervativním 

prostředí také kulturní a politická orientace na Německo. Během doznívání neoslohŧ nastupuje 

poměrně záhy pod vlivem německých oblastí téměř současně geometrická secese spolu s barokizující 

modernou.
139

 Významnou úlohu sehrála ve zdejším prostředí také kniha Hermana Muthesiuse „Das 

englische Haus“, která střední Evropu blíţe seznámila s hnutím Arts and Crafts a jejíţ vliv na 

středoevropskou obytnou kulturu počátku 20. století byl dalekosáhlý.
140

 Vedle veřejných budov a 

stavebních podnikŧ rodiny Liebiegŧ se v Liberci staví celá řada honosných vil a vilových čtvrtí pod 

vlivem zahradních měst. Nejhodnotnější příkladem této zástavby jsou dvě luxusní vily dráţďanského 

architekta Rudolfa Bitzana vycházející z barokizující moderny a řada vil od oblíbených místních 

stavitelŧ Ernsta Schäfera a Maxe Kühna.  

Kühn postavil spolu se svým společníkem Heinrichem Fantou v Liberci a blízkém okolí krátce po 

sobě rovněţ tři výjimečné „secesní“ sakrální stavby, kostel Panny Marie U Obrázku a sv. Antonína 

Paduánského v Ruprechticích a kapucínský klášter s kostelem Máří Magdalény. Hlavní kvality 

objektŧ, stejně jako v případě tvorby architekta Schmeissnera, spočívají především v tvŧrčím a 

nedogmatickém uţití historizujícího tvarosloví, které je moţné v uvedených případech označit za 

soudobou formu eklektismu. Dŧleţitou roli v tomto případě hrála rovněţ místní, pozdně barokní a 

klasicistní architektura. Tento tvŧrčí přístup má hlavní podíl na výsledném vzezření objektŧ, a 

přestoţe se o secesi mluví zejména v případě kostelíku U Obrázku, za secesní lze označit všechny tři 

objekty. Tradicionalistické zaměření Maxe Kühna se pak během 30. let projevilo v jeho inklinaci 

k tzv. heimatstilu.  

                                                 
139 Barokizující moderna představovala v rámci sudetoněmecké architektury významný proud, který ovlivnil tvorbu řady 

významných architektŧ, jako např. Josefa Zascheho. Vedle jeho dnes jiţ zbořené knihovny v Ústí nad Labem, 

tzv.Weinmannea, se silně projevila zejména v budově někdejšího chudobince v Chomutově, která je pozoruhodná především 

dokonalým zvládnutím principŧ barokní architektury. 
140 Hermann Muthesius byl nadšeným propagátorem a obdivovatelem anglické architektury a jeho myšlenky našli silnou 

odezvu např. ve spolku Deutsche Werkbund. Zároveň byl také iniciátorem prvního německého zahradního města Hellerau u 

Dráţďan. 
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U architekta Schäfera, jehoţ tvorba má kořeny v historizující architektuře, se u pozdějších realizací 

mŧţeme setkat jak se secesí,
141

 tak i s moderní vilovou výstavbou. Ta byla ovlivněna soudobou 

německou obytnou architekturou i hnutím Art and Crafts. Během dvacátých let začíná do jeho tvorby 

pronikat i art deco. Za jeho nejvýznamnější realizaci dvacátých let pak mŧţeme povaţovat obytnou 

kolonii v liberecké čtvrti Jeřáb.  Vedle místních architektŧ se na řadě rodinných domŧ podíleli i 

významní tvŧrci ze sousedního Jablonce nad Nisou jako např. Robert Hemmrich či Rudolf Günter. 

Během období první republiky lze v souvislosti s politickým oslabením místního německého 

obyvatelstva sledovat částečnou stagnaci výstavby. S čistým funkcionalismem se mŧţeme setkat 

víceméně jen v případě obchodních domŧ Brouk a Babka a Baťa od předních českých architektŧ Jana 

Gillara a Vladimíra Karfíka. Stejně tak za v libereckém prostředí výjimečný mŧţeme označit dobový 

fenomén funkcionalistických vil, který má v Liberci pouze několik zástupcŧ. Z nich vynikají 

především domy čp. 1132-I, 1143-I, 1153-I a 1158-I, jeţ byly všechny shodou okolností postaveny v 

letech 1931-1933. Bezesporu nejvýznamnější vilou na území Liberce je pak luxusní dŧm ředitele 

firmy Neumann, Franze Strosse, který lze bez váhání zařadit mezi „top ten“ meziválečné vilové 

výstavby. Autorem pozoruhodné expresionistické vily je významný německý architekt Thilo Schoder, 

který zde uplatnil dobové nautické tendence, obdobně jako Heinrich Lauterbach v případě známé 

Schmelowského vily v sousedním Jablonci nad Nisou. Jako dalšího zástupce moderní německé 

architektury lze jmenovat nynější palác Nisa od praţského architekta Friedricha Lehmanna. Uvedené 

objekty představovaly v silně konzervativním, tradicionalistickém Liberci nejkvalitnější příklady 

soudobé architektury a není tedy překvapením, ţe jejich autoři bez výjimky pocházeli odjinud. 

S nástupem vyostřených nacionálních tendencí během třicátých let a následným vznikem protektorátu 

Böhmen und Mähren se v Liberci logicky záhy objevuje tzv. heimatstil, který se projevuje především 

v obytné výstavbě.  

Z hlediska urbanismu je moţné sledovat opakované, neúspěšné snahy magistrátu o regulaci města. 

Nejcharakterističtějším znakem Liberce v tomto období tak i nadále zŧstává značná urbanistická 

roztříštěnost, která je pro jeho podobu určující dodnes. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
141 Architekt Schäfer byl dokonce autorem pravděpodobně první secesní vily v Liberci (Herzigova vila čp. 725-I v Husově 

ulici), v místním prostředí výjimečné rovněţ uţitím florální secese. 
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3.1 První fáze 1850 – 1875 

 
 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, z hlediska nové výstavby hrálo toto období 

minimální roli. Přestoţe stoupl počet obyvatel na 22 394, tedy o sto procent, bylo mezi léty 1843–

1869 postaveno pouze 68 nových domŧ (!). Urbanisticky nejucelenější a nejreprezentativnější částí 

města byl stále Kristiánov a proto není divu, ţe právě sem se stěhovala místní honorace. Jediným 

větším urbanistickým zásahem do stávající struktury města byla stavba ţeleznice roku 1859 v městské 

části nazývané Jeřáb, kde kromě nové nádraţní budovy
142

 vznikla také přímá a poměrně velkorysá 

Nádraţní ulice (dnešní třída 1. máje), spojující nádraţí s městem. Vedle hotelŧ a obchodŧ se zde 

nacházela také konzulární zastoupení
143

 a úřady. 

Poměrně přesnou představu o tehdejší podobě Liberce si lze vytvořit při četbě fejetonu Jana Nerudy, 

uveřejněného 8. října 1865 v Národních listech: „Nepříjemný je Liberec jako málokteré město! Kdyby 

chtěli realisté poesii umrtvit, nechť ji internují do Liberce: za čtrnáct dní bude na ní místo pele sukno 

a její růţové máře budou obarveny do špinavého modra. Lidé tu vypadají jako marinovaní ouhoři, 

místo domů jsou zde jen barvírny, Kamenice má v řečišti svém místo vody rozpuštěnou šmolku,- 

člověka to mrzí, ţe alespoň nebe není zde zelené nebo červené, aby přece nějaká byla změna! Modro a 

nic 

jiného neţ modro, sukno a nic jiného neţ sukno! V zahradách rostou rámce na rozvěšení sukna, lidé 

shýbají se pod soukennými balíky aţ k zemi, buď mluví místo myšlení samou bavlnu, ano i umění je zde 

soukenické, divadlo patří soukeníkům a jediný nápis na něm svědčí, ţe je mimo chrámem umění také 

ještě ,,Tuchknappenherberge.“ Člověk má na své duši sukna pro několik zim dost, kdyţ vyjde zase z 

Liberce, této „zweite Landeshauptstadt. erste deutsche Stadt Böhmens“. Historie povídá, ţe má 

Liberec své jméno od jakés Liberky, opevněné hospody;  pověst dí, ţe od jakéhos Slovana Libora;  

Němci ale nevěří ani historii, ani pověsti a jmenují město Reichenberg a nevědí proč. Liberec má zcela 

ráz města od včerejška. Kdosi vylíčil, ţe Liberec vypadá, jako by byl někdo dal pyšné paláce a mizerné 

chatrče do jednoho pytle a pak vše vysypal, ať to padne kam padne. Pravda. Chatrčí je tu dost. ale 

pravých paláců.jsem neviděl! A ostatní domy jsou zase jen továrnami, jeden jako druhý všechny pod 

břidlicí a všechny s bleskosvodem; několik set stejných modelů a dohromady jmenuje se to Liberec. 

Ač má Liberec pět čtvrtí jako Praha a o tucet pahorků víc neţ Řím, má přece pro svou roztroušenost a 

nepravidelnost zcela jen ráz venkovského, a sice podhorského městečka. Právě tak jak podhorské 

vesnice roztrušují budovky své po stráních zcela bez pravidel, stavěli liberečtí továrníci po níţinách, 

jak je napadlo. Proto také má Liberec kupodivu velký objem a kněhkupectví liberecká prodávají plány, 

které sterými názvy ulic imponují. Ovšem do většiny ulic sotva vejdeš a vlastně si jiţ zase z ní vyšel. 

                                                 
142 Stavbu ţeleznice realizovala soukromá společnost zaloţená Johannem Liebiegem a dalšími prŧmyslníky, kteří měli 

logicky zájem o kvalitní, rychlé a spolehlivé spojení se zbytkem Čech, Rakouskem a Německem. 
143 Vedle německého a britského vicekonzulátu zde sídlila také konzulární agentura Spojených státŧ. 
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Továrny potřebují světla, nepřiléhají rády k budovám jiným a kaţdou stranu továrny poctili 

Liberečané hned jménem ulice.  

Chodil jsem po Liberci s plánem v ruce a musil do něho nahlédnout kaţdý desátý krok. Svrchní části 

pahrbků jsou obyčejně neobydleny, zorané na nich líhy dodávají městu ještě venkovštější ráz. Krásným 

nebude Liberec nejspíš jiţ nikdy, pravidelná Plzeň například je proti němu hotovou Florencí. Celistvý 

obraz nynějšího Liberce musil by se z některého okna nebes kreslit a pak ještě by vypadal Liberec jako 

konglomerát v mineralogické sbírce, vţdy kus hlíny a pak teprv pecka lepšího kamene. 

Hrbolatost půdy je tak velká, ţe se táţeš mimovolně po účeli, zarachotí-li někde jednotlivý kočár; 

mezkové by tu byli nepoměrně líp na svém místě, neţ jsou koně. Do některých ulic dívá se cizinec 

zrovna nedůvěřivě vzhůru, kdo nemá obrovské plíce, nemůţe v Liberci ani procházkou chodit. Jednu 

z těch krkolomných ulic nazývají Wolkengasse; mohli bychom toho jména uţít pro všechny ulice a 

rozeznat je jenom dle čísel, „Wolkengasse Nro I, Nro II atd.….“
144

 

Je tedy pochopitelné, ţe značná neuspořádanost, o níţ se Neruda ve svém fejetonu zmiňuje, následně 

silně ovlivnila opakované avšak neúspěšné snahy magistrátu o regulaci města.  

Během této počáteční fáze proběhlo ve městě pouze několik významnějších stavebních podnikŧ, které 

stojí za zmínku. Prvním byla romantizující přestavba tzv. Zahradního zámku v letech 1852-1854, 

provedená architektem kníţat Kinských, Friedrichem Augustem Stachem, který na ní spolupracoval se 

svým prasynovcem Heinrichem Ferstelem. Během ní byla postavena nová věţ, formálně vycházející z 

tudorské gotiky, spojující Zahradní zámek s Nosticovským křídlem [87]. Přestoţe byl Heinrich Ferstel 

nepochybně jedním z nejvýznamnějších architektŧ v monarchii, úprava Zahradního zámku patří mezi 

jeho slabší práce a navíc značně znehodnotila pŧvodní, francouzsky orientovaný objekt. 

Další realizací byl evangelický kostel na náměstí Českých bratří z let 1864-1868 [88-89]. Jeho 

autorem byl Gustav Sachers, nesporně nejvýznamnější liberecký architekt tzv. přísného historismu a 

zároveň největší umělecká osobnost sledovaného období. Kostel byl postaven pro liberecké 

evangelíky, kteří doposud neměli na území města vlastní kostel. Stavbě předcházela celá řada jednání, 

během nichţ se také zvaţovalo umístění novostavby. Nakonec magistrát rozhodl, ţe kostel bude 

postaven v prostoru náměstí Českých bratří, a to i přes protesty místních obyvatel.  

 

Kostel, tvořící dominantu této části města byl kvalitním příkladem mnichovsky orientované historizující 

architektury, ovlivněné mnichovským kostelem sv. Ludvíka, jenţ mu mohl slouţit jako předobraz.
145

 

Společné rysy lze vysledovat rovněţ i u o něco mladšího starokatolického kostela ve Varnsdorfu, 

postaveného v letech 1875-1878 [90-91]. 

 

Jednalo se o pseudorománskou trojlodní halu s polygonálním závěrem a štíhlou oktogonální věţí na 

západním prŧčelí. Uvnitř kostela byla nad hlavním vstupem situována polygonální varhanní empora a 

                                                 
144 Jan NERUDA: Feuilleton, Liberec, Národní listy, 8.10 1865, 1 
145Dieter KLEIN: Vlivy vídeňské a mnichovské architektury na liberecké stavby, in: Fontes Nissae II, 2001, 25 
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po stranách bočních lodí byly umístěny galerie. Pozoruhodné bylo zejména konstrukční řešení kostela, 

v němţ bylo namísto klenby uţito plochého stropu, neseného poměrně atypicky litinovými sloupy. 

Neobvyklé bylo rovněţ dvouetáţové řešení kostela, ovlivněné značně svaţitým terénem náměstí. 

Spodní podlaţí bylo přístupné vstupem, situovaným v ose presbyteria. V roce 1976 se uvaţovalo o 

přeměně kostela na koncertní síň a místní SPŠ stavební vypracovala pod vedením Svatopluka 

Technika příslušnou studii.
146

 Přes veškeré snahy však byl nakonec léta nevyuţívaný a zanedbaný 

kostel roku 1974 zbořen.  

Patrně nejvýznamnější Sachersovou realizací je luxusní vila postavená pro rodinu barona Liebiega, 

která bude obšírněji zmíněna později, v kapitole věnované stavební činnosti Liebiegŧ. Mimo uvedené 

dvě budovy byl Sachers v Liberci také autorem nové městské tělocvičny, postavené v roce 1865, která 

stála zhruba v místech dnešní kavárny Pošta. Ta byla poměrně záhy zbořena v souvislosti s velkorysou 

přestavbou městského centra v 80. letech 19. století.  

 

Vedle Liberce byl Sachers stavebně činný také v sousedním Jablonci nad Nisou, kde postavil 

neorenesanční starou radnici, opět mnichovsky orientovanou stavbu a v Českém Dubu, kde pracoval 

pro konkurenta Liebiegů, textilního průmyslníka Franze Schmitta. Zde vystavěl v blízkosti továrního 

komplexu firmy Schmitt tzv. Nový zámek s přilehlou dělnickou kolonií, zvanou Šestidomy. Zmíněný 

objekt vykazuje ve svém řešení řadu styčných prvků s libereckou liebiegovskou vilou, ovšem jejích kvalit 

nedosahuje. 

 

Závěrem je třeba zmínit ojedinělý sociální podnik, vzešlý z iniciativy Johanna Liebiega.  Ten nechal 

v letech 1853-1855 postavit řadový dělnický dŧm
147

 pro své zaměstnance na vlastních pozemcích, 

rozkládajících se na tzv. Hrnčířském vrchu. Objekt je součástí první vlny dělnického bydlení na našem 

území, jenţ se téměř současně začíná objevovat v nejrozvinutějších prŧmyslových oblastech, jakými 

bylo Ostravsko či Kladensko. Dŧm byl silně ovlivněný především soudobými pokusy o řešení bydlení 

dělníkŧ v Anglii
148

a Německu, které poznal Johann Liebieg během svých cest s bratrem Franzem.  

Celý objekt byl typickým příkladem tzv. anglického kotáţového domu; byl dlouhý 150 metrŧ a skládal 

se pŧvodně z 9 spojených, ale navzájem neprŧchozích dvoupodlaţních sekcí. V roce 1861 byla 

                                                 
146 SOkA Liberec, Fond Městský národní výbor Liberec, III. Projektová a technická dokumentace, dokumentace staveb, 

Přestavba evangelického kostela v Liberci na koncertní síň, studie SPŠ V Liberci, 1970–1971, inv. č. 497, sign. 22 
147 Sociální a zaměstnanecké obytné kolonie vyuţívající principu řadového domu mají v Evropě poměrně dlouhou tradici. Za 

nejranější příklad sociálního bydlení mŧţeme označit tzv. Fuggerei v Augsburku z let 1517-1523 postavené na náklady 

Jakuba Fuggera zvaného Bohatý. Jednotně koncipovaná kolonie s typizovanou zástavbou, tvořenou 67 patrovými řadovými 

domy se 140 byty tvoří soběstačné „město ve městě,“ s vlastním kostelem i hradbami. V protestantském Augsburku ji bylo 

moţné s trochou nadsázky označit za jakési „katolické ghetto.“ Svou formou do značné míry předznamenává řešení 

pozdějších dělnických kolonií v Anglii a Německu během prŧmyslové revoluce. Obdobným příkladem je o sto let mladší 

kodaňská kolonie Nyboder, zaloţená z iniciativy Kristiána IV. v letech 1631-1641 pro rodiny dŧstojníkŧ Dánského 

královského loďstva. Sídliště je stejně jako v případě Fuggerei tvořeno typizovanými, řadovými, patrovými domy. Znovu 

uvést zde mŧţeme i jiţ zmiňovanou zaměstnaneckou kolonii Nadelburg v Lichtenwörthu z roku 1756. 
148 Nejzřetelněji se ohlas nových sociálních otázek promítal v rámci světových výstav – hned pro první z nich nechal 

anglický korunní princ Albert postavit prototyp modelového dělnického domu pro čtyři rodiny.  
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k domu připojena ještě větší desátá sekce, která vzhledem k svým rozměrŧm obsahuje čtyři kvalitnější 

byty o dvou místnostech.  Autorem obou fází domu byl liberecký stavitel Anton Hollub [92-93]. 

Fasáda byla velmi prostého, aţ kasárenského vzhledu bez zdobných prvkŧ. Pouze kolem oken a dveří 

byly šambrány. V kaţdé sekci bylo 8 bytŧ (tj. 4 na patro) o jedné místnosti s kamny. Ke kaţdému bytu 

náleţel také sklep, pŧda, dřevník a spíţní skříň. Toaleta byla společná vţdy pro 4 byty. Do kaţdé 

přízemní sekce domu se vstupovalo střední síní. Po jejích stranách byly vedle spíţních skříní a toalety 

také vchody do jednotlivých bytŧ a na konci schodiště do patra. Kamna kaţdého z bytŧ byla 

soustředěna v rohu místnosti, přiléhající ke vstupní síni, přičemţ pro kaţdou polovinu domu byl 

společný komín. Liebigŧv dělnický dŧm patří mezi jedny z prvních realizací tohoto typu na našem 

území. Dŧvodem pro jeho výstavbu však nebyl ani tak Liebiegŧv filantropismus, jako spíše snaha 

získat a udrţet si kvalitní pracovní sílu. Proto osazenstvo těchto objektŧ netvořili obyčejní dělníci, jak 

bychom dle označení „dělnický dŧm“ předpokládali, ale spíše kvalifikovaní pracovníci jako mistři a 

předáci. Podobný projekt později firma zopakovala také ve Svárově, Duchcově (zde v 70. letech 

vznikla kolonie pro horníky z uhelných dolŧ) a Ţelezném Brodu.  

 

U ţeleznobrodské přádelny byla v roce 1880 postavena v dnešních ulicích Příčná a Stavbařů na 

obdélném půdorysu kolonie, tvořená šesti kotáţovými domy s kůlnami a školní budovou ve středu 

vzniklého vnitrobloku. V rozích obytného komplexu byly podélně k uţší straně situovány dvoupodlaţní 

kotáţe se třemi sekcemi s osmi byty, za nimiţ byly umístěny kůlny náleţející k jednotlivým bytům. Mezi 

Rohovými kotáţemi pak byly situovány další dvě dvoupodlaţní, skládající se ze dvou sekcí a opět 

obsahujících osm bytů. Tato kolonie měla vzhledem k době svého vzniku jiţ vyšší obytný standard. 

Vnitřní dispozice byla sice ještě řešena obdobným způsobem jako v případě starších dělnických domů 

v Liberci a Svárově, ovšem jednotlivé byty se uţ skládaly ze dvou místností.   

.  

Vedle Liebiega snahy o dělnické bydlení vyvíjel v roce 1851 rovněţ Ţivnostenský spolek, ovšem bez 

valného výsledku. Opět se k této myšlence vrátil aţ v roce 1868, kdy jiţ byla snaha spolku korunována 

úspěchem. Byl ustanoven výbor, který předloţil plán a rozpočet a obrátil se na magistrát s ţádostí o 

přidělení parcely. Pŧvodně měl objekt stát na místě dnešních kasáren. Pozemek však vlastnil vojenský 

erár, který ho odmítl uvolnit. Nakonec tedy bylo rozhodnuto vystavět dělnické domy v dnešní 

Sluneční ulici. Po schválení záměru v roce 1871 byla ustanovena akciová Liberecká stavební 

společnost, nezávislá na Ţivnostenském spolku. Ta ještě během roku postavila dva třípodlaţní řadové 

domy se 140 byty, kaţdý s kuchyní a obytnou místností.
149

 Oba domy mají obdélnou dispozici a 

exteriéry jsou značně strohého, aţ kasárenského vzhledu, jak bylo pro tento druh zástavby typické [94-

95]. Domy byly postaveny v tzv. hamburském systému. V něm jsou jednotlivé obytné sekce přístupné 

ze zadního traktu, obráceného do  vnitrobloku, ve kterém jsou situovány i provozní objekty jako kŧlny 

a prádelny. Tento podnik, který ve své době jako jeden z mála řešil katastrofální bytovou krizi 

                                                 
149 Roman KARPAŠ a kol.: Kniha o Liberci, Liberec 1996, 119 
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Liberce, byl ovšem nadlouho posledním takovým počinem. Následovníky našel aţ mnohem později 

mezi místními prŧmyslníky, budujícími obytné kolonie pro své zaměstnance.  
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3.2 Druhá fáze 1870 – 1918 

  

 Tato fáze tvoří nesporně vrcholnou etapu ve stavební historii města, během které byl dovršen 

jeho přerod v metropoli severních Čech. Zároveň ji lze označit jako období velkých architektonických 

soutěţí na veřejné budovy. Mŧţeme tak sledovat nejen úsilí o regulaci města, ale doslova jako houby 

po dešti rostou nové reprezentativní a velkorysé budovy jako radnice, lázně, divadlo a další [96]. 

Významnou proměnu zaznamenala rovněţ rychle se rozvíjející okolní sídla, která z Liberce vytvořila 

velkou sídelní aglomeraci. Nejenţe neustále vzrŧstal počet obyvatel, ale zároveň došlo k nové vlně 

stavební činnosti, projevující se nejen v řadě přestaveb stávajících objektŧ, ale rovněţ velkým 

mnoţstvím novostaveb. Hlavním hybatelem těchto změn byl jiţ od konce 18. století prudce se 

rozvíjející textilní prŧmysl a s ním spojená akumulace kapitálu a stoupající politický význam města. 

Na přelomu století jiţ tvořilo město s celou řadou okolních obcí de facto jeden sídelní celek. Přestoţe 

okolní sídla vyuţívala výhod města, nikterak nepřispívala na jeho provoz, coţ bylo trnem v oku 

magistrátu. Logicky se tak stávala stále aktuálnější myšlenka tzv. Velkého Liberce.  Jiţ roku 1887 

přistoupilo tudíţ město k jednání s Františkovem, které bylo po vzájemné dohodě stvrzeno smlouvou. 

Tu ovšem odmítlo potvrdit zemské místodrţitelství a okresní zastupitelství vzneslo nepřijatelné 

finanční poţadavky. Přes tento neúspěch obnovil magistrát roku 1897 jednání s Františkovem a 

rozšířil je i na další obce: Janŧv Dŧl (1897), Ruprechtice (1899), Starý Harcov (1899), Staré Pavlovice 

(1901) a Nové Pavlovice (1903). Jednání se však vzhledem k neadekvátním finančním poţadavkŧm 

obcí protahovala natolik, ţe do schvalovacího procesu zasáhla válka a po jejím ukončení jiţ nebyla 

obnovena. Znovu byla tato myšlenka otevřena (a dovedena ke zdárnému konci) aţ během připojení 

Liberce k Německu v roce 1938. 

Snaha magistrátu o proměnu Liberce v moderní metropoli se projevila také v rámci soutěţí na 

vypracování celkového územního plánu. Jako první byl jeho vypracováním pověřen dokonce jeden 

z nejvýznamnějších urbanistŧ 19. století, Camillo Sitte, jemuţ se budeme obšírněji věnovat na jiném 

místě této práce.  

Druhá urbanistická soutěţ byla vypsána v roce 1913. Zúčastnilo se jí 19 skupin převáţně zahraničních 

tvŧrcŧ, nechyběli však ani místní architekti, jako např. Oskar Rössler s návrhem „Jeschkenstadt“ [97] 

či Josef Schuh s návrhem „Omnes ad loca." I tato soutěţ zahrnovala budoucí Velký Liberec a snaţila 

se řešit zejména nahodilou výstavbu v katastru okolních obcí a o vytvoření nové komunikační sítě 

města. První cenu získali za návrh „Heimat, ich grüße dich" Wilhelm Habel a Walter Kreuzer 

z Barmen, druhou Emil Maul z Charlottenburgu s návrhem „Bekrönte Hügel, offene Täler" [98] a na 

třetím místě se umístili Johann Theodor Jäger, Ernst Schüller a geometr Franz Miclaucic z Vídně 

s návrhem „Wohlfahrt." Posléze byl soutěţi věnován příspěvek ve vlivném časopise Der Städtebau.
150

 

                                                 
150 Theodor GOECKE: Von den Wettbewerbsentwürfen zu Einem Verbauungsplan für Reichenberg in Böhmen mit 

Umgebung,Der Städtebau X, 1913, 109-112 
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Přestoţe oceněné návrhy nakonec nebyly realizovány, přinesli celou řadu podnětných návrhŧ, mj. 

propojení Sokolské a Chrastavské ulice, či uvolnění dolního centra. 

Jedním z nejcharakterističtějších znakŧ Liberce se v této době stal fenomén zahradních měst, 

projevující se ve velkorysých vilových čtvrtích severovýchodně od městského jádra. Obliba této 

lokality byla podmíněna několika faktory: značnou vzdáleností od prŧmyslové zóny, vynikajícími 

hygienickými a klimatickými podmínkami a především terénní konfigurací místa, která oproti značně 

svaţité centrální městské části poskytovala lepší podmínky pro stavební činnost. I přes tyto zásahy 

byla však stále patrná jistá neuspořádanost podmíněná nekoncepčním řešením urbanismu města. Díky 

tomu lze sledovat adiční princip výstavby, kdy dochází k pouhému připojování jednotlivých nových 

celkŧ k organismu města. Hlavní urbanistickou linií tudíţ zŧstala osa směřující od jihovýchodu na 

severozápad, procházející nejvýznamnějšími městskými prostory a spojující nádraţí s rekreační 

vilovou čtvrtí v Lidových sadech [99]. Klíčový význam této osy potvrzuje i tramvajová linka zřízená 

roku 1897, jenţ ji takřka věrně kopíruje.  

S ohledem na výrazný nárŧst počtu novostaveb během tohoto období a pro větší přehlednost zde 

budou zvlášť zmíněny veřejné a zvlášť obytné budovy. 
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3.2.1. Veřejné budovy 

 

Nové veřejné budovy slouţily jako manifestace síly a bohatství města. Jako první bylo po 

poţáru starého soukenického divadla postaveno nové městské divadlo. V souvislosti s jeho stavbou 

došlo zároveň k prvnímu významnému zásahu do struktury starého města, kdy byl velkoryse rozšířen 

a urbanizován prostor Staroměstského náměstí. Pro nové divadlo byl vybrán pozemky v tzv. Gründelu 

(dolíku). Lokalita, která začínala hned za severní frontou náměstí (!), byla vyuţívána ponejvíce jako 

pastviny. Neuspořádaný a směrem k dnešní Sokolské ulici značně svaţitý pozemek, byl magistrátu 

díky své poloze přímo v centru města dlouhou dobu trnem v oku. Zároveň město chtělo vybudovat 

nové dŧstojné centrum, odpovídající postavení Liberce jako nejpřednějšího německého města 

v Čechách. Proto byl ještě před započetím stavby divadla pověřen městský inţenýr Adolf Kaufers 

vypracováním regulačního plánu pro hlavní městské náměstí. Kaufers rozšířil plochu náměstí o sto 

procent severním směrem a svaţitý terén byl vyrovnán naváţkami. Ve svém plánu počítal nejen 

s novou radniční budovou na místě severní fronty náměstí a divadlem, ale také s poštovním úřadem a 

dalšími objekty [100-101].  

Soutěţ na novou divadelní budovu byla vypsána roku 1880 a uzávěrka byla v březnu 1881. Do soutěţe 

nakonec došlo 22 návrhŧ. Hlavní cenu získal tvŧrčí tandem Hans Miksch a Julian Niedzielski z Vídně 

a na druhém místě skončil návrh architekt Bernharda Schreibera z Dráţďan. Počátkem dubna Miksch 

s Niedzielským dodali rozpracované plány a se stavbou se mělo začít v srpnu téhoţ roku. Krátce před 

zahájením prací však magistrát zjistil, ţe náklady na novostavbu převyšují jeho finanční moţnosti. 

Následná jednání s autory se neobešla bez komplikací a tak byl vypracováním projektu bez soutěţe 

nakonec pověřen ateliér Fellner a Helmer [102].  

Liberecké divadlo bylo jednou z prvních realizací ateliéru v českých zemích, primát však patří 

souběţně projektovanému divadlu v Brně, které bylo dokončeno o rok dříve. Výslednou podobu 

divadla ještě během stavby ovlivnil tragický poţár vídeňského Ringtheatru v roce 1881. Vzhledem k 

novým bezpečnostním poţadavkŧm musely být plány dodatečně změněny, coţ mělo za následek také 

zmenšení divácké kapacity. Dokončeno bylo 20. srpna 1883 a devět dní na to se konalo oficiální 

předání divadla městu za účasti obou architektŧ. 

Stylovým východiskem divadla je italsky orientovaná neorenesance. Vnější řešení budovy je v zásadě 

obdobou uspořádání brněnského divadla a odlišuje se pouze prostším hlavním prŧčelím, kde oproti 

Brnu absentuje ve střední partii portikus, figurální tympanon a štít nad foyerem. V interiérech je uţito 

pro divadla oblíbeného a hojně uplatňovaného neobaroku. Výrazným prvkem centrální části objektu je 

kruhový štukový strop nad hledištěm s mytologickými a alegorickými figurálními malbami v polích. 

Galerie je zasunuta za nosným sloupořadím a je omezen počet lóţí. Místo zamýšlených tří byl jejich 

počet redukován na dvě. Lóţe jsou šikmým směrováním mezistěn účelně orientovány k jevišti. Jejich 

zredukování umoţnilo vyuţít další prostor parteru pro široké řady sedadel, zatímco na balkoně byl 
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vybudován velkorysý amfiteátr.
151

 U schodišť Fellner a Helmer zvolili tzv. francouzský systém 

s funkčně disponovanými dvojicemi schodišť po stranách vestibulu, odděleně pro kaţdé pořadí zvlášť 

a dalšími, evakuačními schodišti na bocích blíţe scény. Nevelký vestibul je pŧsobivě předělen příčnou 

arkádou a foyer v patře získává na dispoziční zajímavosti i útulnosti připojením bočních alkoven za 

kulisou palladiánských obloukŧ.
152

 Nejcennější součást vybavení tvoří opona s ústředním motivem 

Triumfu lásky, rané dílo Gustava Klimta, mladšího bratra Ernsta a spoluţáka z vídeňské 

uměleckoprŧmyslové školy, Franze Matsche [103].  

Hlavní prŧčelí divadla s reprezentativním nástupem se obrací ke komunikaci, jeţ ho odděluje od 

zadního prŧčelí radnice. Sestává ze dvou hmotových částí, které přiznávají vnitřní členění objektu na 

hlediště a jeviště. Vstupní prostory se navenek projevují formou mírně vystouplých rizalitŧ. Figurální 

výzdobu na atice vstupní části vytvořil vídeňský sochař Reinhold Volkel a plastiky představují 

alegorické motivy, svázané s divadlem – Umění šířící oheň osvěty, Apollóna, Floru, Thalii, 

Melpomenu, Terpsychoru, Fortunu a Erato. Gryfové na schodišti hlavního vstupu byly bohuţel jako 

symbol „němectví“ odstraněni v roce 1945. Poměrně dominantním útvarem na boční straně divadla je 

pak věţ nad jevištní částí.
153

  

Největším stavebním podnikem města byla ovšem nová radniční budova, úzce související se 

zmíněnou velkorysou přestavbou starého centra. Její výstavba byla podmíněna především tristním 

stavem staré renesanční radnice a také její nedostatečnou kapacitou pro potřeby rozrŧstající se městské 

správy. Proto jiţ od 50. let 19. století začal magistrát systematicky odkupovat jednotlivé domy na 

severní straně náměstí a roku 1881 se v rámci stavby divadla začalo s jejich demolicí. Stavba nové 

radnice byla manifestací sebevědomého Liberce a podílela se na ní většina významných institucí a 

osobností města. Za všechny jmenujme Libereckou spořitelnu, která na stavbu nové budovy zaloţila 

konto, na nějţ ihned sloţila 30 000 zlatých a prŧmyslníka Franze Liebiega, který na stavbu ve své 

závěti odkázal tehdy astronomickou částku 100 000 zlatých. 

S přípravami se začalo v roce 1886, kdy byl magistrátem zřízen stavební výbor pro stavbu radnice, 

jehoţ členem byl i městský inţenýr Adolf Kaulfers a radní Ferdinand Felgenhauer. Výbor vypracoval 

kalkulaci s nákresem nové budovy, kterou předloţil zastupitelstvu a zároveň doporučil, aby 

vypracováním projektu byli pověřeni renomovaní architekti.
154

 Zastupitelstvo plány přijalo a 

s konečnou platností rozhodlo o stavbě nové radnice na místě severní fronty staroměstského náměstí. 

Nároky města na výslednou podobu radnice byly opravdu vysoké, coţ dokládá i seznam oslovených 

architektŧ. Kupříkladu Franz Liebieg se ještě před svou smrtí obrátil na Paula Wallota, autora 

Říšského sněmu v Berlíně a Georga von Hauberrissera, autora nové radnice v Mnichově. Mezi 

vybrané účastníky se nakonec dostali architekti Ende a Böckmann z Berlína, Hauberisser z Mnichova 

                                                 
151 Jiří HILMERA: Česká divadelní architektura. Praha 1999, 40 
152 Ibidem 
153 Dana HLADÍKOVÁ: Divadelní architektura ateliéru Fellner & Helmer v Čechách a na Moravě, in: Prŧzkumy památek II., 

2002, 150 
154 Jan MOHR: Nová liberecká radnice (1893) in: Ročenka Liberecké architektury 2005, 25-33  
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a Neumann, Tischler, Streit a Wielemanse z Vídně.
155

 Posléze byly přijaty i návrhy vídeňských 

architektŧ Mathiese, Hudetze a Miksche, ovšem s podmínkou, ţe nárok na honorář mohou uplatňovat 

pouze v případě realizace. Během zasedání výboru 17. května 1887 byly jednotlivé nabídky 

projednány a zároveň byl počet účastníkŧ rozšířen ještě o berlínské architekty Grotthofa a Grisebacha. 

Po posouzení všech návrhŧ byli do uţšího výběru přizváni čtyři architekti: Georg Hauberrisser, Franz 

Neumann, Hans Grisebach a Andreas Streit. I přesto své návrhy do závěrečného kola zaslalo ještě 

dalších pět architektŧ, Giesse a Weidner z Dráţďan, ateliér Miksch a Niedzielski z Vídně, Stübchen-

Kirchner z nedalekého Jablonce nad Nisou a liberečtí architekti Miksch a Trossin. 

Velmi aktivně si v tomto ohledu počínal Franz Neumann, který Liberec jiţ v červnu téhoţ roku 

navštívil a zavázal se dodat svŧj návrh do 1. října. Toto datum pak stavební výbor pro stavbu radnice 

určil jako uzávěrku soutěţe. Liberecká veřejnost byla v názoru na stavbu nové radnice rozdělena na 

dva tábory; první novostavbu vítal, naproti tomu druhý brojil za zachování staré radnice. Tomu také 

odpovídalo řešení návrhŧ Grisebacha a Hauberissera. Grisebachŧv návrh byl pojednán značně 

tradicionalisticky, coţ ostatně dokazuje, ţe vzhledem k úzkým vazbám na místní prŧmyslníky
156

 znal 

místní mentalitu a jeho pozdější účast na stavbě místního uměleckoprŧmyslového muzea v letech 

1897–1898 proto jistě nebyla jen dílem náhody [104].  Georg von Hauberrisser ve svém návrhu počítal 

také se zachováním staré radnice, vedle které zamýšlel umístit novostavbu inspiračně vycházející 

z podoby praţské staroměstské radnice, ve které se odvolával k myšlence Prahy jako hlavního města 

království [105]. Je tedy nabíledni, ţe s takovýmto návrhem v silně nacionalistickém Liberci nemohl 

uspět. Zajímavý je v této souvislosti fakt, ţe jeho nejslavnější dílo, nová radnice v Mnichově se svým 

pojetím silně blíţí realizovanému Neumannovu návrhu pro Liberec. V neprospěch obou uvedených 

návrhŧ mluvila zároveň snaha magistrátu o zboření staré radnice, aby došlo k uvolnění značně 

stísněného prostoru náměstí. Nacionální pohled hrál klíčovou roli i při hodnocení dalších návrhŧ, které 

jiţ se zachováním stávající radniční budovy nepočítaly, jako v případě návrhu Hanse Miksche a 

Juliana Niedzielského [106]. Jejich návrh sice dostál podmínky navrhnout budovu v renesančním 

stylu, ovšem krátká, ručně dopsaná poznámka „in Form von deutsche Renaissance“ na zadání 

zpŧsobila, ţe jinak kvalitní návrh vycházející z italské renesance nebyl přijat. Oproti Neumannovu 

návrhu byla Mikschova a Niedzielského radnice pojata spíše horizontálně. Společným prvkem obou 

návrhŧ však byla velká věţ, situovaná na střední ose budovy. Pokud ovšem oba návrhy srovnáme, je 

na první pohled jasné, ţe v Liberci musel zvítězit Neumann se svým monumentalizujícím vertikálním 

pojetím, vycházejícím z forem zaalpské renesance a odvolávajícím se na vídeňskou radnici. Svou roli 

v tomto případě hrála jistě i skutečnost, ţe Neumann byl stavebním ředitelem během realizace 

vídeňské radnice. Zároveň bylo kladně hodnoceno také účelné vnitřní uspořádání a příznivá cena 

v porovnání s rozsahem budoucí novostavby. Komise sloţená ze členŧ výboru se shodla na vítězství 

                                                 
155 Ve své době patřili všichni jmenovaní mezi nejvýznamnější architekty německé národnosti, přičemţ dva z nich Andreas 

Streit a Ludwig Tischler měli jiţ z dřívějška vazby na Liberec. Streit se zde narodil a dle Tischlerova projektu byla provedena 

neogotická přestavba kostela sv. Antonína. 
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Franze Neumanna, ale i přesto vznesla poţadavek, aby jednotlivé návrhy byly posouzeny ještě jednou 

nezávislou komisí, v jejímţ čele by měla stát nějaká renomovaná osobnost. Tou se stal Friedrich von 

Schmidt, autor vídeňské radnice a spolu s ním v komisi zasedl ještě profesor vídeňské polytechniky 

Doderer a městský stavební ředitel Berger.
157

 I tato komise označila za vítěze Neumanna, druhé místo 

pak získal návrh Miksche a Niedzielského a na třetím se umístil návrh Trossinŧv. Realizaci stavby, 

stejně jako v případě nového divadlo získala v konkurzu liberecká stavební firma Sachers & Gärtner. 

Stavba pokračovala rychle a tak jiţ v roce 1891 se začalo pracovat na interiérech a roku 1893 byla 

nová radnice za účasti nejvýznamnějších osobností města a samotného tvŧrce slavnostně předána do 

uţívání. Novostavba, vybudovaná na místě pŧvodní severní fronty náměstí zachovává pŧvodní uliční 

čáru a díky své monumentalitě tvoří jednu z hlavních městských dominant [107-108]. Centrální prvek 

výrazně vertikální kompozice tvoří věţ, situovaná v čele radnice. Boční prŧčelí jsou stejně jako hlavní 

bohatě zdobená a vrcholí vysokými renesančními štíty. Celou budovu lze označit za 

„gesamtkunstwerk“, vzhledem k symbióze architektury, sochařské a malířské výzdoby a uměleckého 

řemesla. Vliv nové radnice na okolí byl značný a tak dle libereckého vzoru začala své staré radnice 

přestavovat či nahrazovat novostavbami celá řada okolních sídel. Patrně nejvýrazněji se tento trend 

projevil v nedalekém Frýdlantu v Čechách, bývalém centru panství. Aţ úzkostlivá snaha vyrovnat se 

Liberci zde vyvrcholila angaţováním Franze von Neumanna [109]. Frýdlantská radnice ve svém 

řešení vykazuje řadu paralel s libereckou, je ovšem skromnějších rozměrŧ, a přestoţe je i zde pouţito 

forem německé neorenesance, oproti Liberci vychází Neumann zejména ze slezské a severoněmecké 

cihelné architektury. 

Nově rozšířené a urbanizované náměstí na východní straně uzavírá italsky orientovaná neorenesanční 

budova poštovního úřadu od vídeňského architekta Friedricha Setze z let 1890–1891, který je rovněţ 

autorem obdobně řešené pošty v sousedním Jablonci nad Nisou [110]. Liberecká pošta je mohutnou, 

třípodlaţní dvoukřídlou budovou s valbovými střechami. Nad středním rizalitem hlavního prŧčelí je 

umístěna neckovitá střecha s balustrovanou atikou a edikulou, ve které byly pŧvodně umístěny hodiny. 

Atiku rizalitu zdobí sochy listonoše a alegorie pošty. Z formálního hlediska se jedná o poměrně 

typický příklad poštovní budovy, s nímţ se lze setkat i v dalších významnějších městech někdejší 

monarchie. Na západní straně je prostor náměstí ohraničen blokem domŧ čp. 184 a 486-I, postaveným 

roku 1882.  Jedná se o jedny z prvních reprezentantŧ historismu v centru města. Oba domy 

mají totoţné fasády, které je opticky sjednocují v jeden objekt. V sousedním bloku se nachází dŧm čp. 

24-I, kde je luxusní a donedávna svému účelu slouţící kavárna Pošta s unikátně dochovaným 

neorenesančním interiérem vídeňského střihu [111]. Komponovaný prostor náměstí severně od 

divadla pohledově uzavírala ještě novostavba synagogy od architekta Königa z roku 1889, zničená 

nacisty během tzv. křišťálové noci [112]. 
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Další významnou neoslohovou stavbou v historickém jádru města je budova Spořitelny čp. 12-IV ve 

Felberově ulici. Postavená byla v letech 1888–1891 na místě dvou starších objektŧ podle plánu 

vídeňských architektŧ Miksche a Niedzielského a prováděcími pracemi byl pověřen místní stavitel a 

architekt Adolf Bürger [113-114]. Stylovým východiskem objektu je italsky orientovaná 

neorenesance, která je pro uvedený ateliér charakteristická a budovu lze označit za jednu z 

jeho nejzdařilejších realizací.
158

 Nespornou kvalitu budovy podtrhuje i uţití ušlechtilého materiálu, 

v tomto případě pískovce na vnějších fasádách a mramoru v interiérech. Mohutná třípatrová budova je 

vystavěna na obdélném pŧdorysu. Prŧčelí je členěno do tří pásŧ, v přízemí se uplatňuje bosáţ a 

v prvním a druhém patře vysoký řád, sloţený z mohutných iónských sloupŧ a pilastrŧ. Sedlová střecha 

je skryta za atikou, zdobenou balustrádou a sochami. Hmotové a architektonické řešení navazuje na 

vídeňskou neorenesanci Otto Thiemanna a jeho okruhu a horní podlaţí téměř doslovně cituje 

kompozici fasád vídeňského Grabenhofu [115].
159

 Pro potřeby spořitelny slouţilo pŧvodně pouze 

přízemí a zbývající dvě patra byla obytná. Od roku 1921, kdy interiér prošel adaptací, na které se 

podílel místní architekt Max Kühn, je pro provoz spořitelny vyhrazena celá budova. 

Jednou z nejhodnotnějších, tentokrát pozdně secesních veřejných budov v centru města je pak 

úřadovna okresní správy čp. 468-I ve Frýdlantské ulici. Budova, postavená v letech 1912-1913 podle 

projektu architekta Ernsta Schäfera nezapře vliv vídeňské architektury [116]. Ušlechtilou fasádu, 

rytmizovanou střídajícími se okny a pilastry, oţivují stylizované, polychromované keramické festony s 

alegoriemi zemědělství, justice a prŧmyslu [117]. Honosný zasedací sál se v exteriéru projevuje šesti 

okny typu „bay windows.“ Na místní poměry je velmi netradičně pojednán parter, jehoţ 

ţelezobetonová konstrukce je obloţena keramickým obkladem s jemným, aţ filigránským 

geometrizujícím dekorem a zajímavými, mosaznými svítidly [118]. 

Druhá oblast se soustředěnou výstavbou veřejných reprezentativních budov se nachází v místech 

křiţovatky ulic Masarykova a Vítězná. Do této doby zde město fakticky končilo a byla zde situována 

pouze botanická zahrada s plovárnou. Zbylé pozemky ve spodní partii ulice Vítězné (dříve Maršála 

Radeckého) vyuţívala jako cvičiště armáda, která zde měla stálou posádku v rozsáhlém, 

neorománském kasárenském komplexu, jemuţ za vzor slouţil obdobně jako v řadě dalších měst 

mocnářství, vídeňský Arsenál. 

Právě do těchto míst Camillo Sitte zamýšlel vzhledem k nově postaveným veřejným budovám umístit 

nové městské centrum ve své urbanistické studii na regulaci Liberce, vypracované v letech 1900–

1901.
160

 Díky ní se Liberec stal, vedle Děčína, Ostravy-Přívozu, Olomouce, Teplic v Čechách, 

Moravské Ostravy a Ostravy-Mariánských Hor, dalším městem na našem území, do jehoţ podoby 

Sitte zasáhl. Zadání mu ukládalo neomezovat se pouze na liberecké čtvrti I – V, ale měl zahrnout do 
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1996, 28 
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160 Z této studie se dochovala bohuţel pouze prŧvodní zpráva. 
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územního plánu i okolní obce a zaměřit se na vyhledávání nových vhodných stavebních parcel. 

Jednalo se především o volné pozemky na východním a severovýchodním okraji města, v části 

zámeckého parku, na Keilově vrchu, Sluneční ulici, Jeřábu a v širším prostoru ohraničeném ulicemi 

Ruprechtická a Frýdlantská. Vedle toho se Sitte věnoval také katastrofální bytové situaci, kterou 

navrhoval řešit výstavbou levných dělnických bytŧ a kolonií. Ocenil zároveň probíhající přestavbu 

centra, zejména Benešova náměstí, a navrhl rozšíření města směrem ke kříţení ulic Vítězné a 

promenádní Masarykovy, které tvořily osy nově zaloţené vilové čtvrti. Na tuto křiţovatku doporučil 

Sitte umístit celkem čtyři reprezentativní veřejné budovy. Větší výhrady z jeho strany se objevovali 

pouze k počtu pomníkŧ a kašen ve městě, coţ Sitte shledával jako závadu a navrhoval rozšířit jejich 

počet. Jako velmi zajímavý a progresivní se dnes jeví jeho pohled na uspořádání a vedení zdejší uliční 

sítě. Při zakládání nových ulic zavrhnul houţevnatě přeţívající klasicistní šachovnicový systém a v 

duchu svých teoretických úvah doporučil přizpŧsobit urbanistickou strukturu města rŧznorodému a 

značně členitému terénu. Přestoţe většina návrhŧ nebyla uskutečněna (např. nové centrum vzniklo 

poměrně logicky v prostoru nynějšího Soukenného náměstí v blízkosti nádraţí), nebo byla uplatněna 

pouze okrajově (uliční síť tzv. Liebiegova městečka), lze Sitteho návrh označit za první plán, řešící 

regulaci města komplexně a zároveň za jeden z nejkvalitnějších příspěvkŧ k regulaci Liberce vŧbec.  

Na křiţovatce ulic Vítězná a Masarykova byly během necelých deseti let vybudovány hned tři nové 

veřejné budovy; Lázně, Obchodní a ţivnostenská komora a Muzeum. U všech tří novostaveb se vedle 

doznívajícího historismu hlásí o slovo rovněţ nastupující secese. Jako první byla postavena budova 

Severočeského uměleckoprŧmyslového muzea.  Přestoţe se Liberec mohl pyšnit prvním 

uměleckohistorickým muzeem v Čechách, palčivě mu chyběla nová, reprezentativní budova, schopná 

obsáhnout neustále se rozšiřující sbírky. Muzeum tudíţ sídlilo provizorně v rŧzných objektech. Proto 

se v roce 1893 začalo uvaţovat o stavbě nové budovy. Svou roli zde nepochybně hrála i skutečnost, ţe 

zemský sněm nedlouho předtím finančně podpořil výstavbu mladšího uměleckoprŧmyslového muzea 

v Praze. Na sněm se tedy obrátilo i kuratorium libereckého muzea a finanční prostředky pro stavbu 

budovy se mu podařilo získat. Vypracováním projektu byl pověřen tvŧrčí tandem Miksch & 

Niedzielski, zmiňovaný jiţ v souvislosti s objekty divadla, radnice a spořitelny. Jejich návrh, 

vycházející z neorenesance, byl posléze přepracován v mírně romantickém duchu, vzhledem 

k plánovanému umístění novostavby mezi budovy spořitelny a zámku. Ze stavby nakonec sešlo, 

přičemţ dŧvodem byla vedle nedostatku peněz také obava z případného poţáru v centru města. Další 

aktivity týkající se novostavby muzejní budovy se objevily aţ v roce 1895, kdy se magistrát rozhodl 

na stavbu věnovat pozemky někdejší botanické zahrady a plovárny.  

Téhoţ roku byla vypsána veřejná architektonická soutěţ, ze které se do uţšího výběru dostalo šest 

návrhŧ, vesměs od architektŧ zvučných jmen, jakými byli Friedrich Ohmann či Josef Maria Olbrich. 

Autory dalších vybraných návrhŧ byli Robert Raschka z Vídně, Emil Hagber z Berlína, Kuder a 

Müller ze Štrasburku a místní architekt Gustav Sachers ml. Posléze byl přijat ještě sedmý návrh od 
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jabloneckého ředitele odborné školy Roberta Stübchen-Kirchnera. Soutěţi a jednotlivým vybraným 

návrhŧm byl dokonce věnován značný prostor v časopise Der Architekt.
 161

  

Návrh libereckého architekta Sacherse svým hmotovým řešením evokuje Uměleckoprŧmyslové 

muzeum v Praze, ale na rozdíl od Josefa Schulze vyuţívá neogotických forem, bliţších místnímu 

naturelu. Zároveň je v návrhu patrný také vliv realizací Josefa Hlávky. Poněkud konzervativní projekt 

však nikterak nevybočuje z prŧměrné dobové produkce a patří spíše mezi slabší příspěvky [119].  

To samé lze říci o návrhu architektŧ Kudera a Müllera. Ti se pod heslem „Viribus unitis“ prezentovali 

střízlivou neorenesanční budovou, evokující spíše neţ muzeum tehdejší masovou výstavbu školních 

budov [120].  

O poznání zajímavější byl návrh jabloneckého architekta Stübchen-Kirchnera s heslem „Ars patrum 

nobis exemplum.“ Stübchen-Kirchner předloţil návrh romantizující neoslohové budovy čerpající 

z gotiky a německé renesance, ne nepodobný bavorskému zámku Neuschwanstein [121]. Rozloţitá 

budova na pŧdorysu písmene L, s čestným dvorem je konglomerátem rŧzných architektonických stylŧ 

a typŧ a lze zde spatřit i některé náznaky řešení, které uplatnil ve svém návrhu vítěz soutěţe, Friedrich 

Ohmann. 

Vídeňský architekt Robert Raschka soutěţ obeslal zajímavým, semperovsky laděným návrhem pod 

heslem „Semper aliquid haeret“ [122]. Rozloţitá a výrazně monumentalizující neorenesanční budova 

je na návrhu symetricky komponována. Střed kompozice tvoří mohutný vstupní pavilon završený 

kupolí, skrytou pod neckovitou střechou. Před prŧčelím jsou  předsazeny kompozitní sloupy na 

plintech. Obě boční křídla, rytmizovaná pilastry vysokého řádu a palladiovskými okny, jsou ukončena 

mírně předsazenými rizality s párem zdvojených kompozitních sloupŧ vysokého řádu.  

Josef Maria Olbrich pod heslem „Stella“ předstoupil s návrhem monumentální neorenesanční budovy 

[123]. Ta jiţ anticipuje jeho pozdější secesní tvorbu a svým hmotovým řešením se částečně blíţí 

proslulému pavilonu Secese ve Vídni. Střed symetrické budovy tvoří mohutná centrální část 

s předsazeným portikem, završená značně převýšenou, monumentální kupolí. Rizality bočních křídel 

vrcholí atikou se sochařskou výzdobou a po stranách citují motiv portiku centrální části, zde však 

završený frontonem. Poměrně prosté fasády jsou pokryty uměřeným, téměř filigránským 

protosecesním dekorem. Protipól střízlivých fasád tvoří bohatě zdobená kopule se sochařskou 

výzdobou. 

Ze všech těchto návrhŧ si nakonec nejvíce příznivcŧ získal (a dluţno dodat ţe zaslouţeně) projekt 

profesora praţské uměleckoprŧmyslové školy, Friedricha Ohmanna [124-125]. Na zdařilém, 

eklekticky pojatém návrhu měly historizující prvky rŧzných slohových období korespondovat s 

jednotlivými částmi expozic. Části budovy tudíţ evokovaly např. středověký klášter včetně rajského 

dvora, renesanční zámek, nebo pro Liberec charakteristický klasicistní měšťanský dŧm, v němţ byla 

                                                 
161  Die Concurrenz um das Nordbohmische Gewerbe-Museum in Reichenberg in: Der Architekt II, 1896, 13-20, 41-42, taf. 

25-31, 35-36, 73-74 
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příhodně situována regionální expozice [126]. Kuratorium dodatečně ţádalo ještě jisté úpravy 

pŧdorysu, jenţ Ohmann provedl, ale rozpracování realizačních plánŧ stále odsouval, vzhledem ke 

svému odchodu z Prahy do Vídně.
162

 Kuratorium muselo vzniklou situaci nakonec řešit angaţováním 

berlínského architekta Hanse Grisebacha.
163

 Svou roli sehrál jistě i fakt, ţe krátce před tím získal 

zakázku na stavbu vily prezidenta muzejního kuratoria Willy Ginzkeye ve Vratislavicích nad Nisou.
164

 

Ve spolupráci s architektem Dinklagem dokončil během roku 1896 potřebné plány, které odpovídaly 

představám vedení muzea v čele s kustodem sbírek Dr. Gustavem E. Pazaurkem, [127], přičemţ 

základní rozvrţení Ohmannovu návrhu zŧstalo zachováno [128]. Se stavbou se započalo jiţ v zimě 

roku 1897 a realizací byla pověřena liberecká firma bratří Mikschŧ. Práce probíhaly velmi rychle tak, 

aby bylo moţné zpřístupnit novostavbu veřejnosti k padesátiletému výročí panování císaře Františka 

Josefa I. To se skutečně podařilo a 18. prosince 1898 bylo nové muzeum slavnostně otevřeno. Pŧdorys 

budovy má podobu písmene L, přičemţ delší rameno se obrací do dnešní Masarykovy ulice. Obě 

křídla jsou dvoupodlaţní a spojuje je oktogonální centrální třípodlaţní věţovitá vstupní hala se třemi 

profilovanými portály a mohutným předsazeným schodištěm. Hlavní výstavní sál má podobu trojlodní 

baziliky, zabírající výšku dvou podlaţí. Prvky nastupující secese se projevují zejména v dekorativních 

článcích fasád. Oproti pŧvodnímu Ohmannovu řešení doznala budova muzea několika menších změn 

a během stavby byla navíc doplněna replikou věţe zbořené renesanční radnice, avšak celkový 

charakter a zejména stylová pluralita Ohmannovu návrhu byly respektovány [129]. Autorem sochařské 

výzdoby byl profesor místní prŧmyslové školy Emil Gerhart.
165

 

Jako další byl postaven objekt Obchodní komory. Ta od svého zaloţení v roce 1851 sídlila v domě č. 

p. 6-I na Benešově náměstí. Po dostavění nové radnice přesídlila do jejích prostor, kde bylo pro její 

potřeby vyčleněno dokonce celé patro. I přesto se však potýkala s nedostatkem místa a zároveň byla 

zřejmá snaha postavit si vlastní, reprezentativní budovu, jeţ by odpovídala jejímu postavení, neboť ve 

své době patřila k nejvýznamnějším komorám v monarchii. Tato snaha byla nakonec korunována 

úspěchem a magistrát věnoval na stavbu dlouhý a poměrně úzký pozemek naproti muzeu.  

Na stavbu byla vypsána soutěţ, opět s mezinárodní účastí [130-131]
166

 a z došlých 55 návrhŧ byly 

oceněny tři projekty. Na prvním místě se umístil návrh s heslem „Mickosch“ od Franze Brantzkyho a 

Martina Remgese z Kolína nad Rýnem, na druhém návrh „Heil Kaiser Josef“ od lipského architekta 

Alfreda Müllera a třetí cenu získal projekt Maxe von Ferstela s heslem „Karl IV.“ Komisí byl 

                                                 
162 Ohmanna do Vídně přivedlo nejen místo na tamní uměleckoprŧmyslové škole, ale hlavně prestiţní zakázka na přestavbu 

části císařského Hofburgu. 
163 Bau des nordböhmischen Gewerbemuseums in Reichenberg in: Der Architekt III, 1897, 17-18, taf. 33-34 
164 Herrenhaus Ginskey in Maffersdorf (Böhmen),  Centralblatt der Bauverwaltung XVIII, 1898, Nr. 22, 253-255 
165 Plasticher Schmuck am nordböhmischen Gewerbemuseum in Reichenberg Von Bildhauer Prof. E. Gerhart, Wiener 

Bauindustrie Zeitung XVI, 1899, 132, Schlusssteine vom nordböhmischen Gewerbemuseum in Reichenberg Von akad. 

Bildhauer E. Gerhart, Professor an der k. k. Staatgewerbeschule in Reichenberg, Wiener Bauindustrie Zeitung XVI, 1899, 

143, 185-186 
166 Wettbewerb für ein Amtsgebäude der Handels- und Gewerbekammer in Reichenberg, Wiener Bauindustrie Zeitung XV, 

1898, 414, Concurrenz um den Bau der Handels- und Gewerbekammer in Reichenberg Vom Architekten Richard Michel, 

Der Architekt IV, 1898, 50 
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následně vybrán k realizaci projekt Franze Brantzkyho a Martina Remgese,
167

 v pro Liberec 

příznačných formách německé renesance [132-133]. Se stavbou se začalo na jaře roku 1898 a jiţ na 

podzim roku 1900 byla hotova. Třípodlaţní objekt byl vybudován na pŧdorysu široce otevřeného 

písmene U. Hlavní vstup do budovy, situovaný v jiţním prŧčelí, obráceném do Masarykovy třídy, je 

chráněn mohutným kamenným balkónem na třech sloupech. Nad ním jsou výrazná pŧlkruhová okna 

zasedací síně. Také u této stavby se lze setkat s prvky nastupující secese, ačkoliv stále dominují spíše 

historizující architektonické prvky. 

Jako poslední z trojlístku reprezentativních budov byly postaveny v letech 1901–1902 městské lázně, 

pojmenované na počest padesátileté vlády Františka Josefa I. Kaiser Franz Joseph Bad [134]. Snaha o 

vybudování lázní byla v Liberci přítomna jiţ od konce 18. století avšak teprve díky vydatnému 

finančnímu přispění liberecké spořitelny a místních prŧmyslníkŧ se mohlo přistoupit ke stavbě. Ze 

soutěţe za tímto účelem vypsané v roce 1899 vyšel vítězně projekt vídeňského architekta Petera Paula 

Branga, rodáka z dnešní Bukureště. 

Lázně postavené na pŧdorysu písmene L mají honosný hlavní vstup orientován do prostoru 

Masarykovy třídy. Celá budova je obloţena keramickými kachlemi, kombinovanými s hořickým 

pískovcem. Před hlavním vstupem je předsazen kamenný portikus o třech klenebních polích a celé 

prŧčelí pak vrcholí mohutný neorenesančním štítem, po stranách se dvěma schodišťovými věţicemi. 

Autorem sochařské výzdoby, mj. soch Poseidona a jeho manţelky Amfitrité byl stejně jako v případě 

budovy muzea profesor zdejší prŧmyslové školy E. Gerhardt a jeho kolega Craske. I zde je stejně, jako 

v případě předchozích budov, kombinován doznívající historismus s nastupující secesí, uplatňující se 

zejména v interiérech. Centrálním prostorem objektu je dvojpodlaţní plavecká hala s bazénem 

a unikátním dvouplášťovým světlíkem, jenţe se dal téměř do poloviny otevřít soustavou ocelových lan 

a kladek. Zároveň zde byl pouţit systém teplovzdušného vytápění, slouţící také k odvětrávání vlhkého 

vzduchu. 

 

 Liberecké lázně ve své době představovali špičkové zařízení, zejména díky svému technickému řešení. 

Není proto divu, ţe po vzoru Liberce si lázně vybudovala i další severočeská města, např. Jablonec nad 

Nisou či Ústí nad Labem. V této souvislosti jsou zajímavé zejména lázně v Ústí nad Labem, postavené 

týmţ architektem v letech 1905–1908 [135]. Exteriér sice nedosahuje výstavnosti libereckého vzoru, 

ovšem vnitřní řešení je téměř shodné, neboť v obou případech se Brang inspiroval Lidovými lázněmi 

v Mnichově od Karla Hochedera. Svou vnější architektonickou podobou pak mají ústecké lázně velmi 

blízko k další Brangově realizaci, současně budovanému Německému domu v Celje na území dnešního 

Slovinska [136]. 

 

Nedaleko této lokality, v blízkosti dnešní Husovy třídy byl plánován ještě jeden velkorysý projekt, 

budova liberecké galerie.  Na její stavbu byla stejně, jako v případě předchozího trojlístku, vypsána 

                                                 
167 Oba architekti společně stavěli ve stejné době rovněţ budovu Báňské školy v Bochumi, vykazující řadu shodných prvkŧ 

s libereckou Obchodní komorou. 
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soutěţ a některé návrhy byly posléze publikovány v odborných časopisech [137].
168

 Za jeden z 

nejzdařilejších lze označit návrh vídeňského architekta Heinricha Carla Rieda [138].  

Výrazně monumentalizující budova galerie je na Riedově plánu situována uprostřed parkově upravené 

plochy ve tvaru deformovaného elipsoidu na pŧdorysu písmene L, jehoţ součástí je i několik vil. 

Dominantním prvkem galerie je centrální vstup, po stranách s bohatě dekorovanými pylony se 

skulpturami na vrcholcích. V druhém plánu za vstupní partií je monumentální kupole s mohutnými 

vikýři, tvořící střed celé kompozice prŧčelí. Vzhledem k finanční náročnosti projektu však k realizaci 

nakonec nedošlo. 

Liberec se v této době také potýkal se značným nedostatkem duchovních a rovněţ kapacita místních 

kostelŧ neodpovídala prudkému nárŧstu obyvatel během textilní konjunktury. Stále častěji se tudíţ 

objevovala myšlenka na zřízení dalšího katolického kostela a intravilán města byl během třiceti let 

obohacen o tři nové sakrální objekty.  

Prvním z nich byl neorománský klášterní kostel sv. Vincence z Paoli na Jánském vrchu, v blízkosti 

liebigovského dělnického domu. Postaven byl v letech 1884 – 1887 podle návrhu vídeňských 

architektŧ Franze Richarda Jordana a Josefa Schmalzhofera a formálně vychází z románských kostelŧ 

tzv. Rýnské školy [139]. Jedná se o trojlodní stavbu na pŧdorysu latinského kříţe z reţných cihel a 

s kamenickými prvky zhotovenými z pískovce, dovezeného ze saské Pirny. Portál je akcentován 

dvěmi štíhlými osmibokými věţemi po stranách. Mezi nimi je umístěna rozeta a hlavní prŧčelí 

ukončuje trojúhelníkový štít. Transept je poměrně nevýrazný a v místech kříţení s hlavní lodí je 

osmiboká věţ se stanovou střechou. Kněţiště je tvořeno pŧlkruhovou apsidou, za níţ je situována 

nízká přístavba fary. V interiéru je centrální prostor v místech kříţení transeptu s hlavní lodí zaklenut 

velkou kopulí, která byla v roce 1905 vymalována Franzem Zimmermannem z Vídně freskami podle 

kartónŧ Josefa Führicha. Náklady na stavbu nesla baronesa Marie Pavlína Liebiegová a kostel připadl 

řádu Lazaristŧ. Primárně slouţil k uspokojování duchovních potřeb zaměstnancŧ firmy Johann Liebieg 

& Co., a lze ho tudíţ s trochou nadsázky chápat jako „zaměstnanecký kostel“. 

Dalším sakrálním objektem byl klášter Voršilek s kostelem Nejsvatějšího srdce Páně, vybudovaný 

v letech 1894–1898 podle plánŧ místního architekta Adolfa Bürgera [140]. Kostel s přilehlým 

klášterem a školou byl postaven pro konvent, který do Liberce přišel z městečka Králíky. Tam se byly 

nuceny Voršilky, které pŧvodně sídlily v Berlíně, uchýlit díky tzv. Kulturkampfu, uplatňovanému 

kancléřem Bismarckem.
169

 Chudé, sotva třítisícové městečko však logicky nenaplnilo jejich očekávání 

a tak bylo rozhodnuto o přesídlení konventu do mnohem většího Liberce.
170

 

                                                 
168 Projekt für eine Gemäldegalerie in Reichenberg Architekt H. Ried, Der Architekt XVI, Wien 1910, taf. 1,2, 

Konkurrenzprojekt für  die Gemäldegalerie in Reichenberg Architekt Anton Floderer, Der Architekt XIX, 1913, taf. 110. 

Projekt für eine Gemäldegalerie in Reichenberg, Professoren M. Kühn und H. Fanta in Reichenberg, Wiener Bauindustrie 

Zeitung XXVIII, 1911, 68-70 
169Termínem Kulturkampf je označován politický boj pruského kancléře Bismarcka, podporovaný liberály proti katolické 

církvi a katolické straně Zentrum v 70. letech 19. století. Záměrem bylo vypudit ze země veškeré katolické řehole, přičemţ 

hlavním dŧvodem byly Bismarckovy obavy ze spojení klerikálních sil s tehdejšími katolickými mocnostmi. To ovlivnilo 

Bismarckŧv pokus vytvořit z Pruska jakési protestantské císařství, avšak tyto snahy posléze ztroskotaly.  
170 Marie MACKOVÁ: Voršilky v Liberci 1895–1918 in: Fontes Nissae IV/ 2005, 38–41 
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Mohutný areál na obdélném pŧdorysu, pro nějţ byla zvolena rozsáhlá a svaţitá rohová parcela nad 

úvozem, ohraničená nynějšími ulicemi Klášterní a Jablonecká, se skládal z kostela, konventu a dívčí 

školy. Třípodlaţní objekt bývalého konventu a školy má tři křídla kolem čtvercového nádvoří, které na 

západní straně uzavírá kostel, připojený k severnímu křídlu konventu. Zdařilé situování areálu 

v prostoru nad nedalekou liebiegovskou vilou obohatilo tuto partii města vytvořením nové pohledové 

dominanty, zejména v případě mohutného křídla školy, obráceného do Jablonecké ulice. Při stavbě 

areálu byl kladen dŧraz na poţadavky odpovídající moderní výuce, vzhledem k edukativnímu 

zaměření řádu. Byl vybudován přívod pitné vody, plochy pro hry a cvičení i rozsáhlá zahrada. Uvnitř 

klášterní školy byl dívčí penzionát, koupelny, tělocvična a řada učeben, mj. hudební a výtvarné 

výchovy a nechyběl ani slavnostní sál s jevištěm.
171

 Konvent měl 28 cel, noviciát, společnou místnost 

a dva nemocniční pokoje. Hlavní vstup do školy, konventu i kostela byl z ulice Klášterní. Jednolodní 

kostel, postavený v gotických formách na pŧdorysu latinského kříţe a s věţí u hlavního prŧčelí, 

excentricky přisazenou k boku kostela při Klášterní ulici, je zaklenutý pěti poli síťové klenby. Chór 

pro sestry, přístupný z konventu je dle řádových stanov oddělen od laické části kostela vysokou mříţí. 

Mobiliář včetně vitráţí byl zhotoven Uměleckým ústavem Mayer v Mnichově, lavice vyrobil místní 

truhlář Czastke. Stylovým východiskem konventu a školy je rovněţ gotika, ovšem značně 

redukovaných forem. Zajímavým technickým řešením bylo temperování kostela, školy i kláštera 

centrálním topením, situovaným v suterénu konventu.
172

 Od 50. let 20. století areál slouţí jako 

Poliklinika. Z výtvarného hlediska se jedná spíše o prŧměrné neoslohové objekty, jejichţ hlavní 

kvality tkví zejména ve zdařilém urbanistickém zapojení areálu do městského organismu a zajímavém 

technickém řešení centrálního vytápění.  

Nejvýraznější a bezesporu nejkvalitnější dobovou sakrální realizaci však představuje kapucínský 

hospic s kostelem sv. Máří Magdaleny, který je díky době svého vzniku nejmladším kapucínským 

konventem na našem území [141].  

Oba autoři, Max Kühn a Heinrich Fanta, patří mezi čelné představitele liberecké architektury 1. 

poloviny 20. století.  Jejich význam potvrzují hned tři výjimečné „secesní“ sakrální realizace, které 

shodou okolností ve městě a blízkém okolí vznikly během pouhých pěti let. Uvedené objekty spojuje 

vedle osobností tvŧrcŧ rovněţ identické konstrukční řešení, které bylo takřka k dokonalosti dovedeno 

právě v případě kapucínského kostela. Zároveň byli Kühn s Fantou natolik teoreticky vzdělanými 

osobnostmi, ţe ve své tvorbě prosazovali vlastní koncepci „moderního barokního stylu.“
173

  

                                                 
171 Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 117-V 
172 Ferdinand SCHWIND: Denkschrift der Vollendung des Baues der Kirche in Raspenau, Raspenau 1908, 37 
173 Termín modern Barockstil se objevil i v místním deníku Reichenberger Zeitung v souvislosti s jejich realizací kostela U 

Obrázku ( Kapellenbau „Beim Bilde“, Reichenberger Zeitung, 25. 3. 1906) kde je tímto termínem označováno stylové 

východisko objektu, které lze bezezbytku vztáhnout i na kapucínský klášter. Identickým zpŧsobem, ovšem tentokráte za 

pouţití gotických prvkŧ je pojat i kostel sv. Antonína v Ruprechticích, jenţ by mohl být označen termínem moderní gotika. 

Heinrich Fanta později propagoval koncept „moderního barokního stylu“ také během svého pŧsobení na Německé technické 

škole v Brně. 
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Patrně první společnou prací obou architektŧ byl nerealizovaný návrh „Kaple pro Liberec“,
174

 

publikovaný v časopise Der Architekt v roce 1905. Tento projekt se poněkud vymyká jejich 

následující tvorbě a svým formálním řešením má blízko spíše k evangelickému kostelu v Hrobě od 

dráţďanských architektŧ Schillinga a Gräbnera [142]. I přesto zde však lze spatřit jiţ některé prvky, 

které byly posléze uplatněny v dalších společných sakrálních realizacích. 

První společnou sakrální stavbou byl kostelík Panny Marie U Obrázku postavený na známém poutním 

místě v Liberci – Ruprechticích v letech 1906-1907.
175

 Po jeho dostavbě následoval farní kostel sv. 

Antonína Paduánského, postavený tamtéţ v letech 1909–1910
176

 a nakonec kapucínský hospic v 

Liberci s kostelem Máří Magdalény z let 1909–1911. Hlavní kvality zmíněných objektŧ spočívají 

především v nedogmatickém uţití historizujícího tvarosloví, které je moţné v uvedených případech 

označit za soudobou formu eklektismu. Mimořádně dŧleţitou roli v tomto případě sehrála rovněţ 

místní pozdně barokní a klasicistní architektura
177

 a právě tento osobitý přístup má hlavní podíl na 

výsledném secesním vzezření objektŧ. To, ţe byl současníky tento tvŧrčí přístup vysoce ceněn, 

dokládá i zmínka v Historických poznámkách k zaloţení kláštera 1880–1910, kde je výslovně 

uvedeno, ţe: „Nordböhmen verdankt den beiden ruhrigen Architekten, deren Kunstrichtung sich eben 

so weit von den ausgefahrenen Geleisen veralterter Traditionen entferet, wie von der Exzentrizität 

modernster Stilsucher, schon manches anziehende u. interessante.“
178

 Tyto lokální tradice hrály 

klíčovou roli i v pozdějších, jiţ samostatných realizacích Maxe Kühna, a vyvrcholily posléze v jeho 

inklinaci k tzv. heimatstilu.  

Velmi zajímavá a přínosná je zejména komparace kostela sv. Máří Magdaleny s kostelem sv. 

Antonína Paduánského, neboť oba, takřka souběţně budované objekty, vykazují řadu analogií.
179

 

Všechny tři kostely měly také společné označení „Jubiläumskirche“
180

 vzhledem k době výstavby, 

probíhající během oslav 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I.  

 

Mimo Liberec Kühn s Fantou společně pracovali v této době také na zámku v Malé Skále u Turnova, 

vile průmyslníka Felixe Czizka v Hejnicích
181

 a rodinném domu pro dělníky z pily v Nové Vsi nad Nisou. 

Při přestavbě maloskalského zámku a stavbě Czizkovy vily vycházeli rovněţ z místní, pozdně barokní 

architektury, kterou citlivě doplnili soudobými architektonickými prvky (zahradní pavilony a 

                                                 
174 Kapelle für Reichenberg, Entwurf von den Architekten M. Kühn und Heinrich Fanta, Der Architekt XI, 1905, taf. 78 
175 Nejucelenější příspěvek věnovaný této pozoruhodné sakrální stavbě představuje bakalářská práce Jana Dostalíka, viz: Jan 

DOSTALÍK: Poutní kostel Panny Marie „U Obrázku“ v Liberci – Ruprechticích (bakalářská práce na Filozofické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně), Brno 2006  
176 Pfarrkirche in Ruppersdorf, Wiener Bauindustrie Zeitung XXX, 1913, 166-169, taf. 39 
177 V souvislosti s kapucínským kostelem se v deníku Reichenberger Zeitung doslovně píše o:„ …Formensprache an die 

Reichenberger heimischen Formen des Späten Barock…“ a rovněţ v Historických poznámkách k zaloţení kláštera 1880–

1910, se vzhledu kostela týká zmínka: „Der Aufbau lehnt  sich in seiner Gliederung an die guten Reichenberger Formen des 

Späten Barock…“  
178  SOA Litoměřice, fond Kapucíni Liberec 1877–1950, Historické poznámky k zaloţení kláštera 1880–1910, karton č. 1, 24 
179 Zejména v uspořádání a řešení interiéru, uţití značně vysoké, ţelezobetonové skořepinové klenby a spojovací chodby 

mezi kostelem a farou. 
180 Titul jubilejní stavby propŧjčoval císař po posouzení ţádosti C. K. Ministerstvem kultu a vyučování.  
181 Herrenhaus Felix Czijţek v. Smidaich in Haindorf, Wiener Bauindustrie Zeitung XXIX, 1912, 408- 411, taf. 94-95 
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schodišťová věţ v areálu maloskalského zámku) [143]. V případě dělnického domu slouţila naproti 

tomu jako inspirační zdroj regionální lidová architektura.  

 

Pravděpodobně poslední společnou prací obou architektŧ byl nerealizovaný návrh na liberecké 

krematorium z roku 1914. Monumentální centrální objekt vykazuje výrazně klasicizující tendence, 

jako v případě o něco starší liberecké filiálky Rakouské úvěrové banky, postavené podle jejich 

projektu roce 1913. S návrhem krematoria, publikovaným v časopise Der Architekt,
182

 autoři obeslali 

soutěţ vyhlášenou místní pobočkou spolku „Die Flamme“. Při zevrubnějším pohledu na pozdější 

samostatné práce obou tvŧrcŧ lze předpokládat, ţe Max Kühn řešil v rámci společných prací zejména 

jejich formální stránku a Heinrich Fanta se naproti tomu věnoval spíše jejich technickému řešení.
183

 

Finančně se na stavbě kapucínského konventu podílela velkou měrou opět rodina Liebiegŧ, která se 

zaslouţila spolu s libereckým arciděkanem Buderem rovněţ o povolání řádových bratrŧ z tyrolské 

provincie. Výstavba kapucínských klášterŧ byla svázána přísnými řádovými regulemi, coţ ovšem v 

tomto případě jiţ úplně neplatí. Dŧvodem byla především pozdní doba vzniku konventu, v níţ byl 

kladen dŧraz na jiné aspekty řádového ţivota. I přesto se zde však mŧţeme setkat s dílčími 

reminiscencemi na řádová statuta, svérázně uplatněnými v rámci novostavby.
184

 

 

Stavbu kláštera lze zasadit do kontextu s výraznou dobovou vlnou moderních sakrálních staveb, které 

byly pro severočeskou oblast do značné míry příznačné. Tato vlna souvisela s místní průmyslovou 

konjunkturou, jeţ zasáhla druhdy poměrně nevýznamná sídla (mj. Zascheho starokatolický kostel v 

sousedním Jablonci nad Nisou, „Lutherburg“ v Novém Městě pod Smrkem od architekta Bartninga či 

evangelické secesní kostely architektů Schillinga a Gräbnera v Hrobě a Duchcově).  

 

Pro stavbu kostela byly Marií Paulinou von Liebieg zakoupeny značně svaţité pozemky a 

na samotnou stavbu byly pouţity peníze z fondu Nadace pro stavbu třetího katolického kostela 

v Liberci. Rozlehlá zahrada, obklopující konvent slouţila dle dochovaných fotografií patrně z části 

jako městský park a tak se zde mŧţeme setkat také se značně atypickým řešením veřejných toalet, pro 

které byl vyuţit prostor pod schodišťovou rampou po straně kostela. Značná svaţitost terénu následně 

ovlivnila dvouetáţové řešení kostela. Celý areál byl postaven ve dvou fázích, nejdříve kostel (1910) a 

posléze kapucínská rezidence (1911) [144-145]. Mimořádně zajímavý je fakt, ţe autorem prvotní 

koncepce konventu byl bratr Linus Mörner z Mnichova, řádový architekt bavorské provincie,
185

 jehoţ 

                                                 
182 Wettbewerb: Feuerbestattungshalle in Reichenberg. Architekten Professoren Max Kühn Z. V. und Heinrich Fanta Z. V. in 

Reichenberg, Der Architekt XX, 1914-15, taf. 60 
183 Velmi zajímavý je v této souvislosti Fantŧv samostatný návrh přestavby kaple sv. Jana Nepomuckého v Liberci-Janově 

Dole, který má blízko k předchozím společným sakrálním realizacím. Projekt zum Umbau der Kapelle in Johannesthal. 

Schule: Architekt K. K. Prof. Heinrich Fanta (Reichenberg), Wiener Bauindustrie Zeitung XXXI, 1914, taf. 47 
184 Mimo jiné zde lze v této souvislosti zmínit předsunutí kostela před konvent a jeho oddělení od komunikace předsazenou 

terasou, značnou rozlohu areálu, absenci věţe, výraznou boční mariánskou kapli či separaci řádových bratrŧ v řeholní oratoři 

během bohosluţeb od laické veřejnosti. 
185 SOA Litoměřice, fond Kapucíni Liberec 1877–1950, (cit. v pozn. 178), 25 
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návrh byl posléze Heinrichu Fantovi a Maxi Kühnovi svěřen k dopracování.
186

 Stavbu provedl místní 

stavitel Alfred Hübner, který jiţ s oběma architekty spolupracoval u obou ruprechtických kostelŧ. 

Dispozičně kostel vychází z typu raně barokní baziliky typu Il Gesu [146], se silně převýšenou hlavní 

lodí a bočními kaplemi vloţenými mezi opěrný systém. Inspirace vrcholným barokem se omezuje 

pouze na hlavní prŧčelí, zejména na konvexně-konkávní portikus, který vzdáleně připomíná řešení 

vstupu Fischerova  Kollegienkirche v Salcburku. Pozoruhodné je především technické řešení kostela, 

při kterém bylo uţito nejmodernějších materiálŧ, pouţívaných u prŧmyslové architektury. Díky 

skořepinovým ţelezobetonovým klenbám,
187

 které jsou zavěšeny na unikátním ocelovém krovu, 

vyuţívajícím systému tzv. příhradových vazníkŧ [147], bylo docíleno jejich značného převýšení vŧči 

přízemí s bočními kaplemi. Jednotlivé kaple a závěr kostela jsou architektonicky orámovány 

klasicizujícími ţelezobetonovými sloupy.  Pozoruhodným technickým prvkem je podlahový systém 

vytápění kostela prŧduchy, vedenými do prostoru lodi z kotelny v suterénu pod kněţištěm, který byl 

vyuţíván také jako skladiště dřeva a koksu.
188

  

Přestoţe se v literatuře často nepřesně uvádí, ţe interiér kostela byl poměrně jednoduchý,
189

 díky 

fotografickému albu konventu Imagines Ecclesiae et Hospitii Capucinorum Reichenbergiensium A.D. 

1912
190

 si lze udělat poměrně přesnou představu o pŧvodním vzhledu a vybavení interiéru. Dnes se 

z pŧvodního vybavení kostel dochoval (a to pouze částečně) jen hlavní oltář. Z fotografií, plánové 

dokumentace a literatury
191

 ovšem víme, ţe kaţdá kaple byla vybavena oltářem a zpovědnicí, a ţe na 

překladu velké mariánské kaple a po stranách vítězného oblouku byla pŧvodně sochařská výzdoba. Ve 

vítězném oblouku to byly alegorie Víry a Naděje, na překladu mariánské kaple skupina Kalvárie. 

Koncept oltářŧ odpovídal kapucínské ikonografii, ale zároveň byl ovlivněn sekundrním 

pojmenováním kostela „Kaiser Franz Josef Jübilaumskirche“, coţ se projevilo v případě zasvěcení 

dvou nejdŧleţitějších bočních oltářŧ u závěru sv. Františkovi a sv. Alţbětě Duryňské na počest 

panovnického páru. Formální řešení mobiliáře bylo v jednotě s barokizující architekturou kostela. 

V nedávné době byl bohuţel tento pozoruhodný objekt majetkově převeden do soukromého vlastnictví 

a současný majitel zamýšlí areál vyuţít pro novostavbu hotelu a stávající objekty jako jeho zázemí.  

V souvislosti s dynamickým rozvojem města vyrostla také řada nových škol, přičemţ valná většina 

těchto poněkud typizovaných budov byla postavena ještě v duchu oblíbeného eklektismu během 80. a 

                                                 
186  V tomto případě se jednalo o poněkud atypický zpŧsob vypracování projektu, který souvisí patrně s pozdní dobou stavby. 

Kapucíni stavěli své kláštery a hospice dle předem daných řádových regulí, kdy všechny projekty byly vypracovávány bez 

výjimky řádovými staviteli, a na rozdíl od ostatních církevních společenství nevyuţívali sluţeb laických architektŧ. 
187 Beton pronikal do sakrální architektury ze soudobých industriálních objektŧ. Jeho obliba tkvěla zejména v ekonomické 

efektivitě při stavbě a technických moţnostech, které poskytoval. Setkat se s ním mŧţeme na řadě staveb v Čechách, na 

Moravě i ve Slezsku. Jen namátkou mŧţeme jmenovat Zascheho Starokatolický kostel v Jablonci nad Nisou (1901), 

Gessnerŧv kostel sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické léčebně v Kroměříţi (1909), kostel Redemptoristŧ v Plzni (1912), 

Hilbertŧv kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích (1912) či kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Brně (1913). 
188 V této době poměrně atypické vytápění kostela, bylo vedle kapucínského hospice a voršilského kláštera v Liberci pouţito 

i v kostele Panny Marie v Raspenavě, postaveného v letech 1902–1905 podle návrhu libereckého ateliéru Sachers & Söhne. 

Toto řešení bylo nejspíše ovlivněno místními klimatickými podmínkami. SCHWIND 1908 (cit. v pozn. 172) 37 
189 Srov. DOBIÁŠ 1983 (cit. v pozn. 83), Svatopluk TECHNIK: Liberecké domy hovoří I. Liberec 1992, 58 
190 SOA Litoměřice, Fond Kapucíni Liberec 1877–1950, Album fotografií inv.č. 41, (mimo kart.) 
191 Josef PROCHÁZKA: Liberecké kostely-informační publikace, Liberec 1946, 10 
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90. let 19. století. Blíţe se proto zastavíme pouze u tří pozdějších realizací na pomezí pozdní secese a 

moderny z let 1910-1914.  

První z nich je budova textilní školy čp. 82-V v Tyršově ulici, postavená libereckým architektem 

Oskarem Rösslerem [148].
192

 Textilní školu lze označit za architektonicky nejhodnotnější školní 

budovu ve městě i vzhledem ke zdařilému urbanistickému vyuţití poměrně omezených moţností 

stavební parcely. Výrazně monumentalizující budova na pŧdorysu písmene L je umístěna na okraji 

terénního zlomu Josefínina údolí. Nápaditě je zde vyuţita především převýšená centrální část 

s mansardovou střechou, excentricky umístěná tak, aby opticky uzavírala Jabloneckou ulici. Obě boční 

křídla jsou dvouetáţová. Mohutný vstupní portál zdobí skulptury od vídeňského sochaře Heinricha 

Scholze. Rössler je také autorem další, neméně kvalitní budovy bývalé reálné školy v nedaleké 

Husově ulici. Ta vykazuje řadu styčných prvkŧ s předchozí realizací, mj. takřka identickou centrální 

část, která je tentokrát dŧsledně situována ve střední partii hlavního prŧčelí. Objekt má opět pŧdorys 

ve tvaru písmene L, tentokrát ovšem mírně deformovaného. Niţší boční křídla s tělocvičnou a byty 

personálu a učitelského sboru se obrací do ulic Chelčického a Klášterní. Monumentalita budovy zde 

vyniká ještě více neţ v případě textilní školy, coţ je zapříčiněno především její polohou na pohledově 

exponované parcele. Ta se nachází v místech vyústění přímé linie Vítězné ulice do Husovy třídy, 

kterou opět architekt opticky uzavírá a zároveň tak vytváří výrazně monumentální pohledovou 

dominantu z promenádní Masarykovy třídy. 

Třetí školní budova se nalézá v liberecké čtvrti Jeřáb v dnešní ulici Na Bojišti. V roce 1914 ji postavil 

podle vlastního návrhu místní stavitel Josef Schuh [149]. Rozloţitá třípodlaţní budova na pŧdorysu 

písmene L je silně ovlivněna barokizující modernou, v místním prostředí velmi oblíbenou. Hlavní 

vstup, přístupný po předsazeném schodišti, je excentricky umístěn na nároţí objektu. Kryje ho 

barokizující portikus s balustrádou a alegorií vzdělanosti na nároţí. Nad portikem je situována 

čtyřboká věţ s ochozem, která tvoří dominantu čtvrti. 

Se vzrŧstajícím významem Liberce byl také stále palčivěji pociťován nedostatek kvalitního ubytování 

pro četné návštěvníky. Impulzem pro výstavbu nových ubytovacích zařízení se stala plánovaná 

Německo-česká výstava v roce 1906 a během pouhých tří let byly postaveny hned tři luxusní hotely. 

Prvním z nich byl Zlatý lev, vybudovaný pro potřeby návštěvníkŧ výstavy hoteliérem Raimundem 

Haschkem v letech 1904–1905 v Guttenbergově ulici [150]. Autorem projektu byl místní stavitel 

Anton Worf a hotel má v kontextu liberecké architektury mimořádné postavení, neboť se jedná o 

ojedinělou a zároveň slohově nejčistší libereckou stavbu ve stylu  florální secese. Přestoţe byl vkus 

místních stavebníkŧ silně konzervativní, u hotelu převáţila patrně snaha reprezentovat Liberec jako 

moderní velkoměsto, čemuţ mělo nejspíše pomoci i uţití módní secese. Zároveň je dokladem toho, ţe 

místní stavitelé florální secesi znali, ale podřizovali se vkusu místních stavebníkŧ, kterým byly formy 

florální secese na rozdíl od nedalekého Jablonce cizí. Technické a hygienické vybavení objektu bylo 

                                                 
192 Festschrift zur 75 jährigen Jubelfeier der Staatsfachschule für Textilindustrie in Reichenberg 1853 - 1928, Reichenberg 

1928 
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rovněţ na vysoké úrovni a tak bylo např. v jednotlivých pokojích uţito centrálního vysávání. Ve své 

době byl hotel povaţován za jeden z nejlepších a nejluxusnějších v celé monarchii a během krátkého 

období existence provincie Deutschböhmen slouţil dokonce jako sídlo prozatímní vlády. Rozloţitá 

čtyřpodlaţní budova hotelu s mansardovou střechou na pŧdorysu písmene U má bohatou štukovou 

výzdobu fasád. Na ních se vedle vegetabilní ornamentiky uplatňují zejména symbolické motivy lvích 

hlav a leţících lvích těl. 

Zhruba ve stejné době navrhl Anton Worf ještě jednu stavbu ve stylu florální secese, Národní dŧm 

s hotelem a společenským sálem, v dnešní ulici Na Rybníčku. Objednavatelem projektu byl tentokrát 

místní spolek Česká beseda, sdruţující zdejší českou menšinu. Autorem prvního plánu, datovaného 

rokem 1897 a publikovaného v časopise Technický obzor,
193

 byl praţský architekt Jan Vejrych [151]. 

Vejrych navrhl poměrně zajímavou neorenesanční budovu s osově situovaným hlavním vstupem s 

balkónem, neseným hermami. Přízemní, bosovaná část domu byla členěna pŧlkruhovými okny. Ve 

výši prvního a druhého patra byla fasáda rytmizována pilastry vysokého řádu, po stranách centrální 

části zdvojenými. Mezi nimi bylo umístěno sedm rozměrných oken, za nimiţ se nacházel společenský 

sál. Hlavní prŧčelí ukončovala výrazná atika, v partiích se zdvojenými pilastry zdobená kamennými 

vázami. Liberečtí Češi však nakonec vyuţili (patrně z finančních dŧvodŧ) sluţeb místního architekta 

Worfa, který vyprojektoval v roce 1904 obdobně koncipovanou stavbu, avšak jiţ v secesních formách 

[152]. Významnou roli při stavbě patrně hrálo nacionální hledisko, neboť zdejší česká menšina cítila 

potřebu vyhranit se vŧči převaţujícímu německému ţivlu také architektonickou formou svého domu. 

Tato skutečnost mohla být také dŧvodem pro volbu v místním prostředí poněkud neobvyklé florální 

secese. V době svého vzniku představovala Česká Beseda spolu s hotelem Zlatý lev nejkvalitnější 

ukázku secesní architektury v Liberci. O něco později na přelomu 30. a 40. let 20. století, prošel objekt 

úpravami, provedenými dráţďanským architektem Mayerburgem, během nichţ získal svou dnešní 

podobu, vycházející z heimatstilu.  

Autorem posledního, opět secesního hotelu byl tentokrát významný architekt ze sousedního Jablonce 

nad Nisou, Robert Hemmrich. Postaven byl v roce 1904 pro Ignaze Schiena na lukrativní parcele v 

centru města, na místě zájezdního hostince „U řetězu“ v severozápadním koutu Benešova náměstí. 

Podle svého majitele byl pojmenován Schienhof (dnes Praha) [153]. 

Architekt Hemmrich měl velmi osobitý styl a podměty pro svou tvorbu čerpal z jabloneckého 

biţuterního prŧmyslu. Vedle uvedeného hotelu byl v Liberci autorem také několika vil. Hotel Praha je 

první libereckou stavbou ve formách tzv. geometrické secese. Výrazným rysem objektu je zdŧrazněná 

tektoničnost fasád. Hlavní prŧčelí, orientované do Benešova náměstí, zdobí lizény a balkón v patře. 

Boční prŧčelí obrácené do Ţelezné ulice člení dva rizality, které jsou ve výšce druhého patra 

                                                 

193 Národní dŧm v Liberci. Návrh architekta J. Vejrycha, stavitele v Praze, Technický obzor 2, 1897, 9–11, Národní dŧm 

v Liberci. Návrh architekta J. Vejrycha, stavitele v Praze, Technický obzor 3, 1897,  19-20 
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pŧlkruhovitě ukončeny. Hlavní vchod je umístěný ve velké nice, zdobené dekorativní mozaikou. 

Nejcennější součástí interiérŧ je pŧsobivá secesní kašna ve vestibulu s figurální mozaikou [154]. 

Vzhledem k prudce se rozvíjejícímu prŧmyslu a obchodu se v Liberci postupně začaly usazovat také 

významné bankovní domy. Zpočátku si pouze pronajímaly prostory ve stávajících objektech, ale na 

přelomu století si jiţ počaly stavět vlastní, reprezentativní budovy. Nejzdařilejším objektem tohoto 

typu je čtyřpodlaţní budova Rakouského úvěrového ústavu pro obchod a prŧmysl čp. 79-III v ulici 1. 

máje. Jejími autory byli architekti Max Kühn a Heinrich Fanta [155]. Hlavní a boční prŧčelí v místě 

jejich styku na nároţí sjednocuje kruhový rizalit, zastřešený kupolí, která dominuje celé stavbě. 

Střední rizality obou křídel jsou pouze naznačeny dvojicí pilastrŧ a završeny trojúhelníkovými štíty 

[156]. Mohutný hlavní vstup z liberecké ţuly lemuje dvojice mohutných dórských sloupŧ. Architekti 

si byli vědomi velikosti a výšky novostavby a pokusili se ji tedy opticky sníţit umístěním korunní 

římsy mezi druhé a třetí patro. Nejpŧsobivější částí interiéru je vstupní hala, osvětlená střešním 

světlíkem a elegantní centrální schodiště [157]. V celkovém výrazu budovy se jiţ jednoznačně 

projevuje tíhnutí ke klasicizujícím formám, v předchozích společných realizacích spíše tušené. 

Z konstrukčního hlediska jsou nejzajímavějším prvkem ocelové krovy světlíkŧ, které jsou identické s 

krovy kapucínského kostela Máří Magdaleny [158]. 

Mimořádně zajímavou stavbou bylo také krematorium, dokonce první stavba svého druhu v celé 

monarchii. Dŧvodem byla skutečnost, ţe v Liberci pracovala jedna z nejaktivnějších poboček 

vídeňského spolku Die Flamme
194

 a rovněţ městská rada byla nakloněna myšlence spalování. Protoţe 

místodrţitelství v Praze stavbu nechtělo povolit, město se odvolalo s argumentem, ţe stavba 

krematoria je plně v kompetenci místního stavebního úřadu. Stavba tedy byla posléze povolena, 

ovšem bez moţnosti uvést budovu do provozu.
195

  

V prosinci 1913 vypsalo město na projekt velkou soutěţ, které se zúčastnilo velké mnoţství architektŧ, 

mj. Hans Glaser a Karl Scheffel z Vídně
196

 či Max Kühn a Heinrich Fanta [159-161]. První cenu však 

nakonec porota neudělila a druhou získaly návrhy místních architektŧ Rudolfa Scholze a Josefa 

Schidy.
197

 Třetí cenu obdrţel za návrh „Feuerburg“ dráţďanský architekt Rudolf Bitzan a protoţe se 

jeho projekt spolku líbil nejvíce, byl nakonec také zvolen k realizaci [162-163]. S vlastní stavbou se 

začalo v roce 1915 a dokončena byla roku 1917. Krematorium, umístěné na Monstračním vrchu nad 

městem, vyjadřuje nacionálně-romantický akcent jiţ svým umístěním a názvem. Stejně tak celková 

koncepce budovy je pojata značně symbolicky, neboť pŧdorysná osnova vychází z říšské orlice [164]. 

Po obou stranách masivního portiku s egyptizujícími monumentálními sloupy se nacházejí 

                                                 
194 Ţeh byl spolkem propagován pod emotivním heslem "Proletářsky ţít, proletářsky zemřít a v souladu s kulturním 

pokrokem se nechat zpopelnit!" in: Markéta SVOBODOVÁ: Krematoria v meziválečném Československu, 

http://www.archiweb.cz/salon.php?action=show&id=2731&type=10, vyhledáno 2. 3. 2008 
195 VEČEŘÁLKOVÁ Markéta: Krematoria v české architektuře 10. -30. let 20. století. Jejich historie, architektura a ideový 

obsah, Umění XLV, 1997, 76 
196 Wettbewerb für ein Krematorium in Reichenberg, Architekten Glaser und Scheffel, Wiener Bauindustrie Zeitung XXXI, 

1914, taf. 69 
197 Friedrich RÜCKER: Feuerhalle - Urnenhain in Reichenberg, Reichenberg 1928, 23 

http://www.archiweb.cz/salon.php?action=show&id=2731&type=10
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abstrahované postavy stráţcŧ od Aloise Riebera,
198

 které mají takřka charakter náhrobních stél [165]. 

Polovinu těla jim zakrývají štíty s animalistickými symboly v kruhu, znázorňujícími sovu, hada, lva a 

orla. Křídla postav jsou stylizována do podoby orlŧ, symbolu Německé říše, atributu síly a vítězství.
199

 

Symetrická budova se sestává ze čtyř, navzájem propojených částí. Obě postranní, jednopodlaţní 

křídla (správní a technická část), jsou odlehčena loubím a kontrastují s centrální částí, tvořenou 

vysokým nezdobeným kubusem s vertikálními pásy oken, v němţ se nachází obřadní síň, čekárna a 

kolumbárium [166-167]. Celkové romantizující pojetí stavby dotváří text básníka Augusta A. Raafa na 

čelní fasádě obřadní síně, „Čistý, boţský, nádherný ohni, přijmi ve svou náruč zemdlené tělo.“
200

 

Interiér a mobiliář je v jednotě s architekturou a stavbu tak lze označit za gesamtkunstwerk. Autorem 

stylového mobiliáře byl rovněţ architekt Bitzan. Velmi zajímavé je také dispoziční řešení krematoria, 

které má velmi blízko k Bitzanově patrně nejvýznamnější realizaci, Kříţovému kostelu ve Zhořelci 

z let 1913-1916 [168-169]. Takřka drtivá monumentalita a klasicizující formy, uplatněné na budově 

krematoria, jsou pro Bitzanovu tvorbu příznačné a setkat se s nimi lze i u drobnějších návrhŧ vil.
201

 

Stylově objekt částečně vychází z geometrizující secese, kterou však Bitzan velmi osobitě přetváří 

v rámci tzv. reformované architektury. Tento proud reagoval na ideové vyčerpání neoslohŧ i secese a 

aţ do nástupu nacismu v německy hovořících oblastech tvořil alternativu k funkcionalistické a 

konstruktivistické architektuře. Jedním z charakteristických rysŧ reformní architektury bylo vyuţívání 

moderních stavebních konstrukcí a materiálŧ včetně jejich přiznání v exteriéru i interiéru, podmíněné 

však zachováním tradičního hmotového členění a uspořádání budov. 

Závěrem je nutné zmínit ještě dvě realizace, které se řadí mezi tzv. industriální architekturu. Ta sice do 

této kapitoly úplně nepatří, ale byla a je pro podobu města dodnes klíčová a tvoří zároveň jeden z jeho 

charakteristických rysŧ. První z nich, areál tkalcovny firmy Johann Liebieg & Co. v Mlýnské ulici, 

pochází z let 1908-1911. Autory projektu byli jiţ několikrát zmiňovaní architekti Kühn a Fanta [170-

171].
202

 Stylovým východiskem budov je geometrizující secese a svým pojetím mají blízko ke 

stavbám skotského architekta Charlese Rennie Mackintoshe. Velmi zajímavé je konstrukční řešení 

přádelny se ţelezobetonovým skeletem, které je analogické k suterénním prostorám v 

kapucínském kostele Máří Magdaleny od týchţ autorŧ. V současné době však bohuţel zŧstalo 

dochováno pouze torzo pŧvodního areálu, jehoţ větší část byla zbořena v souvislosti s demolicí bývalé 

Textilany.
203

 Litovat musíme především zániku elegantního secesního mŧstku, spojujícího obě výrobní 

budovy.  

                                                 
198 Alois Rieber (16. 1. 1871 Bečov nad Teplou – 12. 4. 1944 Praha) studoval u Maxmiliána Pirnera a Josefa Václava 

Myslbeka. Od roku 1902 vyučoval na Německé vysoké škole technické (DTH) v Praze modelování a figurální kresbu. Byl 

autorem řady pomníkŧ a bust svých kolegŧ na DTH. in: Milena JOSEFOVIČOVÁ: Pozapomenutý profesor Německé vysoké 

školy technické v Praze Fritz Lehmann, Dějiny věd a techniky 3, 2006, 151 
199 VEČEŘÁLKOVÁ 1997 (cit. v pozn. 195) 78 
200 Ibidem 
201 Významným inspiračním zdrojem byla pro Bitzana, stejně jako pro většinu jeho kolegŧ v německy hovořících oblastech, 

pruská klasicistní architektura z okruhu Carla Gottharda Langhanse, Friedricha Gillyho a Heinricha Gentze, jejíţ „vlajkovou 

lodí“ bylo Langhansovo divadlo v Postupimi. 
202 Projekt für eine Baumwollspinnerei in Reichenberg in:  Der Architekt XV, 1909, 47-48 
203 Zachována zŧstala pouze menší ze dvou pětipodlaţních výrobních budov a vrátnice. 
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V Hanychovské ulici se pak nachází patrně nejhodnotnější liberecký industriální objekt, komplex 

dělnických pekáren čp. 622-III. Rozloţitý areál byl dokončen v roce 1911 podle projektu vídeňských 

architektŧ, Huberta a Franze Gessnera. První, značně odlišný projekt pochází z května 1910, 

prováděcí plány jsou z listopadu téhoţ roku [172]. Objednavatelem byla společnost Reichenberger 

Arbeitbäckerei GmbH.
204

 Soubor jedno a dvoupodlaţních ţelezobetonových podsklepených staveb s 

ocelovými krovy byl rozvinut podél dnešních ulic Křiţíkova a Hanychovská [173]. 

 

Dělnickým pekárnám v Liberci a pozdějším Odkolkovým pekárnám v Praze-Vysočanech (1912), 

předcházely pekárny vídeňského konzumního druţstva na Ottakringu z let 1908–1910. Oba architekty k 

zájmu o průmyslové stavby nepřivedlo jen studium u Otty Wagnera, ale také jejich politická orientace. 

Byli přesvědčenými sociálními demokraty, zastávajícími názor zakladatele rakouské sociálně-

demokratické strany Viktora Adlera o „právu dělníků na krásu.“ Snaha o vyjádření důstojnosti práce je 

vedla k tomu, ţe jejich průmyslové objekty mají paradoxně mnohdy reprezentativnější ráz, neţ profánni 

realizace.
205

 

 

Celému areálu vévodí třípodlaţní administrativní budova, zakončená vysokou sedlovou střechou. 

Vertikální ráz pekáren je dán uţitím vysokých, úzkých oken a tvoří protipól k vysokému soklu z 

liberecké ţuly, který areál obíhá.  Výrazným prvkem fasády je přesahující wagnerovská korunní římsa 

a stupňovité štíty, jeţ jsou pro Gessnerovu tvorbu charakteristické.  

Oba industriální objekty patří mezi cenné příklady prŧmyslových areálŧ, ovlivněných slohovou 

architekturou a jako takové si nesporně zaslouţí náleţitou péči a ochranu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
204 Lukáš BERAN/Věra VALCHÁŘOVÁ: Industriál Libereckého kraje. Technické stavby a prŧmyslová architektura, Praha 

2007, 120 
205 Lukáš BERAN: Industriální stavby, 6. část, Odkolkovy mlýny ve Vysočanech, ohroţená prŧmyslová stavba, Objekt 2, 

2007, 64 
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3.2.2 Obytné budovy a celky 

 

Pro Liberec se během této etapy stává jedním z jeho nejcharakterističtějších rysŧ mohutná 

výstavba rodinných domŧ a celých vilových čtvrtí, vybudovaných na principu zahradního města.
206

 

Jednou z prvních byla luxusní rezidenční čtvrť, ohraničená ulicemi Masarykova, Zborovská, 

Dvořákova a Lesní, v bezprostřední blízkosti Muzea [174]. Ta navázala na reprezentativní historizující 

vilovou zástavbu promenádní Masarykovy třídy, kde bydlela většina tehdejší městské reprezentace. 

Skutečnost, ţe dnešní Masarykova třída byla jiţ od počátku plánována, jako promenáda potvrzuje 

výrazné uplatnění zeleně, kdy po kaţdé straně třídy byly umístěny dvě řady stromořadí a vybudování 

městského parku spolkem „Naturfreunde“, do nějţ ústila. Park byl o něco později doplněn ještě o 

romantizující budovu restaurace se společenským sálem. S trochou nadsázky lze unikátně dochovanou 

promenádu označit za libereckou „Ringstrasse.“ Ukázkovým příkladem zdejší zástavby je luxusní 

neorenesanční vila Eleonory Priebschové čp. 450-I od místního architekta Hanse Miksche. 

Dominantním prvkem antikizujícího prŧčelí je výrazný portikus s dvojramenným schodištěm a 

karyatidami v patře.  

Návrh uliční sítě nového sídliště, vycházející ještě z houţevnatě přeţívající pravidelné klasicistní 

šachovnice, vypracoval v roce 1894 ateliér Obecně prospěšné stavební společnosti „Gemeinnüztige 

Baugesellschaft“ pod vedením libereckého architekta Ernsta Schäfera. Společnost postavila na šedesát 

menších rodinných domŧ [175 -176] a centrum nového sídliště tvořilo parkově upravené Sukovo 

náměstí. Při výstavbě jednotlivých domŧ stavebníci museli předem souhlasit s pravidly společnosti, 

tykajícími se především zákazu dodatečných stavebních úprav a provozování jakéhokoliv řemesla 

v prostoru sídliště.  Ploty jednotlivých domŧ zároveň musely být zhotoveny pouze v jedné dílně, aby 

se docílilo jednotnějšího vzhledu, a stejně tak i osázení zahrad bylo regulováno spolkem 

„Naturfreunde“. Výstavba sídliště proběhla v letech 1895–1901 a i díky značným omezením pro 

stavebníky má dodnes takřka lázeňský charakter. Přestoţe je na jednotlivých domech sídliště patrná 

snaha o jednotný architektonický výraz (oblíbený byl zejména motiv věţičky) a silný vliv 

doznívajícího historismu, objevují se současně prvky nastupující secese. Ty se však uplatňují jen 

v detailu, který pouze plní funkci dekoru stále ještě neoslohové architektury, jako v případě domu čp. 

612-I [177]. Velká obliba této lokality se projevila také v další soustředěné vilové zástavbě nad 

dolními kasárnami, v těsném sousedství sídliště projektovaného Gemeinnüztige Baugesellschaft. Zde 

bylo na počátku 20. století rozparcelováno a následně rozprodáno bývalé vojenské cvičiště, kde 

vyrostla řada vil, v jejichţ řešení se aţ na výjimky uplatňuje geometrická secese či barokizující 

moderna. Opakovaně zmiňovaná konzervativnost místních stavebníkŧ je dŧvodem, proč se na rozdíl 

                                                 
206 Zajímavým pramenem, věnovaným této problematice je stať Josefa Kubiny O Libereckém domu, která je o to cennější 

tím, ţe zprostředkovává pohled a myšlení místního obyvatele.  Josef KUBINA: Vom Reichenberger Einfamilienhaus, in: 

Zeitschrift des Nordböhmischen Gewerbemuseums IV/1-2, 1909, 9-15, český překlad: Jan MOHR: O rodinném domu před 

sto lety, in: Sborník Severočeského muzea, řada Historia, sv. 14, Liberec 2006, 121-127 
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od sousedního Jablonce nad Nisou v Liberci mŧţeme setkat s čistou secesí pouze výjimečně. Jedním 

z mála reprezentantŧ florální secese vídeňského raţení je vila Ignáce Paula čp. 819-I v ulici Generála 

Píky. Florální secese se na Paulově vile objevuje především v bohaté štukové výzdobě fasád jinak 

poměrně konzervativního a neoslohy ovlivněného objektu. Zejména se jedná o štít hlavního prŧčelí 

nad arkýřem, obráceném ke komunikaci, který je pojednán akantovými rozvilinami s reliéfem sovy 

v centrální části.  Autora domu neznáme, ale mohl by jím být stavitel Robert Peukert z Chrastavy, jenţ 

signoval prováděcí plány. Vila situovaná na nároţní parcele po jedné straně sousedila s vilou 

libereckého architekta Antona Worfa a na druhé s vilou dalšího místního stavitele Eduarda Beckerta. 

Přestoţe je dŧm sám o sobě spíše reprezentantem běţné dobové architektury, je cenným příkladem 

vídeňsky orientované secese, která je pro Liberec do značné míry atypická.  

Velmi kvalitním objektem, tentokrát na pomezí geometrizující secese a moderny je nedaleká vila čp. 

809-I, postavená a vyprojektovaná místní kanceláří Gustava a Ferdinanda Miksche v roce 1908 pro 

Otto Biemanna a Hermínu Stümpovou [178]. Monumentalizující vila má hlavní prŧčelí orientované do 

ulice Generála Píky, přičemţ architektonicky rámovaný portikový vstup je asymetricky přisazen k 

jejímu zaoblenému rohu. Fasáda je poměrně prostá a střídmý dekor nápaditě vyuţívá kontrastu mezi 

hladkou a hrubě stříkanou omítkou (tzv. libereckým špricem).  Nejvýraznějším a nejosobitějším 

prvkem fasády je mohutné okno v patře hlavního prŧčelí, sestavené s hrubě otesaných kvádrŧ ţuly, 

které je rámováno štukovými lizénami. Dalším zajímavým motivem je stylizovaný feston, 

proškrabávaný v omítce na pohledově méně akcentovaném bočním prŧčelí do Údolní ulice.  

Představitelem kvantitativně převládající barokizující zástavby je vila čp. 815-I, postavená dle návrhu 

místního architekta Josefa Schuha v roce 1912 [179-180]. Dŧm je ukázkovým příkladem tohoto 

specificky místního typu vily a lze ho chápat jako esenci konzervativního vkusu místních 

objednavatelŧ. Hlavnímu prŧčelí, obrácenému do Údolní ulice dominuje bohatě profilovaný štít 

s pŧlkruhovým oknem a výrazným obloukovým rizalitem. Přízemí domu je prosté, členěné pouze 

okny. První a druhé patro, včetně rizalitu je rytmizováno pilastry se stylizovanými hlavicemi, mezi 

nimiţ jsou ve výši druhého patra situována oválná okna. První patro rizalitu, kde se nachází hlavní 

obytná místnost domu je členěno třemi obdélnými okny. 

Další velkou oblastí se značnou koncentrací rodinných domŧ, kde se zároveň objevují hodnotné 

ukázky vilové zástavby, byl prostor nad libereckou přehradou. Zdejší výstavba do jisté míry souvisela 

s také Německo-českou výstavou pořádanou v roce 1906, které se budeme věnovat v následující 

kapitole.  Na tomto místě se tudíţ zastavíme pouze u několika objektŧ, které svou kvalitou přesahují 

běţnou místní produkci. Prvním je vlastní dŧm čp. 796-I architekta Maxe Kühna. Postavil si ho 

v dnešní Vrbově ulici dle vlastního projektu v letech 1907-1908 a stavitelem byl Alfred Hübner [181]. 

Jako inspirační zdroj Kühnovy slouţily liberecké klasicistní domy, které obohatil o secesní prvky. Lze 

zde tedy vysledovat identický tvŧrčí přístup, jako v případě kostela Máří Magdaleny. Nesporný vliv 

liberecké pozdně barokní a klasicistní architektury potvrzuje i Kühnŧv erudovaný příspěvek Über 

bodenständige Architektur in Reichenberg, věnovaný prŧčelí libereckých měšťanských domŧ na 



82 

 

přelomu 18. a 19. století [182].
207

 Členitá přízemní vila s obytným podkrovím v mansardové střeše 

byla provozně rozdělena do tří částí. V suterénu se nacházely utilitární prostory, v přízemí společenská 

část domu a privátní podkroví bylo vyhrazeno pro potřeby majitelŧ. Ústředním prostorem domu je 

centrální vstupní hala se schodištěm, ovlivněná anglickou obytnou architekturou. Historizující 

reminiscence se neprojevují pouze v uţitém tvarosloví, ale rovněţ v celkovém pojednání fasád, kde je 

na plochy tradičně uţito hrubé omítky (špricu) a na tektonické a dekorativní prvky (lizény, kartuše, 

festony) naopak hladké omítky. Jen o dva roky později byla na sousední parcele postavena Maxem 

Kühnem a Heinrichem Fantou vila čp. 851-I pro Dr. Emila Tausche [183]. Dŧm má svým řešením 

velmi blízko ke Kühnově vlastní vile a i v tomto případě byl hlavním inspiračním zdrojem liberecký 

pozdně barokní a klasicistní dŧm. 

V roce 1911 si nechal podle návrhu jabloneckého architekta Roberta Hemmricha v Klášterní ulici 

postavit vilu čp. 870-I Johann Pohl [184-185].
208

 Zdařilý dŧm ve formách geometrické secese nezapře 

Hemmrichŧv osobitý rukopis, ovlivněný jabloneckou biţuterií. Ten se projevuje především v uţití 

filigránského dekoru, pokrývajícího monumentální prŧčelí vily. V sousední Jablonecké ulici se 

nacházejí další dvě pozoruhodné vily, které spolu shodou okolností sousedí a spojuje je i jméno 

tvŧrce, kterým byl autor libereckého krematoria, Rudolf Bitzan.  

Starší z nich, čp. 91-V, byla vyprojektována v roce 1911 pro firmu Möldner & Co [186-187]. Značně 

monumentální objekt ve formách geometrické secese se hlavním prŧčelím obrací do Jablonecké ulice. 

Řešením prŧčelí i fasád má blízko k tzv. Glückově vile čp. 907 v nedalekém Frýdlantu v Čechách.
209

 

Funkčně a dispozičně je dŧm členěn do dvou na sobě nezávislých, avšak vzájemně propojených částí. 

Tomu odpovídá také pŧdorys ve tvaru písmene T. K reprezentativní přední části je v zadním traktu 

připojena zadní, delší partie domu. V suterénu se kromě sklepŧ a dalších provozních prostor nalézala 

také garáţ. Přízemí a první patro bylo vyuţíváno jako kancelářské prostory pro potřeby firmy a 

podkroví slouţilo k bydlení. Sousední vilu čp. 7-V si nechal postavit v roce 1912 prŧmyslník Goetz, 

který se krátce před tím přestěhoval do Liberce z nedaleké Ţitavy [188]. Na první pohled vila zaujme 

(ostatně jako většina Bitzanových realizací) svou výraznou monumentalitou. Dvoupodlaţní dŧm, 

ovlivněný anglickou obytnou architekturou, má na jiţní a východní straně cylindrické rizality. V 

jiţním byla situována jídelna a v patře terasa, východní slouţil pouze k rozšíření plochy salónu. Mezi 

okny východního rizalitu jsou umístěny polosloupy, na nichţ stojí alegorie štěstí a bohatství, a 

ukončen je přilbovou střechou. V podkroví pod mansardovou střechou se nacházely obytné místnosti 

pro sluţebnictvo. Na severním prŧčelí uţil Bitzan shodné kanelované polosloupy jako na předchozí 

realizaci. Pozoruhodné jsou také kvalitní, bohatě zdobené interiéry, zejména obytná hala se 

schodištěm do patra. Vedle dřevěného obloţení haly se dodnes dochovala také hodnotná secesní 

                                                 
207 Max KÜHN:  Über bodenständige Architektur in Reichenberg, Wiener Bauindustrie Zeitung 16, 1909, 131-147   
208 Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 870-I 
209 Přestoţe autora projektu neznáme, na základě stylové a formální analýzy se atribuce architektu Bitzanovi jeví jako velmi 

pravděpodobná. K historii objektu viz: Petra ŠTERNOVÁ: Vila advokáta Glücka ve Frýdlantu, in: Sborník NPÚ v Liberci 

2006, 75-86 
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kamna, dekorace stropŧ, vestavěný nábytek a relikty pŧvodní výmalby. V jednotě s architekturou vily 

byla koncipována také zahrada s altánem a oplocením. 

Obě vily jsou mimořádně kvalitní ukázkou pozdně secesní architektury a lze je bez nadsázky označit 

za jedny z nejhodnotnějších staveb v Liberci vŧbec, které přesahují význam regionu. Zároveň jsou na 

nich patrné rysy, typické pro většinu Bitzanových realizací - klasicizující pojetí fasád s pilastry a 

polosloupy, střízlivý dekor, mohutné mansardové střechy a výrazná monumentalita.  

Poslední velká rezidenční vilová čtvrť se nachází na tzv. Keilově vrchu. Její největší devizou je 

vynikající urbanistické zapojení sídliště do značně svaţitého terénu a zdařilé zakomponování 

jednotlivých domŧ do příkrých svahŧ. Svou koncepcí má poměrně blízko k obdobně pojatému, 

tentokráte dělnickému sídlišti, tzv. Liebiegovu městečku. Zástavba Keilova vrchu proběhla ve dvou 

fázích. V letech 1870 – 1890 bylo postaveno v jeho horních partiích několik historizujících vil, které 

jsou skromnější analogií k vilám na Masarykově třídě. Na tuto zástavbu pak v letech 1910 – 1913 

navázala skupina rozloţitých secesních vil. Z nich vyniká především vila čp. 415-II, kterou si dle 

vlastního projektu postavil Gustav Miksch v letech 1911-1913 [189] a čp. 407-II postavená Gustavem 

Sachersem ml. pro továrníka Gustava Billiga v roce 1910. Uvedené příklady reprezentují 

konzervativnější a značně tradicionalistický typ rozlehlých, vícepodlaţních vil, u nichţ byl dŧraz 

kladen zejména na reprezentativnost a okázalost.
210

 

Zástavba vnitřního města byla cele v zajetí historismu, zřetelně ovlivněného vídeňskými a bavorskými 

vzory. Tato nápodoba šla mnohdy tak daleko, ţe liberecké obytné domy byly např. v časopise 

Kunstwart poněkud pejorativně označovány jako „špatná tovární značka činţovního kasárenského 

stylu vídeňského velkoměsta.“
211

  Zásadnější urbanistické zásahy do stávající struktury města skončily 

dostavbou radnice a tak nové činţovní domy velkoměstských rozměrŧ poněkud paradoxně svou 

výškou ještě více opticky zúţily jiţ tak úzké a křivolaké uličky starého města. Ke změnám v uliční síti 

docházelo spíše výjimečně. Jednou z mála výjimek bylo proraţení ulic Sokolské a Palachovy v roce 

1875 a Rumunské v roce 1888 za účelem odklonění tranzitní dopravy z Benešova náměstí.  

Hlavní kvality jinak běţné obytné historizující architektury v centru Liberce spočívají zejména 

v četnosti jednotlivých dochovaných domŧ, vytvářejících zajímavý soubor, dokládající radikální 

přerod podhorského maloměsta v sebevědomou metropoli severních Čech. Velkoměstskou proměnu 

prodělal především střed města, kde je také největší koncentrace činţovních domŧ, díky nimţ došlo 

k zásadní měřítkové proměně Liberce. 

Jako reprezentativní příklad zdejší historizující zástavby je moţné uvést tzv. Zimmermanŧv dŧm čp. 

123-V od vídeňského architekta Hanse Peschla [190]. Dŧm, publikovaný dokonce v časopise Der 

Architekt,
212

 je zajímavý především svým trojúhelníkovým pŧdorysem, reagujícím na atypickou 

                                                 
210 Entwurf der Villa Elger in Keilsberg, Architekt Josef Schida in Reichenberg, Wiener Bauindustrie Zeitung XXVIII, 1911, 

145-147 
211 KUBINA 1909 (cit. v pozn. 206) 10 
212 Wohnhaus des Herrn Carl v. Zimmerman in Reichenberg i. B. Vom Architekten Hans Peschl, Der Architekt X, 1904, taf.  

41 
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stavební parcelu na místě části bývalé zámecké zahrady. Díky sníţení nivelety při budování Rumunské 

ulice činil rozdíl mezi novou Rumunskou a výše poloţenou ulicí 8. března dvě patra a tento výškový 

rozdíl byl vyuţit k vybudování dvou suterénních podlaţí, slouţících jako prodejní plochy.  

Dalším, poměrně zdařilým objektem je činţovní dŧm čp. 587-I v Mariánské ulici, postavený Josefem 

Pilzem v roce 1893 pro Wilhelma Wildnera [191-192].
213

 Dŧm situovaný na rohové parcele vyuţívá 

kontrastu omítaných ploch a reţného zdiva. Nejpoutavější část neoslohového prŧčelí představuje 

nároţí, odlehčené drobnými arkádovými balkóny. 

Ještě během doznívání historizujících slohŧ v prvním decenniu 20. století začíná pozvolna nastupovat 

geometrická secese. Hodnotným příkladem tohoto typu zástavby jsou domy 75-I, 167-I a 172- I, 

postavené místními architekty, bratry Beckertovými v letech 1910-1913. Dominantním prvkem domŧ 

jsou oblá nároţí a fasády jsou pokryty jemným dekorem. S obdobnou výstavbou se lze setkat také na 

nedalekém Trţním náměstí, kde v téţe době postavil dva rozloţité činţovní domy Josef Pilz. Souběţně 

s geometrickou secesí se ke slovu dostávají také klasicizující tendence, projevující se rovněţ v rámci 

činţovní zástavby [193]. 

Kvalitnější architektura se však (jak jsme si ukázali) spíše objevovala v rámci četněji zastoupené 

individuální vilové zástavby, která má navíc i zásadní podíl na „zahradním“ charakteru města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
213 Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 587-I 
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3.3 Německo – česká výstava (1906) 

 

 Jedním z největších a nejambicióznějších podnikŧ nejen v tehdejším Liberci ale i celých 

severních Čechách byla bezesporu Německo-česká výstava (Deutschböhmiche Ausstellung), pořádaná 

v roce 1906.
214

 Prvotním impulsem pro její uspořádání byla reakce místní německé majority na 

Jubilejní zemskou výstavu v roce 1891 v Praze. 

Návrh vzešel od místního Ţivnostenského spolku jiţ v roce 1894, kdy se obrátil na Obchodní a 

ţivnostenskou komoru s myšlenkou na uspořádání výstavy v rámci jejího obvodu. K zaloţení 

organizačního výboru však vedla teprve opakovaná ţádost ze září roku 1902. Výbor ihned začal 

s přípravami, rozhodl o zaměření výstavy a zvolil předsednictvo. Za místo konání byly vybrány svahy 

nad nedávno dokončenou přehradou, které za výhodných podmínek pronajal hrabě Franz Clam-Gallas.   

Záměrem organizátorŧ bylo, aby se výstavy vedle jednotlivých výrobcŧ, zúčastnila také všechna 

významnější německá města v monarchii a kaţdé z nich mělo svŧj vlastní pavilón.  Celkové pojetí 

výstavy tak mělo navenek deklarovat silné nacionální cítění a jednotu Němcŧ v Čechách. Ostatní 

města ale jedno po druhém z finančních dŧvodŧ svou účast odmítala, proto nakonec měl vlastní 

pavilón pouze pořádající Liberec a menší pavilóny obsadila lázeňská města. 

Ve svahu nad libereckou přehradou bylo od roku 1904 budováno mohutné výstaviště s řadou pavilonŧ, 

jejichţ autory byli vedle místních stavitelŧ a architektŧ také významné osobnosti z celé monarchie 

[194]. Hlavním architektem výstavy a zároveň autorem celkové koncepce byl profesor vídeňské 

techniky, Max Fabiani. Přestoţe v téţe tobě zároveň připravoval velkou výstavu Rakouska-Uherska 

v Londýně, patřil mezi nejvíce zastoupené autory. Dominatním prvkem výstaviště byl Fabianiho 

soubor pěti propojených hal podél dnešní Husovy ulice [195].
215

 Ve středu kompozice byla situována 

centrální, 53 metrŧ vysoká, hala s kupolí a velkou nikou s kašnou od sochaře Franze Metznera [196]. 

Stylovým východiskem bylo střídmé, klasicizující pojetí, podtrhující slavnostní pojetí pavilonŧ.  

Další významnou osobností byl rodák ze sousedního Jablonce nad Nisou, Josef Zasche, který byl 

autorem pavilonu umění [197].
216

 Pavilon se skládal z vyšší centrální části s předsazeným schodištěm 

a dvou postranních křídel. Prŧčelí zdobily skleněné mozaiky Richarda Teschnera a plastiky Franze 

Thieleho. Zajímavě řešen byl i portál, jehoţ vnitřní strany lemovaly sloupy. Z formálního hlediska se 

jednalo o progresivní, darmstadtsky laděný objekt na pomezí secese a moderny s prostou, avšak 

značně monumentální fasádou, charakteristickou pro Zascheho následnou tvorbu. Expozici tvořila díla 

německých malířŧ a sochařŧ (W. F. Jägera, H. Ginzkeyho, F. Thieleho, A. Brömse, A. Kubina, W. 

Klemma, E. Orlika, F. Metznera ad.) spolu s architektonickými modely a plánovou dokumentací 

                                                 
214 Základním pramenem k výstavě je katalog Deutschböhmische Ausstellung, Reichenberg 1906 
215Die Deutschböhmische Ausstellung in Reichenberg 1906. Gemeinsame Fassade der fünf Hauptausstellungsgebaude, 

Architekt Prof. Dr. Max Fabiani in Wien, Wiener Bauindustrie Zeitung XXIV, 1906, 100 
216 Die Deutschböhmische Ausstellung in Reichenberg 1906, Kunstgebäude, Architekt Josef Zasche in Prag, Wiener 

Bauindustrie Zeitung XXIV, 1906, 97 
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stojících i plánovaných staveb.
217

 Bez zajímavosti jistě není také skutečnost, ţe v souvislosti s 

výstavou byl osloven také mladý Adolf Loos. Ten byl autorem nerealizovaného a bohuţel také 

nedochovaného návrhu výstavního pavilonu pro firmu Siemens & Halske. 

Dráţďanský architekt Bitzan, zmiňovaný jiţ v souvislosti s budovou krematoria a vilami ve vnitřním 

městě, se na výstavě vedle architektonických návrhŧ,
218

 představil také souborem nábytku, 

vytvořeného ve spolupráci s Uměleckořemeslnými dílnami ve Frýdlantu v Čechách.
219

 

Posledním významnějším mimolibereckým architektem, podílejícím se na výstavě byl norimberský 

Jakob Schmeissner, jenţ realizoval pavilon firmy Liebieg. Firma se na výstavě prezentovala typovým 

rodinným domem, slouţícím jako ukázka zaměstnaneckého bydlení [198].
220

  

Zbylé pavilony byly postaveny převáţně pod taktovkou místních architektŧ. Velmi zajímavým 

objektem byl např. secesní Pavilon chmelařství od jabloneckého architekta Antona Matziga, na 

pŧdorysu pravidelného osmiúhelníku. Stěny pavilonu byly členěny pilastry, které měly funkci 

opěrných pilířŧ. Na vrcholu kaţdého pilastru byla umístěna voluta, přesahující korunní římsu. Mezi 

nejzdařilejší výstavní budovy realizované místními autory však patřily pavilony Jabloneckého 
221

 a 

Trutnovského pivovaru
222

 od Maxe Kühna a Heinricha Fanty a dva vzorové obytné domy, navrţené 

Ernstem Schäferem.  

V pavilonu Jablonecké pivnice se projevilo technické myšlení autorŧ, osobitě kombinované s místní 

tradicí dřevěné architektury se zdŧrazněnou tektonikou [199]. Fasáda se vyznačuje geometrickým 

pojetím, blízkým okruhu architekta Otto Wagnera. Naproti tomu Trutnovská pivnice byla drobnou 

dřevěnou stavbou barokizujícího výrazu a zároveň patrně jedinou prací obou architektŧ, ovlivněnou 

částečně florální secesí, kterou sice znali, ale v rámci svých realizací takřka neuplatňovali. 

Obě Schäferovi vily jsou spolu se Schmeissnerovým domem jedinými výstavními objekty, které 

přečkaly do dnešní doby. Postaveny byly v roce 1905 jako vzorové rodinné bydlení, prezentující snahy 

společnosti Gemeinnüztige Baugesellschaft,
223

 v níţ byl Schäfer činný jiţ v letech 1894-1899, kdy 

vznikala vilová čtvrť za muzeem. Vila čp. 127-I v dnešní Klášterní ulici slouţila po dostavbě jako 

sídlo správy výstavy a poštovního úřadu [200]. Svým architektonickým ztvárněním nezapře vliv 

anglické obytné architektury a zároveň se jedná o jednu z mála libereckých obytných staveb ve 

formách florální secese. Nejpŧsobivější částí hlavního prŧčelí je mohutný patrový arkýř se secesně 

tvarovanou stříškou, situovaný mezi dvěma pilastry s maskarony. Nedaleká vila čp. 129-I vykazuje 

naproti tomu jistou úspornost ve výrazu, ovšem i přesto se v jejím celkovém řešení opět uplatňuje 

                                                 
217Arnold ERHARD (ed.): Deutschböhmische Ausstellung (kat. výstavy). Reichenberg 1906, II.Teil Ausstellunsgruppen. 

Gruppe XVI. Bildende Kunst, 181-200 
218 Ibidem, II.Teil Ausstellunsgruppen. Gruppe XVI. Bildende Kunst, 195-197 
219 Ibidem, Gruppe VIII. Holz und Möbelindustrie, Haus und Wohnungseinrichtung, 109-110. Bitzanovi úzké vazby na 

Frýdlant souvisela patrně s jeho manţelstvím s dcerou frýdlantského starosty Aignera. 
220 Ibidem, II.Teil Ausstellunsgruppen.  Gruppe XX. Bau und Ingenieurwesen, 273 
221 Hügelrestaurant der Gablonzer Brauerei auf der Deutsch-bömischen Ausstellung in Reichenberg. Von den Architekten 

Kühn & Fanta, Der Architekt XII, 1906, taf. 94 
222 Miloslava MELANOVÁ: Liberecká výstava 1906, Liberec 1996, 56 – 57 
223 ERHARD 1906 (cit. v pozn. 217), II.Teil Ausstellunsgruppen.  Gruppe XX. Bau und Ingenieurwesen, 273-274 
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secese, zejména v bohaté štukatuře štítŧ [201-202]. Oba domy byly koncipovány jako ukázka 

několikageneračního bydlení, coţ se mj. projevilo absencí centrální haly, která byla nahrazena 

středním schodištěm, spojujícím jednotlivá obytná patra. Po skončení výstavy byly obě vily uţívány 

jako nájemní domy. 

Na výstavě se vedle pavilonŧ ve stylu geometrizující secese, typické pro Liberec a ovlivněné 

německou architekturou, objevily v hojném počtu také stavby vycházející z florální secese [203]. Ty 

jsou dokladem toho, ţe místní architekti florální secesi znali, ale protoţe příliš nekonvenovala se 

vkusem zdejších stavebníkŧ, uţívali ji zřídka. 

Přestoţe výstava nesplnila vysoká očekávání pořadatelŧ, znamenala dŧleţitý mezník ve vývoji města, 

jemuţ zprostředkovala přímý styk se soudobými trendy v prŧmyslu i architektuře a potvrdila jeho 

pozici nejpřednějšího německého města v Čechách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

3.4 Liebiegŧv   Liberec 

 
Liebiegové se na podobě města podepsali natolik, ţe název této kapitoly není nikterak 

nadnesený a lze říci, ţe pro Liberec znamenali totéţ, co Baťa pro Zlín. Rodina patřila 

k nejvýznamnějším prŧmyslníkŧm monarchie a tudíţ i mezi nejdŧleţitějšími občany Liberce, k němuţ 

do značné míry přistupovali jako ke „svému“ městu.
224

 Není proto divu, ţe valná většina veřejných i 

sakrálních novostaveb byla Liebiegy minimálně spolufinancována.
225

 Liebiegy je tak moţné řadit po 

bok největších mecenášŧ tehdejší monarchie, přestoţe se často uvádí, ţe doba velkých uměleckých 

mecenášŧ končí po polovině 19. století. Toto tvrzení však pro Liberec rozhodně neplatí a naopak 

mŧţeme sledovat jistou kontinuitu, kdy významní šlechtičtí mecenáši získali své přímé následovníky 

právě v rodině Liebiegŧ. Tato skutečnost by zároveň mohla být dŧvodem, proč se ve většině 

liebigovských realizací projevuje vědomé navazování na lokální stavební tradice se všudypřítomnými 

historizujícími reminiscencemi. 

Zakladatel textilního impéria, Johann Liebieg přišel do Liberce jiţ na počátku 19. století a otevřel si 

zde malý krámek se střiţním zboţím, které dováţel z Lipska. Posléze k němu připojil sklad na 

polotovary od místních soukeníkŧ a peníze, které prodejem získal, vyuţil ke studijním cestám do 

Anglie a Francie. První cestu podnikl jiţ v roce 1825 a během ní sledoval nejnovější trendy 

v prŧmyslové oblasti. Brzy proto nezŧstal jen u prodeje nakoupeného zboţí a díky zkušenostem 

s výrobou látek začal pozvolna podnikat i v tomto oboru. V roce 1828 začal s výrobou látek 

v pronajatém sále bývalé hospody ve Vídeňské ulici, ale jiţ po několika úspěšných letech si mohl 

dovolit koupit vlastní továrnu. Tou byla pŧvodně kníţecí Clam-Gallasovská manufaktura postavená 

1806 v Josefinině údolí při Harcovském potoce. Díky tomu, ţe jeho produkty byly poměrně kvalitní a 

zároveň levné, mohl konkurovat i vyhlášenému zboţí z Anglie. Prosperita firmy stoupala a tak mohl 

Liebieg rozšířit své textilní impérium i do jiných měst a obcí podhŧří Jizerských hor a zároveň se 

orientovat i do dalších oblastí.
226

 Roku 1867 byl Johan Liebieg za své podnikatelské úspěchy povýšen 

císařem do šlechtického stavu,
227

a kdyţ roku 1870 zemřel, spravování firmy se ujal jeho syn Theodor, 

pod jehoţ vedením se firma stává jednou z největších textilek monarchie. 

První budovou, kterou v Liberci Liebiegové vystavěli (pokud opomineme rozšiřování a úpravy 

textilky v Josefinině údolí) je luxusní neorenesanční vila z let 1870-1871, vybudovaná dle plánŧ 

libereckého stavitele Gustava Sacherse v tzv. přísném historismu [204-205]. Postavena byla pro 

Johanna Liebiega mladšího, syna zakladatele rodinného podniku. O významu rodiny v tehdejším 

                                                 
224 Zakladatel firmy, Johann Liebieg byl nejen prvním prezidentem liberecké obchodní a ţivnostenské komory a předsedou 

správní rady liberecké spořitelny, ale rovněţ členem zemského sněmu a říšské rady. Jeho čtyři synové pak pokračovali 

v otcových šlépjejích. 
225 Mimo jiné se jednalo o jiţ zmíněnou radnici, kostel Máří Magdalény na Keilově vrchu či restauraci v Lidových sadech. 

Zároveň řadu objektŧ vystavěných na vlastní náklady věnovali následně městu na sociální účely. 
226 Vedle textilních továren v Liberci, Svárově, Haraticích a Ţelezném Brodě vlastnil i uhelný dŧl v Duchcově, vápencové a 

břidlicové lomy, sklárny na Šumavě i v Rumunsku, celé panství Smiřice, panství Gondorf v Alsasku a řadu cukrovarŧ, 

velkopekáren a pivovarŧ. 
227 Císařem mu byl udělen dědičný titul barona. V erbu, který získal, bylo šest obilných klasŧ se šesti včelami a heslem „ 

PER LABOREM AD HONOREM. “ 
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Liberci svědčí kromě reprezentativního vzhledu objektu i jeho umístění uvnitř zámeckého areálu.
228

  

Vila má charakter pozdně renesančního paláce a vychází z italských vzorŧ. Zastřešena je nízkou 

valbovou střechou. Hlavní prŧčelí je symetricky rozděleno vertikálně do devíti os a horizontálně 

dvojitou patrovou římsou probíhající celým prŧčelím do dvou os. Přízemí má jednodušší formy. Patro 

je rytmizováno sdruţenými okny spojenými nadokenní římsou, po stranách s pilastry na plintech 

a korintskými hlavicemi. Mezi pilastry jsou pod okny umístěny reliéfy s motivem gryfŧ. Tříosá střední 

část vily nepatrně předstupuje před boční části, je lehce převýšená a v přízemí má nároţí zvýrazněno 

štukovou bosáţí. Uprostřed je mírně předsazený portikový rizalit s párem nad sebou umístěných 

trojoken. Ta jsou spojena nadokenní římsou s pilastry na plintech a v patře s korintskými hlavicemi. 

Rizalit završuje trojúhelníkový fronton s dekorativním reliéfem a akroteriony. Po jeho stranách jsou 

nad sebou umístěná sdruţená okna se šambránami, spojená nadokenní římsou, v patře opět s pilastry, 

nad nimiţ jsou umístěny dva figurální reliéfy s motivem múz. Mohutná a značně předstupující korunní 

římsa je nesena renesančně profilovanými konzolkami. Na jejích koncích u styku s bočními částmi 

jsou umístěny dvě alegorické plastiky. Při centrální části vily jsou situovány edikulové vstupní portály, 

opakující tvarosloví přízemní části portikového rizalitu. U bočních křídel jsou vedle portálu umístěna 

dvě jednoduchá šambránová okna s nadokenními římsami. Nad zdvojenou patrovou římsou bočních 

částí se nacházejí tři jednoduchá okna opakující tvar i členění sdruţených oken ve střední části 

objektu.  

Boční křídla v zadním traktu svírají vnitřní nádvoří, v přízemí ze dvou stran s otevřenými arkádami. 

Dvorní prŧčelí je horizontálně členěno do tří os a ve výšce prvního patra je skosené. Na východní 

straně směrem k zámeckému parku nádvoří uzavírá malá salla terrena s terasou ohraničenou 

balustrádou, která umoţňuje pohodlný přístup do další části rozsáhlé zahrady, obklopující vilu. 

Uprostřed nádvoří stávala pŧvodně kašna. Součástí rozlehlého areálu vily byl také domek zahradníka, 

altán, kočárovny a konírny.  

Reprezentativní ráz mělo i řešení a vybavení interiérŧ, zejména haly přístupné hlavním vstupem 

situovaným v jiţním křídle [206]. Z ní stoupalo do patra schodiště, prosvětlené stropním světlíkem. 

V přízemí jiţního křídla byl pŧvodně pánský pokoj, knihovna, hostinský pokoj a v přízemí dalších tří 

křídel byly situovány provozní prostory. V západním křídle byly koncentrovány společenské 

místnosti, severní slouţilo k bydlení a ve východním křídle byly umístěny soukromé loţnice členŧ 

rodiny se sociálním zařízením. Vila je nepochybně jednou z nejkvalitnějších staveb tehdejšího Liberce 

a ve svém pojetí nezapře architektovo školení v Mnichově.  

Na sklonku 19. století si Liebiegové začínají stavět v blízkosti své továrny další vilu, tzv. Zámeček. 

Zámeček lze označit spolu s tzv. Úřednickým domem na protějším svahu nad továrnou za počátek 

                                                 
228 Vila byla postavena na místě pŧvodního empírového Römheldova domu. Textilní odborník Römheld lukrativní parcelu 

získal jako výraz díku od Clam–Gallasŧ za své sluţby v rámci textilní manufaktury. Pŧvodní dŧm je částečně zachován v 

hmotě střední části vily a také v jejím dispozičním řešení. Během Sachersovy úpravy byl spolu s bočními křídly v zadním 

traktu zvýšen o další patro. 
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soustředěné výstavby kolem továrního komplexu. Její stavbu včetně přilehlého areálu mŧţeme rozdělit 

do tří hlavních etap. 

Během první etapy byl v roce 1896 zakoupen pozemek se dvěma klasicistními domy, které byly 

z části zbořeny a z části zasypány,
229

 a na jejich místě se započalo se stavbou. Tato část vily byla 

provedena v romantizujících formách německé neorenesance, coţ podtrhuje i uţití imitace hrázdění na 

fasádě a polygonální nároţní arkýř. Svým charakterem se velmi blíţí dobovým stavbám v Bavorsku 

(tzv. tyrolský styl) [207].  

Ústřední část objektu, spadající do druhé fáze výstavby byla postavena v romantizujícím eklektismu, 

vyuţívajícím goticko-renesančních forem. Jejím autorem byl významný vídeňský architekt Humbert 

Walcher von Moltheim [208-209]. Jak se domnívá Jan Mohr, iniciátorem této etapy byl nejspíše 

Heinrich Liebieg, pro kterého krátce předtím postavil obdobně koncipovanou vilu ve Frankfurtu nad 

Mohanem mnichovský architekt Leonhardt Romeis. Centrální část vily je vystavěna na obdélném 

pŧdorysu a je značně členitá. Ústřední dominantou je věţ, ve které je obsaţena i rodinná kaple. 

Z vnějšku je budova hladce omítnutá a dekorativní sloţka se omezuje na kontrast omítnutých zdí, 

kamenných prvkŧ a sochařské výzdoby, jako je plastika Panny Marie s Jeţíškem na prŧčelí věţe, 

zhruba v místech kaple [210]. Zajímavé je, ţe na pŧvodním Walcherově plánu měla být místo Panny 

Marie umístěna plastika sv. Jiří bojujícího s drakem, tedy motiv, který byl později uţit na fasádě tzv. 

Domu s branou čp. 440-IV v zaměstnanecké kolonii firmy. Vstupní portál je ve formách saské 

renesance a svým pojetím vykazuje výraznou podobu s portálem Liebiegovské vily ve Frankfurtu. 

V interiéru budovy bylo druhotně uţito mnoţství hodnotného renesančního a barokního mobiliáře, 

zejména dveří a nábytku, který Heinrich Liebieg, jako vášnivý sběratel, skupoval po celém Německu. 

Vila tak získala téměř charakter soukromého uměleckoprŧmyslového muzea.  

Rok 1904 je počátkem třetí etapy, jejíţ realizace byla tentokrát svěřena „dvornímu“ architektovi 

rodiny, Jakobu Schmeissnerovi z Norimberku. Schmeissner navrhl dostavbu nejstarší části vily, kdy 

k pŧvodnímu křídlu od architekta Bürgera přistavěl v obdobném duchu zadní tzv. dětské křídlo 

s ostrou sedlovou střechou a hrázděnými prvky [211]. Další úpravy pocházejí aţ z roku 1911, kdy vilu 

rozšířil o mohutné pravé křídlo, které organicky zapojil do starší části vily, takţe objekt pŧsobí 

uceleným dojmem [212]. Toto křídlo tvoří nejmonumentálnější část vily a silně se uplatňuje zejména 

při pohledech z Josefínina údolí. V architektonickém pojetí vychází architekt z barokizujícího proudu 

moderny, který kombinuje s německou neorenesancí (mohutný štít obrácený do Josefínina údolí) a 

secesními prvky. Obdobnou eklektickou kombinaci mŧţeme vidět i na jedné z raných 

Schmeissnerových realizací, nájemním domě čp. 2. v ulici Laufertorgraben v Norimberku [213].
230

 

Nejreprezentativnějším prostorem vily je pŧsobivý „Sál bájí“ z roku 1911, se stropem pokrytým 

mytologickými freskami od malíře Julia Mössela [214]. Vila je součástí širšího komplexu, který 

                                                 
229 Jeden ze zasypaných domŧ je dodnes přístupný ze sklepení vily a byl vyuţíván jako další sklepní prostor. Za cennou 

informaci děkuji Ivanu Rousovi ze Severočeského muzea v Liberci. 
230 Wohnhaus am Laufertorgraben, Nürnberg, Arch. Jak. Schmeissner, Der Baumeister 1908, 126-127 
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obsahoval další obytné a provozní objekty, tvořící jeho zázemí. Autorem celkové koncepce areálu a 

většiny objektŧ byl opět Jakob Schmeissner. Areál měl reprezentativní parkovou úpravu a jeho 

pomyslný střed tvořilo jezírko s kašnou, u nějţ byl situován velký zimní skleník s domem zahradníka, 

postaveným v roce 1909. Bohuţel tato partie areálu byla nejvíce poškozena během pozdějších úprav a 

do dnešní doby se dochovalo pouze torzo pŧvodního řešení.  Jedním z nejzajímavějších objektŧ je 

dŧm čp. 9-V z roku 1904, funkčně provázaný s vilou [215-216]. Dŧm nechal postavit Theodor Liebieg 

ml. v souvislosti se svou vášní pro automobilismus.
231

 Budova na pŧdorysu písmene L se formálně 

přizpŧsobuje vile uţitím falešného hrázdění v patře a svým historizujícím pojetím. To kontrastovalo 

s funkčním vyuţitím objektu, kde spodní část slouţila jako garáţ a automobilová dílna a v patře byly 

obytné místnosti pro mechaniky. Pozoruhodným prvkem je „benzínová“ věţ, situovaná v zahradním 

traktu domu, slouţící k uskladnění benzínu.  

Další garáţová budova čp. 146-V byla vybudována v severní části areálu v roce 1914 [217]. Trojkřídlý 

patrový dŧm se středním dvorem má dispozici ve tvaru deformovaného písmene U, otevřeného 

směrem k dnešní ulici U přehrady. Garáţová stání byla opět v přízemí a v patře se nacházely obytné 

prostory pro řidiče a mechaniky. Architektonicky je objekt řešen shodně s dalšími Schmeissnerovými 

realizacemi. Zajímavým detailem fasády je ţenské a muţské poprsí v hrázděných polích pod okny na 

prŧčelí levého křídla. Komplex vily doplňují ještě čtyři obytné budovy, určené pro řídící pracovníky 

firmy a personál.  

Schmeissner pro Liebiegy začal pracovat jiţ roku 1900, kdy Heinrich Liebieg zahájil v lese na západ 

od Liberce stavbu výletní restaurace s vyhlídkovou věţí ve formách romantického rytířského hrádku. 

Na jeho počest byla nazvána Heinrichswarte (dnes Liberecká výšina) [218-219].  

Její plány vypracoval jiný norimberský architekt Josef Schmitz, s nímţ v té době mladý Schmeissner 

spolupracoval. Schmeissnerova účast na projektu zahájila dlouhodobou a plodnou spolupráci 

s rodinou. Obdobným zpŧsobem, jakým byl v interiérech vily v Jablonecké ulici pouţit historický 

mobiliář, zde bylo druhotně vyuţito stavebního materiálu a architektonických článkŧ ze zbořených 

historických budov v Norimberku.
232

 Údajně se jednalo o materiál z úprav kostela sv. Sebalda, na 

němţ Schmitz v této době také pracoval a o staré střešní tašky z norimberských domŧ.
233

 Krátce po 

dostavbě byl plán restaurace publikován v časopise Der Architekt.
234

  

Ještě téhoţ roku na popud Heinricha Liebiega vytváří Schmeissner plány na mohutnou a opět 

romanticky pojatou (coţ je pro jeho tvorbu příznačné) budovu zahradní restaurace se společenským 

sálem. Budova restaurace v Lidových sadech (Volksgarten) reprezentuje Schmeissnerovu ranou 

tvorbu, ovlivněnou romantizujícím pojetím německé neorenesance se secesními prvky [220-222]. 

                                                 
231 Theodor Liebiegŧ ml. je znám širší veřejnosti především jako prŧkopník automobilismu v Čechách. Mimo jiné byl 

vlastníkem prvního automobilu a řidičského prŧkazu v tehdejším Rakousku-Uhersku. 
232 V silně nacionalisticky laděném Liberci, který se vymezoval nejen vŧči Čechŧm, ale i proti centrální vídeňské vládě hrál 

vztah k Německu zásadní roli. Proto mŧţeme stavbu Liberecké výšiny povaţovat aţ za jakousi anastilózu, odráţející vztah 

místních elit k Německu. Jako vzor pro věţ hrádku slouţila údajně věţ hradu Lugislandu v Norimberku.  
233 40 Jahre Heinrich Liebiegwarte Gauhaupstadt Reichenberg, Sudetenland / Von A. G. Reichenberg s. d., 4  
234 Aussichtsturm in Reichenberg in Böhmen Vom Architekten Josef Schmitz, Der Architekt IX, 1903, taf. 123 
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Postavena byla na místě pŧvodní zahradní restaurace Belveder, ve čtvrti nazývané Sedmidomky na 

úpatí Jizerských hor, oblíbeném výletním a rekreačním cíli obyvatel města. Celá oblast měla pŧvodně 

slouţit jako klimatické lázeňské středisko
235

 a proto došlo i k úpravě lesních cest směrem k Výšině.  

Poté, co sem byla v roce 1897 protaţena tramvajová trať, se město rozhodlo pro stavbu nové, 

reprezentativní budovy, která měla tvořit jakési kulturní a společenské centrum oblasti. Došlo ke 

zřízení speciální komise a byla vyhlášena architektonická soutěţ na nový objekt. Soutěţe se zúčastnila 

celá řada architektŧ, mj. Gustav Knell z Vídně, který se prezentoval výrazně romanticky laděnou, 

osově komponovanou secesní budovou [223].
236

 Vítězem se nakonec stal architekt Adolf Horn 

z Liberce, který předloţil návrh romantizujícího zámečku s věţí, a komise začala ihned shánět 

prostředky na stavbu, která byla odhadnuta na 100 000 zlatých. Ukázalo se však, ţe takto velkoryse 

pojatý projekt nebude město schopno realizovat ani s přispěním sponzorŧ. Architekt byl tedy nucen od 

řady pŧvodně zamýšlených věcí ustoupit a náklady na projekt byly sníţeny na 80 000 zlatých. Na 

popud Heinricha Liebiega, byl Hornŧv plán předloţen k posouzení architektu Schmitzovi, který 

pracoval na stavbě Výšiny. Ten vzápětí vypracoval vlastní projekt, který ovšem nebyl komisí přijat. 

Proto Schmitz navrhl účast svého mladého spolupracovníka Schmeissnera, jehoţ plán kupodivu přijat 

byl, pravděpodobně na doporučení Heinricha Liebiega. Schmeissnerŧv návrh do značné míry vycházel 

z Hornova pojetí a tudíţ zŧstala zachována pŧvodní idea romantizujícího zámečku.  

Stavební práce na nové budově byly zahájeny roku 1900 a byla jimi překvapivě pověřena stavební 

firma Adolfa Horna, která zakázku získala nejspíše jako satisfakci za nerealizovaný návrh.  Ke stavbě 

byly komisí vydány Všeobecné podmínky pro stavbu restaurace v Lidových sadech, věnující se 

stavebním postupŧm a uţití stavebních materiálŧ se zřetelem na kvalitní výsledek. Pískovcové části 

proto musely být dodány z lomŧ u Zdislavy a nejkvalitnější liberecká ţula z ruprechtického a 

vratislavického lomu.
237

 Slavnostní předání dokončené stavby Lidových sadŧ, včetně rozlehlého parku 

s dřevěným hudebním altánem,, se konalo 30. listopadu 1901 za účasti všech osob zainteresovaných 

na stavbě. Dominantou celého objektu je 32 metrŧ vysoká věţ zakončená hrázděným vyhlídkovým 

patrem a dlátovitou střechou. Do zdi věţe je zasazen pískovcový reliéf se znakem města Liberce a 

letopočtem 1901, připomínajícím rok dokončení budovy. Ústřední, podélná část objektu obsahuje 

velký sál s dřevěným kazetovým stropem, zaklenutým mohutnou valenou klenbou na konzolách, 

osvětlený pěti velkými profilovanými okny. K centrální části budovy je směrem ke staršímu 

městskému parku připojena rozměrná zahradní restaurace s dřevěným hudebním altánem. Na celé 

budově se ve velké míře uplatňuje falešné hrázdění s řadou dřevěných prvkŧ (arkýře, vikýře apod.), 

které umocňují romantizující charakter objektu. Pŧvodní vzhled budovy však bohuţel značně utrpěl 

utilitárními přestavbami prováděnými od 60. let 20. století. 

                                                 
235 Velkým propagátorem této myšlenky byl liberecký lékař Max Brey, který si zde v Rieglově ulici otevřel gynekologické 

sanatorium. 
236  Restauration in Reichenberg Vom Architekten Gustav Knell, Der Architekt VI, 1900, 39, taf. 77 
237 Marek ŘEHÁČEK: Stoleté Lidové sady, in: Véčko, Jaro 2002, http://www.vecko.cz/php/clanek.php, vyhledáno 4. 7. 2008 

http://www.vecko.cz/php/clanek.php
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Krátce po dostavbě restaurace v Lidových sadech vypracoval Schmeissner pro Liebiegy další projekt, 

letní sídlo ve svahu pod Výšinou. Lesní vila (Waldvilla) čp. 258-XV, postavená v letech 1901–1903, 

jiţ do značné míry anticipuje Schmeissnerovu následující tvorbu, která vychází z proudu barokizující 

moderny [224]. Zajímavé je, ţe ze stejné doby pochází další (tentokráte nerealizovaný) projekt vily 

pro blíţe neurčeného stavebníka, náleţející ještě ke Schmeissnerově rané tvorbě.
238

 

Formálně i dispozičně vychází Lesní vila z francouzského typu zahradního zámku maison de 

plaisance. Dvoupodlaţní budova má obdélný pŧdorys se dvěma postranními pavilony a je zastřešena 

mansardovou střechou, z níţ vystupuje čtyřboká věţička s cibulovou bání. Pavilony jsou zastřešeny 

samostatně, rovněţ mansardovou střechou. Vila je umístěna na vysokém soklu z hrubě opracovaných 

ţulových kvádrŧ. Hlavní prŧčelí je pětiosé, orientované na západ a s předsazenou terasou. Přístup na 

terasu zprostředkovává široké, barokně tvarované, konvexní schodiště. Z terasy se do objektu 

vstupovalo pŧvodně třemi pŧlkruhovými vstupy, oddělenými pilastry s iónskými hlavicemi a dvěma 

kovanými lucernami. Nad vstupy v patře byla tři rozměrná obdélná okna, před která byla mezi rizality 

předloţena horní, vyhlídková terasa. V zadním traktu vily se nalézá předsazený vedlejší vchod 

s hrázděným patrem nad přízemní předsíní. Areál vily doplňuje rozsáhlá zahrada ve formách 

anglického krajinářského parku, střídmě obohacená drobnými zídkami a dalšími architektonickými 

prvky. Nejhodnotnějším prvkem interiéru je masivní kamenný krb v barokizujících formách, umístěný 

na konci centrální vstupní haly. Rok po dostavbě vilu Heinrich Liebieg ve své závěti odkázal městu 

pro sociální účely. V roce 1920 byla budova městem darována nemocenské pokladně, která zde zřídila 

zotavovnu. To mělo za následek utilitární úpravy objektu, kdy došlo k zasklení vyhlídkové terasy a 

přestavbě interiérŧ. Další úpravy podle návrhu místního architekta Künzela byly provedeny na začátku 

druhé světové války, v souvislosti s přeměnou vily na ţupní školicí středisko NSDAP. V této době 

byly mj. dva boční vchody hlavního prŧčelí změněny na okna a zazděn zadní vchod. Vila byla zároveň 

podle Künzelova návrhu doplněna vedlejším, provozně obytným souborem čp. 432-XV, obsahujícím 

dva byty pro pomocný personál a garáţ. Architektonicky byl soubor přizpŧsoben vile a má charakter 

klasicistní usedlosti, včetně reprezentativní brány. Dnes je objekt vily nevyuţit a chátrá. 

Nejvýznamnější Schmeissnerovou libereckou realizací je však tzv. Liebiegovo městečko, 

pozoruhodná zaměstnanecká kolonie, postavená jako zázemí textilní továrny Johann Liebieg & Co., 

pozdější Textilany [225]. Koncepce kolonie vychází nejen z teoretických zásad hnutí zahradních 

měst,
239

ale i z myšlenek Hermana Muthesia a urbanistických zásad Camilla Sitteho.
240

 Příznačná je pro 

ni invenční koexistence historizujících prvkŧ a secese v malebných romantizujících celcích, 

                                                 
238 Landhaus Büger in Reichenberg, Architekt J. Schmeissner, Architektonische Rundschau 1902, taf. 5, Landhaus des Herrn 

Büger in Reichenberg, Architekt J. Schmeissner, Wiener Bauindustrie Zeitung XX, 1903, taf. 40 
239Hnutí zahradních měst mělo bez nadsázky celosvětovou pŧsobnost a vycházelo z knihy Ebenezera Howarda „Zahradní 

města zítřka.“  Howard se ovšem posléze od hnutí (a zejména jeho výsledkŧ) distancoval, neboť jak se sám vyjádřil, jeho 

poţadavky na výstavbu zahradních měst zŧstaly většinou architektŧ nepochopeny.  
240 V případě Liebiegova městečka došlo k aplikaci myšlenek, uvedených v jeho stěţejním díle Stavba měst dle uměleckých 

zásad. Mimo to se o nutnosti výstavby nových dělnických bytŧ v Liberci, vzhledem k palčivému nedostatku bydlení,  Sitte 

zmiňoval i v prŧvodní zprávě ke svému nerealizovanému regulačnímu plánu města. 
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odráţejících tehdejší nacionální akcent.
241

 Kolonii však nelze chápat pouze jako běţný dobový sociální 

projekt, ale především jako reprezentativní podnik, kterým Liebiegové navenek demonstrovali své 

bohatství a postavení. Ubytovací standard, který svým zaměstnancŧm firma poskytovala, byl vysoce 

nadprŧměrný i ve srovnání s jinými, obdobnými projekty a kolonii je tudíţ moţné bez obav zařadit po 

bok Kotěrových realizací v Lounech či Zlíně. Na rozdíl od těchto kolonií, pro které je do značné míry 

příznačná typizace, je však Liebiegovo městečko i přes jednotný charakter zástavby přehlídkou 

rŧzných typŧ a forem bydlení. Dobovou snahu o typizaci a racionalismus u zaměstnaneckých kolonií 

ostatně dokumentuje i sám Kotěra ve svém příspěvku Dělnické kolonie.
242

   

Liebiegovo městečko je situováno na severním svahu Hrnčířského vrchu, nad bývalou továrnou. U 

zrodu kolonie stál jiţ zmíněný typový dŧm čp. 128-I na Německo-české výstavě v dnešní Fučíkově 

ulici,
243

 postavený jako ukázka bydlení pro úřednickou kategorii zaměstnancŧ. Kolonie tvořila svým 

zpŧsobem „město ve městě“ s komunikační vazbou na továrnu. Jak bylo u řady tehdejších zahradních 

měst zvykem, byla do určité míry soběstačná. Měla tak svou vlastní školku, školu, kostel, obchody i 

hostinec, coţ mělo na jednu stranu usnadňovat ţivot obyvatelŧm a na druhou to byl pragmatický krok 

Liebiega, jenţ mu zajistil, ţe peníze, které si jeho zaměstnanci u něj vydělali, u něj také utratí.
244

 

Nadto to byla vynikající investice kapitálu a zároveň Liebieg docílil zvýšení závislosti zaměstnancŧ na 

firmě.
245

 Ostatně v takovém rozsahu jako Liebieg, nestavěl kolonie pro své zaměstnance ţádný 

prŧmyslník v severních Čechách.  

 

Mimo Liberec Schmeissner pro Liebiegy projektoval v roce 1910 také dva úřednické dvojdomy se 

společenským domem a hotelem „Město Hamburk“ u přádelny v Ţelezném Brodě a společenský dům 

s hotelem „Liebieg“ u přádelny v Haraticích u Tanvaldu.
246

 Během 20. let byla Schmeissnerem 

postavena v blízkosti haratické továrny na levém břehu Kamenice ještě menší kolonie s činţovními a 

rodinnými domy pro výše postavené zaměstnance zdejšího podniku.  

Všechny uvedené stavby vykazují znaky charakteristické pro Schmeissnerovu tvorbu. Úřednické dvojvily 

v Ţelezném Brodě mají zcela identickou formu jako úřednické dvojdomy čp. 428 a 431-IV v Liebiegově 

                                                 
241 V tomto případě lze dokonce mluvit o jisté formě heimatstilu. Jak poznamenává R. Švácha, jedná se o polemiku s 

dobovými internacionálními styly, kdy se architekt snaţí zvýraznit určité tvarové elementy, materiály a konstrukce, jeţ se 

jeví pro danou oblast typické, coţ Schmeissnerovy realizace splňují bezezbytku. Rostislav ŠVÁCHA: Regionalismus v 

architektuře 20. století, In: Středoevropská architektura 1890-1998, Zlín 1999, 30-37 
242 Zde Kotěra poznamenává v souvislosti se svou kolonií v Lounech: „Myslím, ţe jsem však kladl na rozmanitost příliš velký 

důraz… Při dalších studiích, zejména kolonií anglických, jsem se přesvědčil, ţe forma stavby je věcí dosti vedlejší. Teprve 

soustředěni více objektů stejného rázu vytváří klidnou jednotku pro architektonickou komposici zastavovacího plánu.„ Jan 

KOTĚRA: Dělnické kolonie, knihovna Stavitele sv. 1, Praha 1921, 1. 
243 Beamtenvilla für Herrn Baron von Liebieg in Reichenberg in Böhmen, Architekt J. Schmeissner, Der Baumeister 1908, 71 
244Identický princip tzv. truck-systému mj. praktikoval i Tomáš Baťa ve Zlíně.  
245 Rozvázání pracovního poměru pro zaměstnance bydlícího v kolonii nebylo nic snadného - dle podmínek, za nichţ byl byt 

pronajat, ho musel bez jakékoliv náhrady opustit do čtyř týdnŧ po skončení pracovního poměru. Poté co se nájemník 

odstěhoval, byl byt zkontrolován podnikovou komisí a pokud shledala jakoukoliv, i sebemenší závadu, tak byl bývalý 

nájemník nucen škodu zaplatit. Za tuto informaci děkuji panu Erwinu Scholzovi.  
246 V roce 2003 bohuţel došlo k demolici ţeleznobrodského hotelu a na jeho místě v současné době stojí velkoplošná 

prodejna Penny Market. Oba hotely spojovala vedle autora a stejného architektonického výrazu také identická vnitřní 

dispozice, kdy za ústřední vstupní a ubytovací částí objektu je přisazena niţší část se společenským sálem, osvětleným 

velkými okny. 
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městečku a rovněţ  haratická kolonie úzce souvisí se Schmeissnerovou libereckou výstavbou ve 20. 

letech. 

Zajímavou skutečností je, ţe Schmeissner rovněţ pracoval v blízkém Českém Dubu pro rodinu textilního 

průmyslníka Schmitta, stejně jako před 35 lety architekt Sachers. Důvodem byl příbuzenský vztah 

Schmittova zetě a společníka Konráda Blaschka k Theodorovi Liebiegovi ml., jenţ se oţenil s jeho 

dcerou Marií Idou. Na Blaschkův popud byl v roce 1909 na místě vyhořelých domů čp. 4 a 5 - IV 

v zámeckém areálu vystavěn nový kojenecký ústav čp. 4-IV a soubor tří úřednických domů čp. 5, 101 a 

113-IV. Vedle těchto realizací byl Schmeissner také autorem luxusní vily pro Helenu Schmittovou
247

 a 

domu čp. 130-III z roku 1913 nad továrním areálem, který měl tvořit základ zamýšlené, ale 

nerealizované zaměstnanecké kolonie firmy Schmitt. 

 

S budováním rozsáhlé kolonie začala firma ještě před první světovou válkou. Upustila od zamýšlené 

stavby velkých činţovních domŧ a rozhodla se pro menší domy, většinou se dvěma aţ čtyřmi 

místnostmi. Kaţdý domek měl také svou zahrádku, ač někdy opravdu miniaturních rozměrŧ. Valná 

většina bytŧ jiţ disponovala samostatnou kuchyní a alespoň dvěma obytnými místnostmi, přičemţ 

samozřejmostí byla rovněţ toaleta. Ve výstavbě domŧ pro své zaměstnance pokračoval Theodor 

Liebieg i později a ve 20. letech věnovala firma na budování kolonie cca. 14 miliónŧ korun.
248

 

Kvalitou tyto byty předčily úroveň prŧměrných bytŧ v tehdejším Liberci. Valnou většinu obyvatel 

tvořili zaměstnanci, o něţ měl Liebieg pro jejich odborné znalosti zájem. Početné ţádosti rŧzných 

úředníkŧ zaměstnaných jinde o pronájem bytu proto firma odmítala a jen zcela výjimečně byl 

poskytnut osobám, na nichţ firmě opravdu záleţelo, např. vyšším státním úředníkŧm.
249

 Nájemné 

v těchto domech bylo sice niţší neţli v ostatních domech v Liberci, přesto však Liebieg ani po této 

stránce neprodělával. Díky tomu, ţe vlastnil moderní vápenku v Ţelezném Brodě a lomy na břidlici, 

levněji si opatřoval stavební materiál. Měl také vlastní stavební oddělení, takţe i samotná výstavba 

byla zrealizována za podstatně niţší náklady, neţ bylo obvyklé.
250

 

Kolonie byla vystavěna v několika etapách. Během nejstarší fáze ve 2. polovině 19. století byl 

postaven jiţ zmíněný dělnický dŧm ve Svatoplukově ulici spolu s přilehlými neorománskými 

budovami Vincentina a kostela sv. Vincence z Paoli, tvořícími duchovní zázemí kolonie. Vincentinum 

bylo zaměřeno na péči o děti zaměstnancŧ továrny a náklady na jeho zřízení i provoz nesla baronessa 

Marie Pavlína Liebiegová. Dále byl libereckým architektem Bürgerem postaven v blízkosti továrního 

areálu tzv. Úřednický dŧm, jenţ je jakýmsi pendantem liebigovské rodinné vily. K její nejstarší části 

má blízko i svým architektonickým řešením, opakujícím motiv arkýře a uplatněním falešného hrázdění 

v patře. 

                                                 
247 Beamtenvilla für Frl. Helene von Schmitt in Böhmisch-Aicha, Architekt J. Schmeissner, Der Baumeister 1908, 70 
248 Jaroslav JOZA: Některým otázkám sociální demagogie firmy Liebieg, in: Z minulosti a přítomnosti Textilany, Praha, 

Liberec 1965, 26 
249 Ibidem 27 
250 Ibidem 
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Další, jiţ secesní etapa proběhla v letech 1907 – 1910. Podle návrhŧ libereckého architekta Ernsta 

Schäfera [226] byly postaveny čtyři domy na severní straně Gollovy ulice v těsné blízkosti starého 

dělnického domu a jesle v Mlýnské ulici, v dolní části kolonie u továrního komplexu. 

Třetí a nejvýznamnější etapa výstavby, která sídlišti vtiskla jeho neopakovatelný vzhled, probíhala 

v letech 1911 – 1914 podle plánŧ Jakoba Schmeissnera, který je také autorem celkové koncepce. 

Zároveň bylo během této etapy postaveno několik vil pro vysoce postavené zaměstnance firmy 

s vyšším standardem bydlení (čp. 436-IV, 445-IV a 446-IV) podle návrhŧ Oskara Rösslera [227]. 

Stavebními pracemi v kolonii byl pověřen liberecký stavitel Richard Wojatschek.
251

 Po skončení první 

světové války se v letech 1920-1923 rozběhla druhá fáze výstavby, opět za účasti architekta 

Schmeissnera. Během 30. let byl soubor sídliště doplněn ještě o několik typizovaných montovaných 

dřevěných domkŧ od firmy Josef Purma z Dolní Řasnice, jejichţ autorem byl Ing. Profesor P. Zek.    

 Jádrem celého komplexu je nevelké, osově komponované a hmotově gradované svaţité náměstí Pod 

Branou, umístěné v horní části kolonie [228-229]. Pŧvodně bylo nazvané po svém zakladateli 

Theodorovo. Ve své dolní partii je pohledově uzavřeno rozloţitou, pŧvodně školní budovou. Ke 

svému nynějšímu označení přišlo díky dominantnímu prŧjezdnímu domu čp. 440-IV s branou, 

uzavírajícímu severní stranu náměstí [230]. Na bráně je po levé straně směrem do náměstí umístěn 

pískovcový reliéf sv. Jiří,
252

 jenţ plnil pravděpodobně symbolickou funkci protektora kolonie [231-

232]. Z druhé strany domu je na klenáku brány znak města Liberce. Pro větší zdŧraznění funkce domu 

je na střeše domu umístěna věţička, uplatňující se i v dálkových pohledech, zvýrazňující polohu 

náměstí. Tento prostor je nejkompaktnějším a nejscelenějším v celé kolonii - tvořil a doposud tvoří její 

zázemí. Mimo jiné zde byl situován obchod a hostinec, na počest zakladatele firmy nazvaný dle jeho 

rodiště U města Broumova. Oproti dalším částem sídliště je zde i vyšší dvoupatrová řadová zástavba 

nájemních domŧ, opatřených pro kolonii typickými mansardovými střechami. Historizující vyznění 

prostoru podtrhuje také uţití loubí, zaklenutého kříţovou klenbou s pasy, v parteru východní a západní 

domovní fronty. Významnou úlohu měla hrát dle plánové dokumentace také zeleň. Před západní 

domovní frontou bylo pŧvodně plánováno stromořadí a na piazzetě před domem čp. 533-IV kašna, 

mezi čtyřmi pravidelně vysazenými stromy.  

Objekt bývalé školy čp. 455-IV, pohledově uzavírající spodní část náměstí, je rozloţitou, barokizující 

patrovou budovou s bočními křídly a frontonovým štítem s věţičkou ve středu. Tvoří tak mírně 

asymetrický pendant domu s branou. Obě křídla jsou spojena arkádovou chodbou, nad níţ je umístěn 

středový štít. Hlavní vchod, přístupný z arkády, je umístěný v pravém křídle a je rámovaný 

edikulovým neorenesančním portálem se dvěma andílky ve cviklech. Se stavbou, uzavírající spodní 

                                                 
251  Wojatschek byl stavebními pracemi pověřen jiţ při realizaci návrhŧ Ernsta Schäfera. Lze tedy předpokládat, ţe byl 

zaměstnancem zmiňovaného stavebního oddělení firmy. Pro tuto domněnku mluví i skutečnost, ţe byl sám autorem několika 

pozdějších objektŧ v kolonii a areálu Liebigovské vily, jak vysvítá z plánové dokumentace.  Na uvedených objektech se 

projevuje silný vliv Jakoba Schmeissnera, se kterým jakoţto prováděcí stavitel úzce spolupracoval. 
252 Uţití reliéfu na fasádách je jedním ze Schmeissnerových oblíbených motivŧ. Jako inspirační zdroj mu pravděpodobně 

slouţily gotické a renesanční reliéfy norimberských domŧ, přičemţ liberecký reliéf sv. Jiří je dokonce přesnou replikou 

reliéfu z domu v blízkosti kostela sv. Sebalda v Norimberku. 
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partii náměstí, se dle dochované dokumentace zpočátku nepočítalo. Poprvé se objevuje aţ na plánech 

z května 1912 a projekt školy je datován dokonce aţ k únoru roku 1913.   

 Dále směrem do nitra kolonie jsou jiţ jednotlivé, většinou patrové, domy koncipovány jako solitérní 

objekty, obklopené zahradami s plánovitě komponovanou zelení. Hlavní komunikační páteř kolonie 

tvoří Klicperova ulice sledující citlivě konfiguraci terénu a spojující náměstí s továrnou. Ze stran do ní 

ústí spojovací ulice a uličky oţivené odpočívadly a venkovními schodišti, vedenými v ţulových 

zpevňovacích zdech. 

Dispoziční řešení domŧ v kolonii odpovídá tehdejším představám a poţadavkŧm na moderní bydlení. 

U rodinných vilek se navíc do pŧdorysu promítaly specifické poţadavky stavebníka spolu se sociálním 

postavením nájemníkŧ. U domŧ nájemních se svou velikostí a vybavením odlišují domy s byty 

malometráţními, určenými pro méně majetné obyvatele s komfortnějšími a samozřejmě většími byty 

pro zámoţnější nájemníky. Domy s malometráţními „dělnickými“ byty víceméně opakovaly ustálené 

schéma vnitřní dispozice, kdy objektem vedla centrální vstupní chodba, odkud se vstupovalo do 

jednotlivých bytŧ. U všech domŧ jsou uţity dřevěné okenice, uchycené typizovanými ţenskými 

hlavičkami. 

 Během třetí etapy výstavby sídliště bylo postaveno celkem 42 nových obytných domŧ rŧzné velikosti 

– od „domečkŧ“ skromných rozměrŧ, jako je např. čp. 430-IV, aţ po velké vily a činţovní domy. V 

kolonii jsou nápaditě seskupeny domy jak izolované, tak i dvojdomy, trojdomy a dokonce i čtyřdomy, 

jako byl dŧm čp. 432-IV. V jejich formách Schmeissner silně vychází z lokální stavební tradice. Za 

vzor mu slouţila zejména místní klasicistní architektura a to jak v hmotovém členění, tak i 

v jednotlivých detailech, jako jsou mansardové střechy, štíty, portály či domovní znamení - 

ukázkovým příkladem je dŧm čp. 451-IV [233]. Také dveře jednotlivých objektŧ s rokokovým a 

klasicistním dekorem tvoří velmi zajímavý a bohatý soubor, který doposud čeká na 

uměleckohistorické zhodnocení. Mimo těchto formálních znakŧ mŧţe kolonie vzhledem k nedaleké 

liebigovské rodinné vile odráţet také vliv zámeckého areálu s Kristiánovem, jakoţto moţného 

východiska této oblasti.
253

  

Naproti tomu objekty realizované dle plánŧ Ernsta Schäfera a Oskara Rösslera se do jisté míry 

vymykají Schmeissnerovu romantizujícímu pojetí a reprezentují spíše běţnější dobový proud pozdně 

secesní výstavby. Jistou výjimku tvoří pouze Schäferŧv dŧm čp. 415-IV.  

Charakteristické je také pouţití místních materiálŧ a technik. Především se jedná o libereckou ţulu, 

pouţívanou zejména u podezdívek, kterou si Schmeissner velice oblíbil a o tzv. liberecký špric, 

hrubou, zrnitou vápennou omítku v několika barevných variantách.  Zajímavým a poněkud bizarním 

prvkem jsou pak polychromované dřevěné kvazikrakorce s maskarony, které se uplatňují na šindelem 

pobitém štítu domu čp. 533-IV [234].  

                                                 
253 Coţ nemusí být vzhledem k aspiracím, které rodina Liebiegŧ měla, vyloučené. Fakticky byli nejvýznamnějšími osobami 

ve městě, velice si zakládali na sebereprezentaci a svým významem zastínili i pŧvodního majitele panství, hraběte Clamm – 

Gallase. Jan MOHR / Karel ČTVERÁČEK: Liberec mezi vzpomínkou a přítomností, Liberec 2001 
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U řady objektŧ se objevují také výklenky se sochami světcŧ, patronŧ a ochráncŧ domu,
254

 či 

alegorickými postavami. Dalším motivem, jehoţ zde Schmeissner s oblibou uţívá, jsou prvky z místní 

lidové architektury, jako šindel, hrázdění a bednění ve štítech, či imitace podstávek.  

Ve srovnání s novou zástavbou pŧsobil starý dělnický dŧm ve Svatoplukově ulici jednotvárně a chudě 

a navíc se silně uplatňoval v panoramatu města. Z tohoto dŧvodu byl dodatečně na obou koncích i 

uprostřed doplněn o nástavby. Ty navrhl Schmeissner tak, aby byl dělnický dŧm vizuálně sjednocen s 

kolonií a byl porušen strohý, monotónní vzhled pŧvodní stavby. V centrální části dělnického domu se 

nalézala nástavba se dvěma štíty s lomenicemi, krytými polomansardovou střechou [235]. Mezi štíty 

byl situován nad středním vstupem arkýř, čímţ bylo docíleno symetrie objektu. Zajímavé je, ţe 

přestoţe se dochoval Schmeissnerŧv plán adaptace z podzimu 1910, lze na něm spatřit pouze obě 

boční nástavby bez centrální [236], kterou máme doloţenu pouze na archivních fotografiích.
255

 

Nástavby na koncích domu byly opatřeny mansardovými střechami s vikýři. Na místě jedné z 

pŧvodních dřevěných kolen v jihovýchodním cípu dvora byla zřízena dle plánu stavitele Wojatschka 

v roce 1914 společná prádelna s mansardovou střechou, dnes jiţ bohuţel ve značně zanedbaném stavu 

[237].
256

 

Zajímavou součástí kolonie je také pomník 33 zaměstnancŧ firmy padlých v první světové válce, 

z roku 1922, situovaný v Andělčině ulici. Intimní prostor, zasazený ve svahu, je ze tří stran obklopen 

zelení. Na východní straně je vzniklý amfiteátr zpevněn ţulovou zídkou, ke které jsou přisazeny 

typizované ţulové lavičky, objevující se jakoţto odpočívadla i na dalších místech kolonie. K západu se 

otevírá pŧsobivý pohled na kolonii a panorama města, se kterým se nepochybně při budování pomníku 

počítalo.  

V letech 1920-1923 pokračovala výstavba kolonie opět pod vedením architekta Schmeissnera a 

stavitele Wojatschka. Na severovýchodní straně sídliště, zejména v dnešní Andělčině ulici přibylo 

dalších 18 rodinných domŧ [238-239] a v jeho dolní partii byla postavena poţární stanice. Během této 

fáze výstavby bylo vytyčeno také parkově pojednané Příbramské náměstí,
257

 které tvoří předpolí 

třípodlaţního Domova pro svobodné dívky čp. 498-V a sousedního činţovního domu čp. 506-V [240]. 

Nová zástavba vykazuje oproti předválečným fázím snahu po zjednodušení fasád a jistou úspornost ve 

výrazu. I přesto je zde však stále čitelný historizující akcent a v urbanistické skladbě si kolonie 

zachovává vysokou úroveň předchozí etapy. Úzce s ní souvisí jiţ zmíněná, takřka identická, kolonie 

realizovaná ve stejné době v Haraticích, dnes součásti Velkých Hamrŧ [241].  

V obdobném duchu Schmeissner vyprojektoval v bezprostřední blízkosti továrního areálu pro firmu 

Liebieg také polyfunkční věţový dŧm čp. 169-V, na rohové parcele při styku ulic Dvorská a 

Jablonecká [242-243]. V přízemí mohutného, pětipodlaţního objektu s vysokou mansardovou střechou 

                                                 
254  I v tomto případě se patrně jedná o inspiraci norimberským prostředím, kde byly sochy světcŧ na nároţích a ve 

výklencích domŧ častým a oblíbeným prvkem. 
255 Arthur CORAZZA: Anlage, Unternehme: Johann Liebieg & Comp. Reichenberg 1941 
256 Aţ do konce 90. let jsme měli moţnost celý objekt vidět in situ. Na nátlak investora však došlo k demolici střední části 

objektu, která byla nahrazena novostavbou a dochovány tak zŧstaly jen obě boční části s prádelnou. 
257 Pŧvodně bylo pojmenováno Mariino na počest manţelky Johanna Liebiega 
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byla situována pekárna s mýtnicí,
258

 v patře hostinec s verandou a hostinskými pokoji a zbývající patra 

slouţila k ubytování personálu.
259

 Formálně je objekt řešen shodně s dalšími Schmeissnerovými 

realizacemi, včetně romantizujícího pojetí s historizujícími prvky („gotizující“ lomené oblouky 

vchodu a výkladce pekárny, polygonální mýtnice). Roku 1925 byl dŧm obohacen o polygonální 

zahradní altán od téhoţ architekta.  

Během roku 1916 začala výstavba dalšího sídliště, nazvaného Domovina, určeného pro válečné 

vyslouţilce a invalidy z Liebigovy továrny [244-245]. Bylo vybudováno jiţně od nedalekého 

Liebiegova městečka, na nějţ do jisté míry navazuje.
260

 Iniciátorem výstavby byl opět Theodor 

Liebieg, který pověřil vypracováním plánŧ a celkové koncepce znovu architekta Schmeissnera. 

Realizaci kolonie provedl stavitel Wojatschek. Pŧvodní Schmeissnerŧv plán počítal s 30 objekty, 

nakonec jich však bylo realizováno jen 27. Vedle Jakoba Schmeissnera plány jednotlivých domŧ 

vypracovali také architekti Heinz Schmeissner 
261

 a Simon (?).  

 

Obdobné dvě kolonie pro válečné invalidy začíná Schmeissner stavět o něco později i v  Norimberku; 

jednalo se o sídliště Loher Moos a Buchenbühl, postavená v letech 1919-1922 válečnými veterány a 

nezaměstnanými osobami ze zbrojního průmyslu [246-247].  U obou sídlišť je patrný silný vliv koncepce 

zahradních měst Ebenezera Howarda. Kolonie Loher Moos byla vybudována na severovýchodním 

okraji města v prostoru mezi dvěma staršími sídelními celky, do kterých organicky prorůstá. Pro 

půdorysnou osnovu kolonie byla zvolena obdélná forma s absencí centrálního prostoru náměstí, kde 

jsou podél komunikací situovány jednotlivé obytné jednotky s dominantní zelení uvnitř vnitrobloků. 

Naproti tomu nedaleký Buchenbühl je typický Howardovský zahradní satelit zaloţený téměř na ideálním 

kruhovém půdorysu s ústředním centrálním náměstíčkem Am Paullustein, tvořícím zázemí kolonie. S 

Norimberkem je kolonie spojena silnicí a ţeleznicí. Rozparcelování bylo značně velkorysé a ke kaţdému 

domu tak připadlo kolem 2000 m² pozemků (!), coţ umoţňovalo obyvatelům značnou soběstačnost. 

Z tohoto důvodu byla také postavena budova centrální sýpky v ústředním prostoru kolonie. Domy v 

Buchenbühlu byly stavěny jako dvojdomy a přilehlý pozemek obhospodařovali dvě rodiny.  Parcely byly 

jednotlivým nájemníkům přidělovány losem, aby se předešlo případným sporům a v řešení jednotlivých 

domů Schmeissner vycházel z historizující architektury, kterou kombinoval se soudobými prvky. V 

případě kolonie Loher Moos se silně uplatňují zejména barokizující a klasicistní vlivy. Vzhled domů v 

Buchenbühlu se více blíţí Domovině a vychází především z lidové architektury. Objevují se zde dva 

základní typy domů; první je štítově orientován ke komunikaci a má sedlovou střechu, druhý je šířkově 

orientován ke komunikaci svým okapovým průčelím a má mansardovou střechu. 

 

                                                 
258 Těchto mýtních domkŧ bylo v Liberci několik a dle zákona z 12. srpna 1921 slouţily k vybírání mýta – tzv. dlaţebného 

(Pflastermaut). KARPAŠ 1996 (cit. v pozn. 149) 299 
259  Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 169-V 
260  Lze říci, ţe obě sídliště tvoří de facto jeden celek, k čemuţ napomáhá i lokace a urbanistická koncepce nové kolonie 

spolu s účastí téhoţ architekta i objednavatele. 
261  Není vyloučeno, ţe mohl být v příbuzenském vztahu k Jakobu Schmeissnerovi. 
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Spolu s Theodorem Liebiegem se na tomto podniku částečně podílelo také město, které mělo na své 

náklady vystavět čtyři domy. Po dokončení v roce 1921 Thedor von Liebieg předal kolonii městu a to 

ji následně převzalo do své správy. 

Sídliště je situováno na jiţním svahu Monstrančního vrchu a je ohraničeno ulicemi U Domoviny, U 

Černého dolu a Energetikŧ, která jím prochází. Urbanistická osnova kolonie je zpracována obdobným 

zpŧsobem jako v Liebiegově městečku, kdy jsou objekty seskupeny podél křivolakých komunikací, 

sledujících prŧběh vrstevnic. Širší obvodová komunikace obepíná celé sídliště a uţší uličky zajišťují 

přístup k jednotlivým domkŧm. V některých partiích kolonie domy svou štítovou orientací ke 

komunikaci evokují téměř rostlou, vesnickou zástavbu. Oproti Liebiegovu městečku obsahuje téměř 

typové rodinné domky, buď izolované nebo sdruţené do dvojdomŧ či trojdomŧ [248-249]. Jednotlivé 

domy jsou přízemní, podsklepené a s vyuţitým podkrovím. Kryté jsou sedlovou střechou s taškovou 

krytinou a ve štítech se uplatňuje falešné hrázdění, bednění či dokonce lomenice. Kaţdý dŧm je také 

vybaven zahradou, kŧlnou a chlévem. Ve vnitřní dispozici byla typizace ještě markantnější. V kaţdém 

domě byla v přízemí situována hlavní obytná místnost, kuchyně a prádelna spolu s koupelnou. V patře 

pak byla loţnice a malá pŧda. Formální řešení většiny domŧ vychází z regionální lidové architektury. 

Ta se projevuje zejména u lomenic, okenic s kvazilidovou ornamentikou a v dispozičním uspořádání 

některých objektŧ s vchodem situovaným na podélné straně domu, nebo v dřevěné předsíňce 

přistavěné k domu. Patrný je však i vliv libereckých klasicistních domŧ.  

 Kaţdý z nájemníkŧ měl zprvu domek poskytnut na rok, přičemţ se musel zavázat, ţe se ve vlastní 

reţii postará o nutné opravy a údrţbu domu. Pokud tuto podmínku splnil, mohl zde zŧstat natrvalo. 

Zázemí kolonie obstarával objekt čp. 491-IV, určený k poskytování nezbytných sluţeb, který zároveň 

slouţil k ubytování vyslouţilcŧ, kteří tyto sluţby provozovali [250]. V  přízemí byly umístěny lázně, 

holičství a dále pak prodejny tabáku a smíšeného zboţí. V patře se pak nacházely byty holiče, 

lazebníka a krejčího se ševcem, kteří zde měli také své dílny. Školní zařízení obyvatelé Domoviny 

vyuţívali v blízkém Liebiegově městečku.  

Bohuţel pozdějšími neodbornými stavebními zásahy a úpravami byla řada domŧ stejně jako v 

případě Liebiegova městečka značně znehodnocena. I přesto však mŧţeme obě kolonie označit za 

jeden z nejkvalitnějších příkladŧ plánovité obytné zástavby první poloviny 20. století. Zároveň se 

jedná o pravděpodobně poslední realizace Jakoba Schmeissnera na našem území [251]. 
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3.5 Třetí fáze 1918-1938 

 

 Vznik samostatné Československé republiky přijali liberečtí Němci se značnou nelibostí a s 

odkazem na právo sebeurčení jednostranně vyhlásili v Liberci dne 29. října 1918 provincii 

Deutschböhmen. Cílem místních separatistŧ bylo spojení s dalšími německými provinciemi, s nimiţ se 

chtěli připojit k tzv. Německému Rakousku (Deutschösterreich).
262

 Tyto snahy však ztroskotaly jiţ 

v prosinci téhoţ roku, kdy byl Liberec bez boje obsazen československou armádou, a představitelé 

provincie uprchli. 

V liberecké architektuře tohoto období lze spatřit dva základní rysy. Prvním je soustavné rozšiřování 

plochy města o nové obytné celky a druhým přestavba jeho centrální části v prostoru dnešního 

Soukenného náměstí, z něhoţ se stává pozvolna hlavní městský prostor. Pro Liberec je 

charakteristické také to, ţe se zde aţ na výjimky neuplatnila funkcionalistická architektura, typická pro 

české vnitrozemí. Jistě proto není překvapením, ţe i v tomto období stále převaţuje konzervativní a 

tradicionalistická architektura
263

 (velkou oblibu si získalo zejména art deco) a nejkvalitnější stavby 

pocházejí opět od mimolibereckých architektŧ.  

Ve srovnání s předchozí fází je v oblasti veřejných budov patrná mírná stagnace výstavby, na které se 

podepsal nejen stavební boom posledních třiceti let, ale také změna politické situace a hospodářská 

krize. Zcela opačná situace, co se kvantity týče, panovala u obytné architektury. Stavěly se nejen nové 

činţovní domy, ale také celé vilové čtvrti pro státní úředníky a místní burţoazii. Dluţno ovšem dodat, 

ţe svou kvalitou tyto stavby aţ na výjimky značně zaostávaly za výstavbou předchozího období a je na 

nich patrné rozmělňování architektonických forem, ovlivněné konzervativností většiny místních 

stavebníkŧ. Poněkud paradoxně se tak objednavatelem progresivnější architektury stává především 

bohatnoucí střední třída. 

Protoţe byla většina lukrativních parcel jiţ z valné většiny zastavěna, nové veřejné budovy a bankovní 

domy se soustředily v prostoru dolního města, zejména na Soukenném náměstí a jeho okolí. 

První větší realizací v této lokalitě byla expozitura pojišťovny Donau Concordia čp. 121-III, postavená 

v letech 1927 - 1928 podle projektu praţského architekta Adolfa Foehra [252]. Novostavbě dokonce 

musely ustoupit dva památkově chráněné domy od Johanna Josefa Kuntzeho a znamenala počátek 

zásadní proměny Soukenného náměstí.  

                                                 
262 Po rozpadu Rakouska - Uherska na konci 1. světové války připadla větší část Předlitavska do rukou sousedních a nově 

vzniklých státŧ. Rakousko bylo zmenšeno na vzájemně spojená německy mluvící územní celky zhruba dnešních rozměrŧ. 

Provizorní Národní shromáţdění ve Vídni zvolilo pro tuto nově vzniklou zemi 21. října 1918 název Deutschösterreich 

(Německé Rakousko) a dne 12. listopadu téhoţ roku jí vtiskli formu republiky. Smlouvou ze Saint-Germain, podepsanou 10. 

září 1919 a vstoupivší v platnost 16. července 1920, bylo lidovým hlasováním schváleno rozpuštění Rakouska-Uherska. 

Smlouva mimo jiné uzákonila název státu Österreich, včetně určení hranic. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A9_Rakousko vyhledáno 7. 11. 2008 
263 Úsilí o regionální a národnostní výraz v architektuře vţdy a všude kvantitativně převládalo nad „internacionálním“ 

slohem. Zároveň bylo v úzkém vztahu s dobovým národnostním myšlením, které (především v Sudetech, pozn. autora) 

nebylo o nic slabší, neţ během 19. století. Hanno-Walter KRUFT: Dejiny teorie architektúry od antiky po súčastnosť, 

Bratislava 1993, 408 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A9_Rakousko
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Budova vystavěná na pŧdorysu písmene U vykazuje ve svém pojetí pro Liberec atypické prvky 

purismu. Díky problematickému podloţí, ovlivněnému svedením Harcovského potoka do podzemí, 

musela být část budovy vybudována na pilotech. Přízemí s prvním patrem obsahovalo prodejní plochy 

(oproti nynějšímu stavu zde byla situována pasáţ, ze které se vstupovalo do jednotlivých obchodŧ), a 

zbylých šesti pater bylo vyuţíváno pro provoz pojišťovny a k bydlení. Protoţe byla budova ve vztahu 

k drobné okolní zástavbě značně naddimenzována, Foehr se pokusil o její optické sníţení terasovitým 

odstupňováním posledních dvou obytných pater. Podařilo se mu také potlačit výrazně monoblokový 

charakter objektu vyuţitím oblých nároţí, zasunutých do těla stavby, čímţ se mu povedlo poměrně 

úspěšně vyvolat dojem, ţe postranní křídla jsou samostatnými budovami. 

Téměř současně vzniká v nedaleké Rumunské ulici další palác, tentokrát pro pojišťovnu Riunione 

Adriatica di Sicurtá (dnešní palác Adria), jehoţ autorem byl jiţ mnohokrát zmiňovaný Max Kühn 

[253-254]. Budova, postavená v roce 1929 je patrně Kühnovou nejzdařilejší samostatnou realizaci. 

Z formálního hlediska se na ní jiţ částečně projevují vlivy funkcionalismu, ale zároveň nezapře 

tradicionalistické zaměření autora, které je zde patrné zejména v celkovém klasicizujícím pojetí stavby 

s prvky art deca. Mimořádně zdařilé je také urbanistické zasazení objektu do organismu města, kdy 

palác opticky uzavírá Rumunskou ulici. Dominantním prvkem dvoukřídlé budovy na pŧdorysu 

písmene L je výrazně vertikální střední nároţní kubus. Uvnitř budovy se vedle kanceláří a bytŧ v 

horních patrech nacházel také kinosál, situovaný v suterénu.
264

 V interiéru Kühn pouţil ušlechtilé 

materiály jako dřevo, mramor či mosaz, podtrhující uměřenou eleganci objektu. 

Přibliţně ze stejné doby pocházejí další dvě Kühnovy realizace, Ústav pro zvelebování ţivností (1928) 

čp. 1034-I v Číţkově ulici a administrativní budova podniku TEFA - Teerfarben und Chemikalien 

Handelsgesellschaft čp. 745-III (1929) v ulici U Nisy [255-256].
265

 U obou projektŧ jednoznačně 

převaţuje tradicionalistické pojetí, přičemţ jako kvalitnější se jeví Ústav pro zvelebování ţivností 

(dnešní pavilon B Technické univerzity), jehoţ výrazná nároţí předznamenávají řešení, pouţité krátce 

nato u paláce Adria. Poměrně prosté prŧčelí oţivuje mohutný předsazený portikus s hlavním vstupem, 

nesoucí řečnický balkón, přístupný z patra. Vysokou úroveň mají opět interiéry v duchu art deco. 

Největší státní zakázku v této době představovalo sídlo okresního úřadu čp. 750-III [257]. Protoţe se 

po roce 1918 se v Liberci nenašla vhodná budova, československé úřady hledali pozemek pro 

novostavbu. Zakoupit se ho podařilo díky obstrukcím ze strany místních nacionálŧ aţ v roce 1925 od 

firmy Liebieg.
266

 Zpracováním projektu na rohové parcele v místech styku ulic Ţitavské a 1. máje byl 

v roce 1928 pověřen praţský architekt František Vahala. Jednoduchý, pětipodlaţní puristický objekt 

s prosklenou vnitřní dvoranou má hlavní vchod z ulice 1. máje. Vahala ho umístil do nápaditě 

koncipovaného uskakujícího nároţí, před které předsadil schodiště. Nejvýraznějším prvkem jinak 

prosté fasády je parter zdŧrazněný pilastry s překladem, upravený jako podnoţ budovy (čímţ bylo 

                                                 
264 Das Gebäude der „Riunione Adriatica di Sicurta“ in Reichenberg, Forum V, 1935, 112 
265 Friedrich RÜCKER: Ing. Prof. Max Kühn, Wien-Berlin 1930, 21-23, 27-28 
266 O negativním postoji politické reprezentace města v této otázce svědčí i dopis magistrátu zaslaný právnímu poradci firmy 

Liebieg, Dr. Alfrédu Walterovi, namířený vŧči prodeji pozemku. 
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zároveň docíleno vyrovnání svaţujícího se pozemku), vyuţívaný pro komerční účely. Patra byla 

vyuţívána pro potřeby státních úřadŧ a okresního hejtmanství. 

V roce 1929 byla postavena ještě jedna zajímavá administrativní budova, dŧm čp. 113-I v Sokolské 

ulici, někdejší sídlo Spolku zaměstnancŧ v prŧmyslu [258]. Osmipodlaţní, funkcionalisticky 

orientovaný objekt byl postaven podle projektu místního architekta Ernsta Müllera a svým celkovým 

pojetím nezapře inspiraci obchodním domem Olympic v Praze od Jaromíra Krejcara. Parter objektu 

slouţil k obchodním účelŧm a má pasáţové řešení se zaoblenými výkladci. Konzervativnost místního 

prostředí se projevila zejména v dekorativním pojetí fasád, kontrastujícím s funkcionalistickou formou 

domu. Dnes objekt vyuţívá pro své potřeby Technická univerzita v Liberci. 

Čistý funkcionalismus se ve středu města uplatnil pouze u tří projektŧ a není překvapením, ţe jejich 

investory byli povětšinou československé firmy. Prvním z nich byl obchodní dŧm Baťa [259-261].  

Pro jeho stavbu firma zakoupila parcelu s domem čp. 23-III na rohu ulic Praţské a Revoluční, přičemţ 

se snaţila získat i sousední domy čp. 19 – 22-III, coţ se však nezdařilo. Tato skutečnost následně 

ovlivnila podobu stavby, která byla ve své době nejvyšším obchodním domem firmy u nás. Projekt byl 

vypracován Baťovou projekční kanceláří pod vedením Vladimíra Karfíka v roce 1931.
267

 Elegantní 

devítipodlaţní funkcionalistická stavba má ţelezobetonovou konstrukci s proskleným pláštěm, 

členěným bílými betonovými pásy.  Stejně, jako v případě protějšího Foehrova paláce Dunaj, jsou 

poslední dvě patra terasovitě řešena. Přestoţe objekt vykazuje většinu prvkŧ typických i pro další 

baťovské obchody (např. oblé nároţí), lze ho povaţovat za jednu z nejzdařilejších realizací Baťovy 

projekční kanceláře. Lví podíl na zajímavém řešení a celkovém vzezření domu má nepochybně úzká 

stavební parcela na exponovaném nároţí.  

Druhou, čistě funkcionalistickou libereckou stavbou byl obchodní dŧm firmy Brouk & Babka, 

postavený v dolní části Praţské ulice [262-263]. Projekt šestipodlaţního domu se ţelezobetonovou 

konstrukcí z roku 1934 je dílem předního funkcionalistického architekta Jana Gillara z Prahy. Pro 

Liberec atypickým prvkem je především celoskleněná zavěšená fasáda, uţitá na celém prŧčelí kromě 

posledního ustupujícího patra s administrativními prostorami. Zdařilé je pasáţové řešení hlavního 

vchodu, před který Gillar navrhl dvojici zaoblených prosklených čtvercových výkladních skříní. Vstup 

se tak nalézá aţ ve třetině hloubky parcely a zákazník má moţnost prohlédnout si zboţí v pasáţi ještě 

před vstupem do obchodu. Unikátem jsou pak téměř intaktně zachované interiéry, včetně části 

pŧvodního mobiliáře. Zajímavé je, ţe liberecká realizace slouţila o tři roky později jako vzor pro další 

obchodní dŧm Brouk & Babka v ulici Na Poříčí v Praze, kde byl Gillar autorem interiérŧ. 

Poslední funkcionalistickou budovou v centru města byl obchodní a obytný dŧm čp. 11-III v Praţské 

ulici. V parteru se nacházel obchod  Aloise Weisskopfa s punčochovým zboţím a patra byla vyuţívána 

k bydlení. Stavební plány a návrh fasády vznikly v dílně místního architekta Reinholda Bechela. 

Stavbu posléze realizovala liberecká pobočka firmy Rella und Neffe z Ústí nad Labem a celkovou 

                                                 
267 Obchodní dŧm Baťa v Liberci, Stavitel XIV, 1934, 159 
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úpravu vstupního portálu a provedení výloh zajistila liberecká firma Gustav Stolaude. Poměrně prostá 

budova na rozdíl od předchozích dvou realizací nikterak nevybočuje z běţné dobové stavební 

produkce a její hodnota tak tkví především v uţitém funkcionalismu, pro Liberec do značné míry 

atypickém [264]. 

Jednou z nejpozoruhodnějších meziválečných staveb v Liberci je však polyfunkční budova spojené 

pojišťovny Assicurazioni Generali a Moldavia Generali, dnešní palác Nisa [265]. Jejím autorem byl 

praţský architekt Friedrich Lehmann a postavena byla v roce 1936.
268

 Vznikla na místě někdejšího 

renesančního mlýnu, který byl v souvislosti s její výstavbou zbořen. Ve své době byla pojišťovna 

jednou z nejvyšších staveb města. Jádrem mohutné budovy s výraznou korunní římsou a nízkou 

valbovou střechou je ţelezobetonový skelet, obloţený nahrubo otesanými kvádry liberecké ţuly. 

Svým pojetím je stavba typickým příkladem Lehmannovi tvorby a zároveň jednou z jeho 

nejzdařilejších realizací. Formálně má budova blízko k soudobému severoitalskému neoklasicismu a 

vyznačuje se klidným výrazem fasád, členěných pravidelným rastrem oken [266]. Za jedinou slabinu 

domu je moţné povaţovat pouze jeho značné převýšení vzhledem k okolní zástavbě. Konkávně 

prohnuté monumentální prŧčelí odlehčil Lehmann provzdušněným parterem, osvětleným velkými 

okny, v němţ se nacházela proslulá kavárna Winkler [267]. Dominantou zajímavě řešené kavárny byla 

tribuna pro orchestr mezi dvěma nosnými sloupy. Motiv hlavního vstupu Lehmann nápaditě 

zopakoval na mohutné kryté terase pod korunní římsou, zabírající výšku dvou pater. Po dostavbě, 

provedené místními firmami Gustav Sachers & Sohne a Pittel & Brausewetter, byl dŧm vyuţíván 

nejen jako administrativní budova, ale slouţil také pro hotelové i nájemní bydlení, ateliéry a zmíněnou 

kavárnu v přízemí. 

Další zajímavou stavbou dolního centra byly City Grandgarage čp. 525-IV v ulici U Jezu, poskytující 

komplexní sluţby automobilistŧm [268]. Budova byla postavená dle projektu místního architekta 

Ferdinanda Scholze pro Ottu a Edith Strassovi v roce 1928. Polyfunkční objekt, zahrnující 

úctyhodných 60 garáţí, mycí rampy, opravnu, čerpací stanici, restauraci a dokonce i lázně, se skládal z 

vyšší administrativní a niţší dílenské části. Ačkoliv je budova poznamenána dobovým 

funkcionalismem (zejména v konkávní dílenské části), nezbavila se dosud latentního dekorativismu, 

který se projevuje v administrativní části budovy. V roce 1974 byly někdejší garáţe stavebně 

připojeny k dnešnímu sídlu krajského úřadu. 

Poslední tři veřejné budovy, kterým se zde zmíníme, souvisejí se školstvím. První z nich, Masarykova 

obecná a měšťanská škola, byla postavena v dnešní Komenského ulici v blízkosti zámku [269]. 

Autorem projektu z roku 1933 byl významný praţský architekt Milan Babuška. Prostá, nezdobená 

budova ovlivněná konstruktivismem je orientována podél uliční čáry. Hlavní třípodlaţní trakt je 

ukončen po obou stranách krátkými křídly, vedle nichţ jsou vchody do školy. V zadním traktu školy je 

mezi křídly situováno nádvoří se sportovním hřištěm. 

                                                 
268 Lehmann byl stavbou pověřen patrně díky svému členství v prominentní praţské zednářské lóţi Adoniram zur Weltkugel, 

v níţ byli činní nejvýznamnější finančníci, pŧsobící na našem území. JOSEFOVIČOVÁ (cit. v pozn. 198), 152 
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Druhým školním objektem byla přístavba v těsné blízkosti obecné školy ve čtvrti Jeřáb z let 1931-

1934 [270]. Projekt tělocvičny se sprchovými a vanovými lázněmi čp. 779-III v Beskydské ulici 

vypracoval nám jiţ dobře známý architekt Max Kühn.
269

 Zajímavou skutečností je v této souvislosti 

volba funkcionalistických forem, v kontextu Kühnovy tvorby značně atypických. Elegantní, 

horizontálně pojatá budova je sloţena z několika kubických těles. Její nejpŧsobivější částí je ušlechtilé 

předsazené loubí, nesené subtilními sloupy [271]. Kvality budovy vynikají ještě více v kontrastu s 

blízkou střední školou navrţenou v roce 1926 Ernstem Müllerem ve výrazně tradicionalistických 

formách. 

Poslední budovou byl Domov učňŧ, postavený dle projektu městského architekta Karla Kerla roku 

1933 v Budovcově ulici. V přízemí se vedle provozních částí nacházela také jídelna pro 150 strávníkŧ 

a další dvě patra internátu slouţila k ubytování učňŧ s vychovateli. Poslední, ustupující patro bylo 

vyuţíváno jako turistická ubytovna. Mohutná, konstruktivistická budova se střídmou fasádou se 

značně odlišuje od okolní, tradicionalistické zástavby. 

U obytných staveb převládala, jak jiţ bylo řečeno, spíše konzervativnější a tradicionalisticky 

zabarvená architektura, bliţší naturelu místních stavebníkŧ. Protoţe se stejně jako v případě veřejných 

budov stavebníci potýkali s nedostatkem stavebních parcel v centru města, bylo pro stavbu nových 

obytných souborŧ většinou vyuţito pozemkŧ na jeho okraji. 

Výstavba činţovních domŧ v centru byla svázána především s asanačními zásahy, řešícími zdejší 

katastrofální bytovou situaci. Během nich byla jiţ nevyhovující a dosluhující stará zástavba 

nahrazována novostavbami s podstatně větší obytnou kapacitou a vyšším standardem bydlení.
270

 

Jednou z nejzdařilejších realizací je dŧm čp. 176-I v ulici 5. května, postavený v roce 1928 

architektem Ernstem Schäferem v oblíbeném art deco [272]. Čtyřpatrový dŧm se sedlovou střechou je 

vybudován na úzké trojúhelníkové parcele, sousedící s radniční budovou. Dominantním prvkem domu 

je ladné, zaoblené nároţí s figurálními reliéfy střelcŧ v historickém oblečení, odkazující k pŧvodnímu 

pojmenování ulice (Střelecká). 

V dalších projektech činţovních domŧ se jiţ pozvolna začíná projevovat nastupující funkcionalismus a 

konstruktivismus, který je však i nadále následován tradicionalisticky orientovanou architekturou. 

Mezi nejzajímavější realizace patří domovní bloky v Mlýnské, Okruţní a Gutenbergově ulici. 

Obytný čtyř a pětipodlaţní soubor domŧ čp. 223, 264, 266, 319 a 534 – 540-IV v Mlýnské ulici z roku 

1931 byl vystavěn dle projektu místních stavitelŧ, bratrŧ Gustava a Ferdinanda Miksche a Eduarda 

Beckerta, na místě někdejšího kamenolomu [273]. Stavební parcela následně určila dispozici bloku, 

který má tvar vypouklé čočky. Ve dvorním traktu se mj. také nacházela veřejná lázeň Okresního 

stavebního společenství. Od týchţ autorŧ pochází obdobně koncipované obytné domy v Okruţní ulici. 

                                                 
269  Karl KERL: Die neue Turnhalle am Kranich in Reichenberg, in: Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt 

Reichenberg für des Jahr 1935, Reichenberg 1934, 11-12  
270 V letech 1921 – 1938 bylo se státní subvencí postaveno v Liberci 6 800 bytŧ, coţ tvořilo 30% tehdejšího bytového fondu. 
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Blok domŧ čp. 272, 281, 283 a 294-V na rohové parcele v místech styku Jablonecké a Guttenbergovy 

ulice, napojený na hotel Zlatý lev, poměrně vhodně koresponduje s protější Masarykovou školou [274-

275]. V jeho architektonickém řešení jsou vedle purismu patrné rovněţ vlivy expresionismu. Ty se 

projevují zejména v konkávním prŧčelí a aerodynamickém pojetí fasád s mohutnými oblými arkýři 

s balkóny. Zdařilé je rovněţ stupňovité řešení jednotlivých domŧ v rámci bloku, reagující na svaţitý 

terén parcely. 

Velmi agilně si v případě výstavby činţovních domŧ počínalo stavební druţstvo Heimatstätte. To 

stavělo pro své druţstevníky od roku 1925 řadové dvoupatrové domy v okolí dnešní Horské ulice a 

Ţiţkova náměstí. Centrálním prostorem nového sídliště mělo být pŧvodně Ţiţkovo náměstí, nakonec 

však byla většina jeho plochy zastavěna řadovými domy s malometráţními byty. Stejné druţstvo 

postavilo v letech 1924-1925 podle projektu architekta Tauera také čtyřpodlaţní domy čp. 252 – 256-

V v Husově ulici. 

Tradicionalistický proud reprezentuje především tvorba Maxe Kühna. Ten je mj. autorem činţovních 

domŧ pro státní zaměstnance čp. 433 a 434-V v dnešní Fučíkově ulici a domŧ pro zaměstnance 

Obchodní a ţivnostenské komory čp. 1192-1194-I v Masarykově ulici. Domy pro státní zaměstnance 

ve Fučíkově ulici byly postaveny v roce 1924 na místě bývalého výstaviště. Oproti prvotnímu plánu 

z roku 1923 došlo k částečné redukci fasád a nebyla realizována gotizující brána, spojující oba 

domy.
271

 Zároveň je zde jiţ patrná anticipace v Liberci později velmi oblíbeného heimatstilu. Ten se 

následně stává stylovým východiskem Kühnovy poslední větší realizace, domŧ pro zaměstnance 

Obchodní a ţivnostenské komory z let 1938-1939. 

Vedle činţovních domŧ v meziválečném období vznikala také menší sídliště s rozvolněnou zástavbou, 

sloţenou z rodinných a řadových domŧ. Investorem těchto sídlišť bylo vedle rŧzných stavebních 

druţstev a místních prŧmyslníkŧ také město Liberec.
272

 Z prŧmyslníkŧ si jiţ tradičně nejaktivněji 

počínala rodina Liebiegŧ (dostavba Liebiegova městečka a kolonie Domovina) a řadový činţovní dŧm 

si pro své zaměstnance na Monstrančním vrchu nechala dle návrhu švýcarského architekta Pfitzera 

postavit také firma Neumann.  

Jedním z prvních městských podnikŧ bylo sídliště v liberecké čtvrti Jeřáb, vybudované dle návrhu 

městského architekta Karla Kerla v letech 1922-1927, kdy bylo postaveno několik tří a čtyřpodlaţních 

domŧ, obsahujících cca 80 bytŧ. Na toto sídliště navázala souběţně budovaná obytná kolonie, 

stavebního druţstva Deutsche Gemeinnützige Bau- und Wohnunggennosenschaft, které postavilo dle 

projektu Ernsta Schäfera
273

 v letech 1923-1925 patrové řadové domy, obsahující celkem 100 bytŧ. 

Ačkoliv nedosahuje kvalit Liebiegova městečka či Domoviny, lze sídliště na Jeřábu označit za jeden 

z nejzdařilejších počinŧ v meziválečném Liberci [276]. Obytná kolonie, vytyčená na pravidelném 

                                                 
271 Jan DOSTALÍK: Max Kühn (diplomová práce na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně), Brno 2008, 44-45 
272 Pozoruhodným pramenem, poskytujícím cenné informace o vzhledu a typologii zaměstnaneckých a úřednických 

rodinných domŧ v tehdejším Liberci je katalog soutěţních návrhŧ Das Einfamilienhaus fur Beamte und Arbeiter, 

Reichenberg, vydaný vydavatelstvím Libereckých výstavních trhŧ v roce 1925.  
273 Architekt Schäfer měl s problematikou výstavby kolonií bohaté zkušenosti jiţ ze své předchozí praxe. Stačí znovu 

připomenout jeho podíl při stavbě Liebiegova městečka či sídliště projektovaného ateliérem Gemeinnüztige Baugesellschaft . 
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šachovnicovém pŧdorysu, byla vybudována na principu zahradního města. V architektonických 

formách jednotlivých domŧ se projevují vedle vlivu art deca také latentní tradicionalistické tendence. 

Přes snahu o vytvoření individuálního výrazu, je zde zároveň patrný i jistý sklon k typizaci zástavby 

sídliště [277-278]. Ukázkovým příkladem tradicionalistické zástavby je dŧm čp. 716-III, postavený na 

rohu ulic Těšínské a Arne Nováka v roce 1926 [279-280]. Dŧm s loubím, patrem obloţeným dřevem a 

valbovou střechou, měl mít pŧvodně na protější parcele své „dvojče,“ k jehoţ realizaci však 

nedošlo.
274

  

 Další, tentokráte jiţ skromnější, sídliště „Corda Weg“ bylo ve stejné době z iniciativy města Karlem 

Kerlem vybudováno v dnešní Sluneční a Luční ulici. Kerl zde postavil 12 typových patrových 

rodinných domkŧ [281], které doplnil obdobně pojatými řadovými domy čp. 401-412-I 

s malometráţními byty. Vzhledem ke Kerlově politické orientaci
275

 není překvapením, ţe po formální 

stránce domy vycházejí tradicionalistického proudu, blízkého heimatstilu. 

Posledním významnějším sídlištěm, financovaným městem byl Králŧv Háj. Na jeho podobě se vedle 

Karla Kerla podílel také místní stavitel Anton Hoffman.  Se stavbou kolonie, vytyčené na principu 

zahradního města se počalo v roce 1927 [282]. Jako inspirační zdroj v tomto případě Kerlovi slouţila 

místní lidová architektura, čímţ docílil malebného dojmu, kterým pŧsobí sídliště dodnes [283-284]. 

Podařilo se mu tak úspěšně vyhnout přílišné typizaci, patrné u předchozích realizací a zároveň 

zástavbu vhodně a citlivě zapojit do okolního, krajinného rámce. Vysokou úroveň má rovněţ 

urbanistické řešení, které lze srovnat s kvalitami Liebiegova městečka. Rodinné domky posléze 

doplnilo na severní straně šest řadových, dvoupatrových domŧ. Práce pokračovaly i během 30. let, kdy 

byla postavena celá řada tradicionalisticky orientovaných rodinných domŧ v dnešní Dvorské a 

Vojtěšské ulici [285]. Ty mají po formální stránce velmi blízko k o 20 let starším realizacím architekta 

Schmeissnera a dokládají lpění místních stavebníkŧ i stavitelŧ na tradici.  

Obdobná situace panovala i v oblasti individuálního bydlení. U movitějších stavebníkŧ (aţ na 

výjimky) převládala rovněţ tradicionalistická a konzervativní architektura, navazující na předválečné 

období. Ukázkovým příkladem je např. Vollertova vila čp. 185-V v Husově ulici od Maxe Kühna 

[286],
276

 či Simonova vila čp. 1076-I v Bendlově ulici spolu s vilou manţelŧ Braunsburgerových čp. 

279-V v ulici Svobody od oblíbeného architekta Franze Radetzkeho [287]. Vedle místních architektŧ a 

stavitelŧ se na řadě realizací podílely i zahraniční ateliéry (např. klasicizujíci Jakobova vila čp. 954-I 

od dráţďanské kanceláře Losssow&Kühne) [288]. Uvedený tradicionalismus tvoří regionálně 

zabarvenou paralelu k dobovým klasicizujícím tendencím v architektuře a blíţe se zde tudíţ zastavíme 

pouze u několika objektŧ, které vybočují z tohoto konzervativního proudu.  

                                                 
274 Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 716-III 
275 Karl Kerl patřil mezi radikální nacionalisty a o jeho postojích svědčí celá řada událostí.  Roku 1933 se stal z politických 

dŧvodŧ předsedou uměleckého spolku Metznerbund, aby zmařil záměr bývalého vedení o pronajmutí výstavní síně Levé 

frontě, která chtěla v Liberci uspořádat výstavu levicové literatury. O rok později prozměnu vedl bouřlivou polemiku 

s libereckým muzeem, kterému vyčítal, ţe se málo inspiruje výstavami v sousedním Německu. Jan MOHR: 

Uměleckořemeslné zpracování kovŧ v severních Čechách v letech 1920 -1940 (okruh Metznerbundu a WDT), in: Fontes 

Nissae  II/2001, 47 
276  RÜCKER 1930 (cit. v pozn. 265), 18 
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Na prvním místě je třeba zmínit patrně nejpozoruhodnější libereckou vilu, postavenou pro ředitele 

firmy Neumann, Franze Strosse [289]. Dŧm čp. 186-V v Husově ulici byl vybudován v letech 1923-

1925 dle projektu architekta Thilo Schodera z Gery, ţáka Henryho van den Velde. Zajímavou 

skutečností v této souvislosti je, ţe vypracováním prvního projektu byl pověřen nám jiţ dobře známý 

Max Kühn [290],
277

 ale volba nakonec padla právě na Schodera. Ten zprvu vypracoval několik 

přípravných projektŧ a posléze bylo přistoupeno ke stavbě, kterou provedl místní stavitel Adolf 

Bürger. Ve formách vily jsou na první pohled patrné expresionistické tendence, kombinované s prvky 

tzv. nautické architektury Vratislavské školy. Zároveň je zde však dobře čitelný vliv tvorby Henryho 

van den Velde, zejména Schulenburgovy vily v Geře, na níţ se shodou okolností Schoder také podílel. 

Celková koncepce exteriéru měla (patrně s ohledem na přání stavebníka) svými aerodynamickými 

tvary a horizontalitou evokovat zaoceánskou loď. Hlavní vchod je tudíţ symetricky situován 

v centrální partii vily mezi jejími bočními trakty s rozsáhlými terasami, tvořícími pomyslnou „příď“ a 

„záď“ domu [291-292]. Dojem „lodi“ umocňují také nízká, terasovitě odstupňovaná patra, členěná 

„kajutovitými“ okny. Značně expresivně pŧsobí také rafinovaně se prolínající předsazené hmoty 

s výraznými římsami a valbová střecha, vyloţená přes zeď.
278

 Vysokou úroveň má rovněţ urbanistické 

řešení, v němţ si Schoder výborně poradil se značně svaţitým terénem parcely a novostavbu dokonale 

zakomponoval do okolního krajinného rámce [293]. Schoder zde byl nepochybně inspirován vilovou 

architekturou Spojených státŧ amerických (především tzv. prérijním domem F. L. Wrighta), 

projevující se výraznou horizontalitou objektu, jeho prostorovou velkorysostí, provázáním s okolní 

přírodou a poloţením v terasovitém údolí. 

Vliv van den Veldeho a jeho organicko-strukturální teorie architektury je nejlépe čitelný v pojetí 

interiéru, rozděleném na několik vzájemně spojených místností, obklopujících centrální halu, 

osvětlovanou shora [294]. Největší obytné místnosti společenského charakteru (jídelna, hudební salón, 

kuřárna a pánský pokoj) byly umístěny v zadní části domu, spojené se zahradou. V patrech, 

přístupných po reprezentativním trojitém schodišti, se pak nalézaly privátní prostory rodiny. Plasticitu 

a expresívnost exteriéru Schoder opakuje také v interiérech vily, např. v dynamickém zaoblení koutŧ 

místností [295]. Významnou úlohu zde hrála také zeleň, s ohledem na zálibu majitele v pěstování 

orchidejí. Ta se projevila nejen v rámci velkorysé zimní zahrady, ale dokonce i v dekorativní výzdobě 

interiérŧ, v nichţ stylizovaný motiv orchideje pronikl aţ na keramický obklad kuřárny. V případě 

mobiliáře a vybavení interiérŧ bylo uţito těch nejluxusnějších materiálŧ, jako mramoru, mědi, 

exotických dřevin i speciálních keramických obkladŧ. Náklady na vilu tudíţ nakonec vyšplhali aţ na 

astronomickou částku 6 500 000 Kč.  

                                                 
277  Max Kühn navrhl mohutnou patrovou vilu s vysokým suterénem a obytným podkrovím. Dispoziční řešení objektu 

evokuje téměř barokní zámeckou dispozici. Ta je patrná zejména v uţití centrální oktogonální haly pojaté jako piano nobile, 

k níţ přiléhají dynamická skosená křídla, svírající oválnou terasu a pŧdorys. O to více je překvapující, ţe Kühnovo řešení 

dispozice má velmi blízko k pozdějšímu Schoderovu projektu. SOkA Liberec, Archiv města Liberce, Sbírka map a plánŧ 0/7 

a-d, Wohnhaus-Stross-Reichenberg, M. Kühn 
278 Luděk LUKUVKA: Strossova vila, in: Pavel HALÍK (ed.): Slavné vily Libereckého kraje, Praha 2008, 82-85 



109 

 

Následující osudy domu jiţ nebyli příliš šťastné. Z finančních dŧvodŧ musel Stross vilu opustit jiţ 

v roce 1933 a následně díky svému ţidovskému pŧvodu rodina emigrovala do Uruguaye. Ještě před 

připojením Sudet k říši byla vila prodána německému státu a posléze přešla do majetku libereckého 

Gestapa,
279

 které po válce vystřídala hygienická stanice. Díky tomu byla vila ochuzena o většinu 

pŧvodního mobiliáře, ze kterého zŧstalo jen obloţení stěn a zabudovaný nábytek. Před nedávnem však 

naštěstí dŧm prošel rekonstrukcí, která mu alespoň částečně navrátila pŧvodní lesk. Strossova vila tak 

zŧstává jedním z nejpozoruhodnějších a nejcennějších příkladŧ organicky orientované 

expresionistické architektury a lze ji zařadit mezi to nejlepší, co v dané době na našem území vzniklo. 

Další rodinné domy, které vybočují z běţné místní produkce, se objevují aţ na počátku 30. let. První 

z nich, čp. 1143-I si pro vlastní potřeby postavil v roce 1931 architekt Karl Winter [296-297], autor 

pozoruhodné nové radnice v Jablonci nad Nisou. Na vile se jiţ projevuje vliv purismu, který zde však 

není uplatněn ve své čisté podobě, neboť Winter k jejímu zastřešení uţil poněkud atypicky valbové 

střechy [298-299]. Patrová vila neslouţila pouze k ubytování rodiny, ale zároveň zde sídlila Winterova 

architektonická kancelář. V konstrukci domu bylo uţito moderního řešení, jehoţ základ tvořil zděný, 

cihelný skelet krytý masivními deskami systému „Neo-Simplex.“ Na podnoţ byl pouţit přírodní 

kámen (liberecká ţula) a na fasády hrubá, stříkaná omítka. Vstup do domu byl asymetricky umístěn 

v boční, kryté přístavbě. Puristickou fasádu oţivuje vedle kamenné podnoţe a trojdílných oken se 

šambránami také balkónová terasa nad obývacím pokojem. Ústředním prostorem domu byla předsíň, 

ze které vedlo schodiště do patra. V přízemí byly situovány vedle obývacího pokoje a jídelny 

kanceláře, v patře pak loţnice, pokoj pro hosty a ateliér. Vila představuje jednu z mála vskutku 

moderních staveb v tehdejším Liberci, a její kvality podtrhuje i řada dochovaných pŧvodních prvkŧ, 

jako např. vyklápěcí okenní ţaluzie [300].
280

 

Zhruba ve stejné době byly postaveny podle projektu praţského architekta Bertholda Schwarze
281

 dvě 

funkcionalistické vily v dnešní Bendlově ulici. Starší z nich, čp. 1132-I, si nechal v letech 1931-1932 

postavit příseţný soudní tlumočník Jaroslav Rosenbach [301-302].
282

 Hmota vily je sloţena ze dvou 

vertikálních kvádrŧ posazených na mohutné kamenné podnoţi, přičemţ severovýchodní je stejně jako 

v případě Winterovy vily atypicky zastřešen valbovou stříškou. Dominantním prvkem vily je 

schodišťový kubus s předsazenou krytou terasou. Ústředním prostorem domu byla obytná hala 

s travertinovým krbem, z níţ vedlo zalomené schodiště na podestu hlavního schodiště, spojujícího 

jednotlivá patra. 

                                                 
279 Helmut RICHTER: Vila Stroß a její stavebník Franz Stroß, in: Sborník Severočeského muzea, řada Historia, sv. 14, 

Liberec 2006, 128-129 
280 Vysoká míra autenticity souvisí se skutečností, ţe Winter dŧm obýval spolu s rodinou aţ téměř do své smrti. Poslední 

plány na drobné úpravy domu, signované jeho rukou a předloţené ke schválení magistrátu, pocházejí dokonce aţ z 1. září 

1958, kdy ještě pŧsobil v libereckém Stavoprojektu. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 

1143-I 
281 Architekt B. Schwarz, Amsterdam / Bâle / London / Prague / Rio de Janeiro, 1938, nepag. 
282 Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 1132-I 
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Jen o rok později byl postaven dŧm koţního a zubního lékaře Karla Mauthnera čp. 1153-I, který lze 

označit za nejelegantnější funkcionalistickou vilu v Liberci [303].
283

 V redukovaných formách se zde 

uplatňuje pojetí, které Schwarz pouţil o tři roky předtím na Friedmanově vile čp. 850 v ulici Na 

Květnici v Praze Nuslích [304].
284

 V hmotovém uspořádání domu Schwarz vychází ze schématu 

pouţitého jiţ u Rosenbachovy vily (včetně kamenné podnoţe), které však doplnil přisazenou 

horizontální částí se zaobleným nároţím. Ta je završena nejvýraznějším prvkem domu, rozsáhlou 

krytou terasou [305-306]. V suterénu vily se nacházel vedle provozních místností také byt správce. 

V přízemí byla situována hlavní obytná místnost domu, spojená se zimní zahradou. V patře pak pokoj 

pro hosty, koupelna a soukromá loţnice Mauthnerových, ze které vedl přímý vstup na terasu. Vilu 

završovala komora, ze které se vcházelo na drobnější sluneční terasu. Schwarzovy se tak díky zdařilé 

koncepci vily podařilo naplnit dobový funkcionalistický ideál harmonického spojení domu a přírody, s 

níţ byli majitelé v kontaktu i uvnitř vily [307]. Ve druhé polovině 20. století však byla vila bohuţel 

znehodnocena řadou nevhodných úprav (mj. zastavěním kryté terasy) a dnes je tudíţ pouze torzem 

pŧvodního stavu [308]. 

Polední významnější vilou, ovlivněnou funkcionalismem je dŧm kominického mistra Karla Pilze čp. 

1158-I v dnešní Baarově ulici, v jehoţ řešení je patrná inspirace tvorbou Adolfa Loose.
285

 Autory 

značně rozsáhlého objektu byli místní architekti Carl Weber a Ernst Engler [309].  

Weberovi a Englerovi se podařilo poměrně zdařile vyuţít značně svaţité parcely k vizuálnímu 

oddělení dvou odlišných funkcí objektu. Hmota vily se skládá ze dvou přisazených a nestejně 

vysokých vertikálních kvádrŧ. Jihozápadní fasáda je členěna v obytných patrech dvěma balkony, 

k nimţ je přisazen mohutný arkýř. Nejpoutavější částí exteriéru vily je vchod do obytné části 

ohraničený nízkou zídkou a krytý výraznou deskou, obrácený do Baarovy ulice [310-311].  

V prvních dvou podlaţích bylo situováno technické zázemí domu a prostory vyuţívané pro potřeby 

firmy (kanceláře, místnost pro učně a sklad). Zbylá dvě patra slouţila k bydlení a dle jejich identické 

koncepce lze usuzovat, ţe se jednalo o dvougenerační bydlení.  

Další funkcionalistické vily se o něco později sporadicky začaly objevovat v okrajových částech 

města, které jiţ tato práce nezahrnuje. Z nich je nejhodnotnější patrně soubor vil postavený během 30. 

let 20. století v Liberci XIV – Ruprechticích. 

 

 

 

 

                                                 
283 Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 1133-I 
284Zdeněk LUKEŠ: Splátka dluhu, Praha 2002, 173 – 177 
285 Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 1158-I 
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3.6 Čtvrtá fáze 1938-1945 

 

 Liberec byl jednotkami wehrmachtu obsazen 8. října 1938. Pro politickou samosprávu města 

však tato událost nepřinesla ţádných větších změn, neboť jiţ od komunálních voleb byl magistrát 

v drţení stoupencŧ Konráda Henleina.  

Během této fáze lze sledovat vedle stagnace výstavby zapříčiněné válkou poněkud paradoxně také 

velkorysé plány na přestavbu města, související se změnou jeho postavení. Hlavními iniciátory byli 

vedle primátora Carla Rohna a stavebního rady Karla Kerla také okresní vedoucí NSDAP Josef 

Porsche a Konrád Henlein. Liberec se měl stát jako hlavní město sudetoněmecké ţupy sídlem 

Německé univerzity, bankovních ústavŧ, odborŧ i generálního ředitelství ţeleznic a měl být napojen 

na říšskou dálniční síť. Se svými ambiciózními plány měli Rohn s Kerlem moţnost seznámit i Adolfa 

Hitlera během jeho krátké návštěvy Liberce 2. prosince 1938. Hitler plány nejen odsouhlasil, ale 

dokonce přislíbil i pomoc při jejich realizaci. S ohledem na nový statut města se také opět vrátila 

myšlenka na vytvoření tzv. „Velkého Liberce“, neúspěšně prosazovaná jiţ od konce 19. století. 

Zastupitelstvo v této souvislosti zejména poukazovalo na to, ţe Liberec by měl být rovněţ 

nejlidnatějším a ekonomicky nejsilnějším městem ţupy a ţe získá nové, cenné stavební plochy, 

potřebné pro svŧj další rozvoj.
286

 Nejagilněji si v otázce prosazení Velkého Liberce počínal starosta 

Rohn, který 18. října 1938 sezval zástupce 31 okolních obcí. Ti se vyjádřili vesměs kladně a návrh tak 

byl posléze předloţen ke schválení vládním prezidentem Hansem Krebsem říšskému komisařství, 

vedenému Konrádem Henleinem.
287

 Administrativně Velký Liberec vznikl 1. května 1939 a počet 

obyvatel města tím vzrostl na úctyhodných 70 567. 

Karl Kerl začal následně zpracovávat nový územní plán města, který však byl nakonec dokončen aţ 

v roce 1944 [312].  Vedle vládní čtvrti, navrţené do prostoru dnešního Trţního náměstí mělo 

největšími změnami projít dolní centrum města v okolí Soukenného náměstí, kde aţ na pár výjimek 

mělo dojít k plošné demolici a rozšíření komunikací aţ na neuvěřitelných 40 metrŧ.  

Architektura v tomto období vycházela z oficiálního, ideologicky orientovaného stavebního slohu třetí 

říše, heimatstilu, nazývaného také Heimatschutzarchitektur či Heimatschutzstil. V něm hrál 

významnou roli především poukaz na kontinuitu tradiční architektury, která byla kladena do 

protikladu vŧči internacionálním proudŧm. Cílem ideologicky zabarvené, národně-sociální 

architektury měla být jednota, vycházející z území, etnika a rasy.
288

 Zároveň zde však byla patrná jistá 

kontradikce, kdy se architektonické výrazové prostředky vzájemně lišily s ohledem na funkci staveb. 

U reprezentativních veřejných budov byl vyuţíván monumentální neoklasicismus a naproti tomu 

obytná architektura sledovala tradici „vlasteneckého slohu.“  

                                                 
286 Liberec v této době zaujímal rozlohu pouhých 6 km². 
287 Předloţený návrh prošel ještě před schválením několika změnami. Říšské komisařství totiţ nesouhlasilo s připojením 

Nové Rudy a namísto toho zahrnulo do Velkého Liberce Dolní Hanychov, čímţ vznikly dnešní čtvrti VI – XV. 
288 KRUFT 1993 (cit. v pozn. 263) 436 
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Henlein později během jednání se starostou Rohnem v květnu 1939 prohlásil, ţe má v úmyslu 

přestavět Liberec v „důstojné hlavní město ţupy“ a ţe se chce za tímto účelem spojit s Albertem 

Speerem. Dále pak kritizoval nepříliš vábný vzhled města a navrhoval umístění malých kašen do ulic a 

stavbu reprezentativního stranického domu se slavnostním přijímacím sálem.
289

 Nakonec však byly 

vzhledem k předpokládaným finančním nákladŧm tyto poněkud nerealistické plány ponechány pouze 

ve stádiu příprav. Jediným větším podnikem, u kterého bylo přikročeno k realizaci, tak zŧstala říšská 

dálnice, spojující Liberec se Ţitavou a Zhořelcem, na jejímţ zřízení měl Hitler enormní zájem [313]. 

Dálnice se měla u Liberce dělit do dvou větví. První měla vést po trase Liberec - Karlovy Vary - 

Bamberg - Würzburg - Frankfurt a druhá po trase Liberec - Pardubice - Brno - Vídeň, čímţ by došlo 

k přímému spojení Luţice s Moravou a Rakouskem. Stavba byla zahájena slavnostním výkopem 18. 

dubna 1939 v Horním Hanychově (v místech dnešní tramvajové zastávky Spáleniště), který provedl 

zástupce ţupního vedoucího Fritz Köllner Vzhledem ke své finanční náročnosti však nakonec nebyla 

dostavěna ani dálnice a zŧstalo opět pouze u přípravných prací, jejichţ relikty jsou ovšem patrné 

dodnes.
290

  

Stavební produkce se omezila pouze na značně typizované řadové obytné domy. Avšak ani tato 

výstavba neměla dlouhého trvání, neboť byla brzy zastavena oficiálním zákazem zahajování nových 

staveb, který vešel v platnost 16. února 1940. Jednalo o poněkud strohou, romantizující 

tradicionalistickou architekturu, nepostrádající však jistou (ovšem dluţno dodat, ţe záměrnou) 

„malebnost,“ projevující se např. uţitím loubí. Její formy odpovídaly nacistickým snahám o návrat k 

tradičnímu německému rurálnímu domu
291

 v duchu doktríny „Blut und Boden.“  

Jak jiţ bylo řečeno, obdobné projekty se s ohledem na místní mentalitu v Liberci objevovaly jiţ před 

rokem 1938 (mj. Kühnovy domy čp. 1192 – 1194/I). Největším stavebníkem v tomto období bylo 

zejména stavební druţstvo Heimatstätte Sudetenland, pod vedením městského architekta Karla Kerla. 

Nové obytné soubory byly soustředěny do okrajových částí města, mj. na Králŧv Háj a do dnešních 

ulic Winterova, Alšova, Horská a Ruprechtická [314-316]. Kerlovi se zde podařilo poměrně úspěšně 

navázat na svou předválečnou tvorbu (Jeřáb, Králŧv Háj, Corda Weg) a sídliště zdařile zakomponovat 

do okolní zástavby. Jednotlivé domy se navzájem liší pouze v detailech a skládají se z několika, 

vzájemně spojených obytných sekcí. V jejich vnitřním řešení se opakují dvě dispoziční schémata. V 

prvním se z krátké chodby vstupuje do jednotlivých místností, přičemţ jedna z nich (zpravidla obývací 

pokoj) je prŧchozí. U druhého typu je uţito dlouhé chodby zakončené drobnou koupelnou a pokoje 

jsou pro změnu situovány po stranách chodby. S obdobnou zástavbou se lze setkat i v celé řadě dalších 

severočeských měst. 

                                                 
289 KARPAŠ 1996 (cit. v pozn. 149) 370 
290Ivan ROUS: Zbytky "Hitlerovy" dálnice v Liberci a okolí, http://www.technickepamatky.cz/?page=texty/textdalnice, 

vyhledáno 28. 1. 2009 
291 Za příklad správné a tradiční obytné architektury byl povaţován německý venkovský dŧm, který posléze slouţil jako 

inspirační vzor pro většinu sídlišť. Miloš HOŘEJŠ: Kladenská kolonie „Siedlung“ jako příklad politické instrumentalizace 

architektury, in: „Kladno minulé a budoucí“ Sborník z mezioborové konference, Kladno 2007 
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Tomuto ustálenému schématu se vymykají pouze dvě realizace. První z nich je tzv. Elektrický dŧm čp. 

1199-1201-I v Husově ulici.  Pro Úvěrový ústav Němcŧ (Kreditanstalt der Deutschen) ho postavil 

roku 1939 liberecký architekt Hermann Wunderlich. Rozloţitá třípatrová budova byla projektována 

jako ukázka moderního komfortního bydlení a byla plně elektrizována (odtud i označení Elektrický 

dŧm). Oproti předchozím realizacím se jednalo o velkoměstský typ činţovního domu 

s monumentalizujícím prŧčelím s bočními vstupy, zvýrazněnými dvěma schodišťovými rizality. 

Druhou realizací byl mohutný, sedmipodlaţní činţovní dŧm čp. 474-II v dnešní Metelkově ulici, 

navazující na sousední předválečnou zástavbu. Podle návrhu místního architekta Ernsta Englera ho 

vystavělo druţstvo Heimatstätte Sudetenland v roce 1939. 

Naprostou výjimkou pak byla stavba strohé, tradicionalistické rodinné vily čp. 315-V, kterou si nechal 

postavit říšský místodrţící Konrád Henlein [317]. Zajímavá je především formální stránka vily, neboť 

má charakter solitérní obytné sekce, vyjmuté z běţného řadového domu. Autora projektu neznáme 

díky ztrátě pŧvodní plánové dokumentace, ale vzhledem k jeho řešení byl projekt s největší 

pravděpodobností vypracován opět stavebním druţstvem Heimatstätte Sudetenland. 

Závěrem lze konstatovat, ţe i přes velmi krátké časové období a menší počet realizovaných staveb se 

nacistická architektura poměrně výrazně zapsala do tváře města. Mimořádně významným počinem pak 

bylo konečné dovršení snahy o vytvoření Velkého Liberce, čímţ se město stalo jednou 

z nejvýznamnějších a největších sídelních aglomerací na našem území. 
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4. Liberec v letech 1945-1989 

 

 Poválečné období znamenalo v historii města zásadní zlom. Doposud etnicky homogenní 

obyvatelstvo Liberce bylo na základě Postupimské dohody odsunuto a jeho místo zaujali noví 

osídlenci z vnitrozemí, bez vztahu k městu. Odsun se aţ na ojedinělé výjimky (Karl Winter) nevyhnul 

ani umělcŧm a architektŧm německého pŧvodu, kteří si s nacistickým reţimem nikterak nezadali – 

stačí vzpomenout na tragický osud Josefa Zascheho, který byl odsunut i přes intervence svých českých 

přátel a kolegŧ. Díky tomu byla násilně přerušena kontinuita s předchozím obdobím, coţ se projevilo i 

v rámci nové výstavby. Svou roli nepochybně také sehrála ztráta titulu statutárního města v roce 1949 

a následné odnětí statutu krajského města v roce 1960, kdy vzniká Severočeský kraj se sídlem v Ústí 

nad Labem.  

Poválečná stavební produkce aţ na několik výjimek nedosahovala ani zdaleka úrovně předcházejících 

období. V přímé návaznosti na stavební politiku a pětileté plánování došlo ke sloučení všech 

architektonických ateliérŧ do jednotné projektové organizace, Stavoprojektu. Ke změně dochází aţ na 

přelomu 60. a 70. let 20. století, kdy je zaloţen Karlem Hubáčkem a Miroslavem Masákem ateliér 

SIAL. Tvorba ateliéru pŧsobila v tehdejším Československu do značné míry jako zjevení a reagovala 

na nejaktuálnější soudobé proudy architektury. Kvality ateliéru potvrzuje i fakt, ţe Karel Hubáček 

obdrţel v roce 1969 za projekt televizního vysílače na Ještědu Cenu Augusta Perreta od Mezinárodní 

unie architektŧ. 

Od konce 60. let se započalo s masivní výstavbou panelových sídlišť, která znamenala jeden z 

nejtvrdších zásahŧ do intravilánu města. Předimenzovaným, typizovaným sídlištím, vyznačujícím se 

nízkou úrovní konceptu i provedení, se podařilo téměř potlačit dosavadní zahradní charakter města. 

Dalším výrazným rysem tohoto období byly plošné demolice staré zástavby (zejména v dolním centru 

města), kdy pokračoval trend započatý výstavbou výškových budov během 20. a 30. let na Soukenném 

náměstí. Tyto zásahy probíhaly bez jakéhokoliv pochopení k hodnotám místní architektury a město 

bylo ochuzeno o řadu významných objektŧ. Zcela tak zmizela např. hodnotná klasicistní zástavba 

v ulici Na Bídě spolu s částí Kristiánova, či přednádraţí čtvrť včetně většiny promenádní třídy 1. máje. 

Značně neuspořádaný a roztříštěný charakter Liberce tak ještě více vynikl a díky velkému mnoţství 

demolic nově asanované plochy získaly mnohdy aţ periferní ráz. O to více však vyčnívají zdařilé 

realizace ateliéru SIAL, vedle proslulého televizního vysílače na Ještědu také stejnojmenné obchodní 

středisko (dnes Tesco), které se spolu se zmíněným vysílače a radnicí stalo jedním ze symbolŧ města. 

Na poli obytné výstavby byl pokles kvality v porovnání s předchozími obdobími ještě markantnější. 

Čestnou výjimku tvořil pouze montovaný rodinný dŧm Karla Hubáčka a mimořádně zdařilé realizace 

Jaromíra Vacka (terasové domy v ulici Na Čekance a panelový dŧm v Sosnové ulici).  
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4.1. Liberecká architektura do nástupu SIALu 

 

 Díky odsunu většiny německých obyvatel Liberce se podařilo na čas vyřešit špatnou bytovou 

situaci města. Do popředí se tudíţ dostaly technicko-inţenýrské otázky, týkající se kanalizace, 

inţenýrských sítí a napojení města na síť komunikací I. třídy. Zásadním úkolem zŧstala také 

opakovaná snaha o regulaci dolního centra. Zpočátku se počítalo s vyuţitím Kerlova územního plánu, 

ovšem poměrně brzy bylo od tohoto záměru upuštěno vzhledem k jeho silnému ideologickému 

podtextu. Proto byla v roce 1948 MNV v Liberci vypsána první poválečná urbanistická soutěţ, jeţ 

měla za úkol komplexně řešit problémy, zapříčiněné vznikem velkého Liberce. Soutěţe se vedle 

místního architekta Svatopluka Technika zúčastnili také profesoři ČVUT v Praze, Antonín Engel a 

významný urbanista Alois Mikuškovic. Společným rysem všech návrhŧ byla snaha o uvolnění a 

rozšíření plochy náměstí směrem k Nise [318-321]. Práce na územním plánu však bohuţel poměrně 

záhy skončila Mikuškovicovou smrtí v roce 1952. První územní plán tak pod vedením Svatopluka 

Technika vznikl aţ v letech 1954-1959 v libereckém Stavoprojektu. Jeho součástí byla i dopravní 

studie, jedna z prvních v tehdejším Československu. 

Jak jiţ bylo v úvodu řečeno, v souvislosti s odsunem německých obyvatel města se podařilo načas 

vyřešit problematickou bytovou otázku. S novou výstavbou (ovšem ve značně omezené míře) se tudíţ 

začalo aţ po roce 1950. Občanská a bytová výstavba byla v této době ovlivněna tzv. sorelou, která 

však ani zdaleka nedosahuje kvalit rozsáhlých souborŧ, realizovaných v této době např. v Ostravě-

Porubě či západočeském Ostrově. Strohé obytné domy se sedlovými střechami, stavěné 

z prefabrikovaných dílŧ dle směrnic zpracovaných Typizačním ústavem v Praze, vyrŧstaly v letech 

1950-1957 po celém území města. Dodavatelem domŧ byl podnik Stavoprojekt, v němţ pŧsobil jako 

vedoucí ateliéru aţ do odchodu do penze Karl Winter. Ve středu města to byla zejména zástavba 

v dnešní Rumjancevově ulici dle projektu Svatopluka Technika z let 1957-1958 a pětipodlaţní dŧm 

z roku 1958 od Josefa Patrného na místě starší drobné zástavby v Zámečnické ulici.  

V roce 1959 byla zahájena výstavba prvního libereckého sídliště na jiţních svazích Králova Háje. 

Jednalo se o území, na němţ se započalo se soustředěnou obytnou zástavbou jiţ v meziválečném 

období (viz. kapitola 3.5). Sídliště na Králově Háji vykazuje nepochybné kvality, které souvisí 

s citlivým zasazením jednotlivých domŧ do terénu a s jeho zahradním charakterem. Koncepci sídliště 

lze chápat jako jisté navázání na předválečné vzory a pokračování tradice Liberce jako zahradního 

města.
292

 Celkový pozitivní dojem podtrhuje i pŧsobivý okolní krajinný rámec. Projekt ve 

Stavoprojektu Liberec vypracoval Svatopluk Technik a Eduard Adamíra, na jejichţ práci navázal 

posléze Jaromír Vacek. Spolu s kladenskou Sítnou, brněnskou Lesnou a praţskou Novodvorskou 

představuje Králŧv Háj patrně nejzdařilejší příklad panelového sídliště na našem území. Během 60. let 

                                                 
292 Jako inspirační zdroj slouţily především dobové skandinávské realizace kolektivního, sociálního bydlení, zejména finská 

Tapiola. 
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pak následovala další, svou kvalitou ovšem poněkud diskutabilní sídliště, jejichţ výstavbě padla za 

oběť řada cenných budov (mj. klasicistní zástavba v ulici na Bídě či téměř celá přednádraţí čtvrť). 

V oblasti solitérní výstavby se blíţe zastavíme pouze u dvou hodnotnějších realizací. První je vstupní 

pavilon do areálu Libereckých výstavních trhŧ, vybudovaný v rámci výstavy Budujeme osvobozené 

kraje. Iniciátorem výstavy a zároveň jejím hlavním organizátorem a investorem byla Obchodní a 

ţivnostenská komora. Objekt, spojující výstavní prostory s restaurací, byl podle návrhu Svatopluka 

Technika postaven v roce 1946. Nejzajímavější částí mimořádně zdařilé realizace je parabolicky 

vyklenutá stěna a oválná patrová restaurace s krytou vyhlídkovou terasou [322]. 

Druhou realizací je administrativní budova spojŧ s telefonní ústřednou, postavená v letech 1962-1966 

uvnitř tzv. Filipova města na místě pŧvodní klasicistní zástavby na jiţní straně Nerudova náměstí. 

Projekt vypracoval architekt František Kovář ze Spojprojektu Praha [323]. Téměř baťovsky laděná 

budova s monolitickou ţelezobetonovou konstrukcí reaguje částečně na meziválečnou 

funkcionalistickou architekturu a má dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaţí. Hlavní prŧčelí, obrácené 

do prostoru náměstí, je mírně rozšířené a nese ho šest ţelezobetonových sloupŧ. Sama o sobě poměrně 

kvalitní budova však bohuţel svou značnou naddimenzovaností a nerespektováním výškové hladiny 

okolní zástavby narušila jinak stylově i hmotově homogenní prostor klasicistního náměstí. 

Ve srovnání s předchozími etapami musíme konstatovat, ţe výstavba tohoto období znamenala 

nesporný kvalitativní propad. Valná většina realizací představovala pouze prŧměrnou typovou 

zástavbu, bez ohledu na skutečnost, ţe se na nich mnohdy podíleli i kvalitní předváleční architekti 

jako Karl Winter (škola v Nových Pavlovicích čp. 262-XIII). K zásadní kvalitativní proměně tak 

dochází aţ s příchodem Karla Hubáčka a vznikem ateliéru SIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

4.2. Ateliér SIAL 

 

 Karel Hubáček, vŧdčí osobnost pozdějšího ateliéru SIAL, přišel do Liberce v roce 1951, kdy 

nastoupil do ateliéru 02 v místním Stavoprojektu. Mezi Hubáčkovy první realizace patří vedle 

dvoupodlaţní montáţní haly podniku LIAZ v Rýnovicích (1953-1955) také sídliště Hracholusky 

v Roudnici nad Labem (1953-1958), postavené ještě v duchu socialistického realismu. Dŧleţitým 

mezníkem byl rok 1956, kdy převzal vedení ateliéru po Karlu Winterovi, který odešel do penze. 

Ačkoliv samostatný ateliér SIAL (Sdruţení inţenýrŧ a architektŧ Liberce) vznikl aţ v červnu roku 

1968, jeho název se nakonec ujal jako souhrnné označení tří dekád práce libereckých architektŧ, 

soustředěných kolem Karla Hubáčka.
293

 SIAL byl ve své době naprostým unikátem – vedle faktu, ţe 

se jednalo o první nezávislý ateliér v tehdejším Československu, se mu zároveň podařilo navázat na 

progresivní soudobé architektonické trendy a překročit mantinely tvorby někdejšího východního 

bloku. Řada realizací ateliéru byla dokonce publikována v zahraničním odborném tisku.
294

 Velkou 

měrou k tomu nepochybně přispělo také mezinárodní architektonické sympozium, řešící přestavbu 

dolního centra města, jeţ se konalo v Liberci roku 1966. Uvolněná atmosféra 60. let se odrazila 

v podobě Liberce v takové míře, jako v málokterém dalším městě. Klíčovou roli v tomto období sehrál 

především tehdejší primátor Jiří Moulis, jehoţ přínos k architektuře města snese srovnání i s takovou 

osobností, jakou byl královéhradecký starosta Ulrich. Díky Moulisovi mohl SIAL pracovat jako 

samostatný projektový podnik města a primátor byl zároveň hlavním iniciátorem myšlenky, ţe Liberec 

podpoří kaţdý rok stipendiem jednoho či dva absolventy architektury, kteří vnesou do města nové, 

svěţí nápady. Právě tato skutečnost stála u vzniku pozdější Školky v bývalém hostinci v Jedlové, líhně 

mladých a nadějných architektŧ, která měla umoţnit setkání nekonformních absolventŧ fakult 

architektury a zvyšovat úroveň jejich myšlení a návrhŧ.
295

 V této době zároveň Liberec poprvé, a 

bohuţel také naposledy, stanul v čele architektonického dění českých zemí. 

Jednou z hlavních deviz SIALu byla schopnost vytvářet stejně kvalitní architekturu, jaká vznikala 

v této době na západ od našich hranic a to i přes horší technologické a materiální podmínky. Náplň 

práce ateliéru ovšem nepředstavovala pouze architektura, ale i rŧzné patenty a vynálezy, směřující k 

jejímu zdokonalení.
296

 Nové bylo v ateliéru také postavení inţenýrŧ, statikŧ a technikŧ, kteří jiţ nebyly 

chápáni jen jako pomocníci architektŧ, ale jako jejich rovnocenní partneři. Poměrně záhy se tak stal 

jedním z poznávacích znakŧ tvorby ateliéru akcent na technickou sloţku architektury, která však i přes 

svŧj technicistní ráz neztrácela lidský rozměr. Právě v této době se poprvé objevuje výraz „Mašinisti,“ 

kterým pŧvodně profesoři na praţské architektuře vyjadřovali opovrţení nad okouzlením mladých 

                                                 
293 Miroslav MASÁK: O libereckém ateliéru SIAL. In: Česká architektura 1945-1995, Praha 1995, 82 
294 Např. televizní věţ s hotelem na Ještědu  je dodnes bezkonkurenčně nejpublikovanější českou stavbou v zahraničí. 
295 Ana MILJACKI: Na cestě k utopii - příběh SIALu v obraze a manifestu, in: Miroslav MASÁK (ed.): Architekti SIAL, 

Praha 2008, 23 
296 Rostislav ŠVÁCHA: Architektura 1958-1970, in: Rostislav ŠVÁCHA, Marie PLATOVSKÁ (ed.): Dějiny českého 

výtvarného umění VI/I 1958-2000,Praha 2007, 53 
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architektŧ.
297

 Zároveň byla také v tvorbě ateliéru patrná snaha o vyuţití progresivních materiálŧ a 

technologií a to i přes obtíţe, které přinášelo tehdejší typizované oficiální stavebnictví. Naprostým 

unikátem v našem prostředí byl pak dŧraz na psychologický a sociologický aspekt architektury, který 

SIALu zprostředkovala zejména soudobá skandinávská architektura. 

Počátky SIALu spadají jiţ do roku 1958, kdy do Liberce přichází skupina mladých absolventŧ praţské 

a brněnské fakulty architektury (Miroslav Masák, Otakar Binar, Pavel Švancer, Jaromír Vacek). Dle 

vzpomínek Otakara Binara
298

 právě Hubáčkovi ateliér vděčil za moţnost pracovat na pestřejších, 

netypových zakázkách. Jiţ v této době začíná ateliér projektovat mimo běţnou produkci Stavoprojektu 

(mj. věţové panelové domy na třídě 1. máje a v ulici Na Bídě od Jaromíra Vacka) své první atypické 

realizace. Vedle budovy kina v Doksech z let 1957-1963 od Karla Hubáčka, Vlastislava Koláře a 

Františka Dvořáka to byl zejména montovaný rodinný dŧm čp. 454-I, postavený v Alšově ulici v 

letech 1959-1960 [324]. 

Dŧm ve své době pŧsobil jako zjevení, neboť vznikl v době, kdy bylo individuální bydlení 

povaţováno za „burţoazní přeţitek.“ Projekt vypracovaný Karlem Hubáčkem, Vlastimilem Šedem, 

Josefem Patrmanem a Václavem Bŧţkem byl prototypem ze zamýšleného avšak nerealizovaného 

rozsáhlého projektu variabilního bydlení. V rámci projektu bylo vypracováno několik alternativ, 

kombinujících rŧzné hmotové, výškové a dispoziční řešení, včetně uplatnění dvojdomŧ [325]. Dŧm 

byl součástí jedné z expozic Libereckých výstavních trhŧ, na jejichţ koncepci se Stavoprojekt podílel 

a měl být ukázkou levného, dostupného a zároveň kvalitního bydlení pro nejširší vrstvy obyvatel. 

Zároveň měl slouţit jako dŧkaz toho, ţe i s minimem prostředkŧ lze vytvořit individuální bydlení. 

Zŧstalo však bohuţel pouze u tohoto prototypu, který po skončení výstavy začal slouţit jako rodinný 

dŧm Karlu Hubáčkovi. Po formální stránce má dŧm blízko ke Corbusierovsky laděnému 

funkcionalismu, přičemţ strohou a jednoduchou fasádu oţivují dřevěné obklady a subtilní ocelové 

sloupy, nesoucí patro. Zajímavé je také uţití panelŧ z drcené a mimořádně tvrdé, lisované břidlice, 

které si podle vzpomínek Otakara Binara jako první všiml právě Karel Hubáček.
299

 Na fasádě domu 

byl pouţit další progresivní materiál, omítka Cerami, vyráběná v licenci britské firmy Pyrok IG. 

Bezesporu nejvýznamnější a nejznámější realizací ateliéru se stal televizní vysílač a horský hotel 

Ještěd, ikonická stavba české architektury, postavený v letech 1966-1973 [326]. Neotřesitelné 

postavení vysílače v rámci české architektury posléze potvrdilo i jeho ocenění jako Stavby století 

v kategorii inţenýrských staveb v roce 2000. Přestoţe v dnešní době o kvalitách tohoto 

pozoruhodného objektu jiţ není pochyb, ve své době se projekt vysílače potýkal se silnou vlnou 

nevole, zejména ze strany laické veřejnosti.
300

 

                                                 
297 Miroslav MASÁK (ed.): Mašinisti - sborník statí a úvah k výstavě, Praha 1996, 11 
298 Karel ČTVERÁČEK: …dŧleţitý je kaţdý takový prostor, kde se lidé cítí dobře…, rozhovor s Otakarem Binarem in: 

Ročenka liberecké architektury 4, 2008, 84-91 
299 MASÁK 2008 (cit. v pozn. 295) 87 
300 Odpor veřejnosti vŧči novostavbě se Hubáček snaţil zlomit řadou obhajob v tehdejším regionálním deníku Vpřed. 
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Impulzem pro jeho výstavbu byl poţár v lednu roku 1963, během něhoţ do základu vyhořela stará 

secesní chata od Ernsta Schäfera. Na základě této události byla ještě téhoţ roku vypsána 

architektonickou soutěţ na novostavbu hotelu a televizního vysílače. Z 19 předloţených návrhŧ se jich 

do soutěţe dostalo 12, z nichţ porota vybrala dva, které byly vyhodnoceny jako postupující – první byl 

od Karla Hubáčka, druhý od tandemu Jaromír Vacek a Jiří Hrstka [327-330].
301

 

Na zaslaných návrzích byly patrné dvě protichŧdné tendence – první navazovala na dřívější siluetu 

vrcholu se starým hotelem (Svatopluk Technik, Ondřej Nykodým) a druhá, progresivnější se zaměřila 

na formální stránku architektury. Aţ na Hubáčkŧv však všechny návrhy respektovaly zadání, 

poţadující samostatnou vysílací věţ a budovu hotelu. 

Atypický tvar Hubáčkova vysílače inspirovaly právě podmínky zadání – poţadavek na vytvoření 

krajinné dominanty, kombinace poţadovaných funkcí a extrémní klimatické a povětrnostní podmínky 

místa. Spojením obou funkcí do jednoho objektu Hubáček de facto stanovené podmínky porušil, 

ovšem i přesto byl jeho návrh označen za nejlepší a jednohlasně odbornou porotou doporučen 

k realizaci [331-332]. 

Věţ na kruhovém pŧdorysu je koncipována jako rotační hyperboloid. Základním nosným prvkem jsou 

dva soustředné ţelezobetonové sloupy o prŧměru 13 a 5 metrŧ, na nichţ jsou zavěšena jednotlivá 

podlaţí. Spodní část budovy je oplášťovaná jodizovanými hliníkovými plechy, střední část je bez 

kovu, aby nedocházelo k rušení příjmu. Na svou dobu velice inovativní řešení středního pláště se 

skládá z 12 metrŧ dlouhých laminátových tyčí, na nichţ jsou upevněny desky ze skelného laminátu. 

Díky extrémním povětrnostním podmínkám panujícím na vrcholku Ještědu zde bylo také uţito 

unikátního patentu, tzv. Patrmanova kyvadla, zabraňujícímu příčnému rozkmitu věţe. Funkčně je věţ 

rozdělena do několika částí; v přízemí se nachází televizní vysílač s vyhlídkovým ochozem, v prvním 

patře bufet, ve druhém patře vstupní hala s hotelovou recepcí, ve třetím patře restaurace a čtvrté a páté 

patro slouţí k ubytování hotelových hostŧ. Zbylých pět pater má čistě provozní funkci-v šestém aţ 

osmém patře jsou situovány parabolické antény, v osmém a devátém patře jsou nádrţe na pitnou vodu 

a v posledním, desátém patře je strojovna výtahu spolu se šnekovým schodištěm, vedoucím do 

anténního stoţáru. 

Hlavní devizou objektu je dokonalé sepjetí stavby s místem, které ovlivnilo i jeho technické řešení. 

Slovy Miroslava Masáka: „Extrémní podmínky stavby umoţnily… vydat se novým směrem, opustit 

vyčerpaná modernistická východiska".
302

 Nepřehlédnutelná je především kontextuální rovina vysílače, 

kdy se Karlu Hubáčkovi podařilo novostavbu naprosto geniálně zakomponovat do okolního 

krajinného rámce a vytvořit pŧsobivou dominantu širokému okolí. A tak, přestoţe se o Ještědu mluví 

zejména jako o jedné z prvních budov tzv. hi-tech architektury na našem území, citlivý přístup k místu 

stavby a její celkové uchopení jsou dŧkazem, ţe neméně významnou roli v tomto případě sehrála i 

                                                 
301 Jan MOHR: Architektonická soutěţ na stavbu horského hotelu a televizního vysílače Ještěd, in: Ročenka liberecké 
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kontextuální architektura. Elegantní, aerodynamická věţ, harmonicky zasazená v krajině a protahující 

vrcholek hory byla jako něco výjimečného reflektována také v zahraničním odborném tisku a tak není 

náhodou, ţe v roce 1969 (ještě během stavby) získal Karel Hubáček za svŧj projekt nejvýznamnější 

ocenění, jakého se ve 20. století českému architektovi dostalo, Perretovu cenu.
303

 

Stejně vysokou laťku, jaká byla nastavena u exteriérŧ vysílače, se podařilo zachovat i u interiérŧ, coţ 

v této době rozhodně nebylo samozřejmostí [333-334]. Na jejich řešení a vybavení se podílela celá 

řada umělcŧ. Futuristické interiéry včetně mobiliáře navrhl Otakar Binar, designové nádobí Karel 

Wünsch, skleněnou plastiku na nosném pilíři vysílače ve vstupní hale, nazvanou Spad meteoritů 

vytvořili Stanislav Libenský a Jaroslava Brychová. Pŧsobivá mříţ v hotelové chodbě ze svařených 

částí zemědělského nářadí pochází od Jaroslava Klápštěho, keramický obklad schodiště a hotelových 

chodeb navrhla Děvana Mírová a tepané plechy na vstupních dveřích hotelu na stěně recepce jsou od 

Zdeňka Košky. Televizní vysílač na Ještědu tak lze označit za jednu z nejhodnotnějších dobových 

staveb, s níţ se navíc zcela ztotoţnila posléze i široká veřejnost. Není tedy divu, ţe od 29. května 2007 

figuruje na indikativním seznamu památek, které mají šanci být zařazeny do seznamu světového 

dědictví UNESCO. 

Ještě během stavby vysílače na Ještědu vznikl další pozoruhodný objekt, stejnojmenné obchodní 

středisko na dnešním Soukenném náměstí. Nejednalo se však (jak by se dnes mohlo zdát) o izolovaný 

solitér, ale jiţ od počátku byl obchodní dŧm chápán jako integrální součást zamýšlené přestavby 

náměstí, urbanistického evergreenu města od konce 19. století. 

Na tomto úkolu začal ateliér (tehdy ještě jako součást Stavoprojektu) pracovat jiţ od konce 50. let a 

v jeho pojetí náměstí s rozvolněnou zástavbou, do níţ proniká okolní přírodní rámec, byla patrná silná 

inspirace tehdejšími skandinávskými realizacemi (zejm. finskou Tapiolou). Autory prvního projektu, 

reagujícího na klasicizující pojetí Svatopluka Technika byli Karel Hubáček a Jiří Svoboda. Pod vlivem 

mezinárodního architektonického sympozia, jeţ se konalo v Liberci roku 1966, byla vypracována další 

studie územního plánu dolního centra od Miroslava Masáka (1968) a právě její koncepcí byl ovlivněn 

návrh obchodního střediska Ještěd. Masákŧv projekt se snaţil o zachování měřítka i atmosféry 

tradičního města, přičemţ stěţejní myšlenkou návrhu bylo pojetí náměstí jako „řeky,“ kde je 

dynamika městského prostoru přirovnávána k ţivelnosti vodního toku, který má své klidné i dravé 

úseky a který je nutné citlivě regulovat [335].
304

 

Na stavbě obchodního střediska, budovaného v letech 1968 – 1979 se vedle Miroslava Masáka a Karla 

Hubáčka podíleli také projektanti J. Bílek, J. Prskavec, V. Bŧţek a statik Václav Voda [336]. Podle 

Miroslava Masáka bylo obchodní středisko Ještěd jedinou libereckou stavbou, jejíţ koncepce byla 

ovlivněna sympoziem. Jeho pojetí bylo zaloţeno na představě kontinuálního městského prostoru, 

                                                 
303 Porota, tvořená architekty Eugenem Beaudoinem a Theem Crosbym, historikem umění Giuliem Carlem Arganem a 

historikem architektury Igorem Fominem své rozhodnutí vyjádřila slovy: „Předloţený projekt vyniká jasností a šťastnou 

harmonií, s níţ se pojí s okolní krajinou. Přímost jeho účinku a vybranost siluety jsou hodnoty, které vynikajícím způsobem 

spojují tyto rysy s ţádanými funkčními vlastnostmi. Statické problémy byly vyřešeny konstrukčními prostředky, citlivě a 

vynalézavě pouţitými.“ Lukáš BERAN: Horský hotel a vysílač Ještěd, in: Ročenka liberecké architektury 4, 2008, 71 
304 Petr KRATOCHVÍL: Vývoj pojetí prostoru Soukenného náměstí, in: Ročenka liberecké architektury 3, 2007, 56 
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procházejícího od nádraţí aţ na hlavní městské náměstí. Ještěd bylo moţné označit za ojedinělý 

příklad architektonického strukturalismu na našem území, neboť budova byla pojata jako jakási 

srostlice polygonálních těles. Tomu odpovídalo také unikátní vnitřní řešení objektu, kde byla 

základním principem forma „clusteru,“ vzájemně propojující jednotlivé buňky s krytými pasáţemi, 

vytvářejícími takřka labyrintický vnitřní prostor. Zároveň zde byla patrná kontextuální rovina stavby, 

kdy konstrukční systém a obrys objektu byl určen třemi tradičními pěšími trasami v rámci pŧvodní 

uliční sítě, coţ vyjádřil i sám autor: "Síť racionálních čtverců a měkčích vepsaných pětiúhelníků a 

šestiúhelníků, ale i síť vnitřních pasáţí nákupního střediska směrům tradičního pěšího provozu 

odpovídá. Chtěli jsme stavbu organicky zařadit do rozháraného prostředí města.“
305

 Respekt k místu 

stavby se projevil i v zachování výškového horizontu s ohledem na okolní zástavbu a cenné horské 

panorama obklopující město.  

Autoři objekt neřešili jako klasický obchodní dŧm, ale jako obchodní středisko sdruţující do jisté míry 

samostatné obchodní prostory pro deset budoucích uţivatelŧ, kteří byli zároveň investory. S ohledem 

na jejich poţadavky byly vybudovány tři autonomní obchodní jednotky (pavilon A, B a C) spojené 

prŧchody v přízemí a terasami v patře, přičemţ pavilony měly společnou jen expedici a suterénní 

sklady [337]. Z pŧvodního záměru, předpokládajícího stavbu jakési „trţnice“ tak vznikl patrně 

nejpozoruhodnější objekt svého druhu na území tehdejšího Československa. Na stavbě byla zároveň 

patrná snaha vyrovnat se tvŧrčím zpŧsobem s nejprogresivnějšími proudy zahraniční architektury 

sklonku 60. let 20. století za vyuţití nejmodernějších technologií, a to dokonce s ohledem na 

sociologické a psychologické aspekty stavby. Např. odpočinkové zóny na střešních terasách spolu se 

sezónními kavárnami byly koncipovány tak, aby návštěvníka lákaly k delšímu zastavení a vychutnání 

pŧsobivé přírodní scenérie při šálku kávy, či jen tak na lavičce [338-339]. I proto byl Ještěd jednou 

z mála staveb, u nichţ bylo moţné mluvit o skutečně „obytném prostředí.“  

Mezi inovativní technická řešení patřila např. polyuretanová plovoucí dlaţba elektricky vyhřívaných 

teras. Atypické konstrukční a architektonické řešení potrhovala výrazná barevnost, kombinující 

oranţový keramický obklad s válcovanou, ušlechtilou ocelí Atmofix,
306

 která byla podle Miroslava 

Masáka zvolena záměrně s ohledem na okolí a měla „rozjasnit poněkud ušmudlané „dolní“ centrum 

Liberce“ [340-341].
307

 V symbióze s neotřelým architektonickým pojetím budovy bylo taktéţ 

vybavení a řešení interiérŧ. Na nich se podílela řada mladých architektŧ ze Školky jako Jiří Suchomel, 

Michal Brix či Václav Králíček. Mezi nejzdařilejší patřil novinový stánek, stylizovaný jako obří 

krabička zápalek od Michala Brixe a deset metrŧ vysoký Baumŧv reklamní poutač na principu 

pneumatického válce z technické textilie, ukotvené k ocelové konstrukci ventilátoru. Prŧsvitná textilie 

                                                 
305 Petr KRATOCHVÍL: Miroslav Masák, in: Rozhovory s architekty 01, Praha 2001, 7 
306 Dagmar KNOTKOVÁ/Kateřina KREISLOVÁ/Lubomír ROZLÍVKA: Vyuţití oceli Atmofix v architektuře a stavebnictví 

ve vztahu ke korozním projevŧm, dostupné na: http://www.atmofix.cz/resources/vyuzatmofixarch.pdf, vyhledáno 20. 4. 2009 
307 Bourat Tesco? Někdo se zbláznil, říká jeho spoluautor (rozhovor s Miroslavem Masákem), dostupné na: 

http://www.igenus.cz/view.php?cisloclanku=2005012906, vyhledáno 8. 5. 2006 

http://www.atmofix.cz/resources/vyuzatmofixarch.pdf
http://www.igenus.cz/view.php?cisloclanku=2005012906
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umoţňovala efektivní hru vnitřní světelné projekce.
308

 Poutač byl uveden do provozu v roce 1973, pár 

let na to byl bohuţel zrušen a nahrazen ocelovou vyhlídkovou „věţí-panákem,“ maskotem obchodního 

domu. 

Lze tudíţ jen litovat, ţe Ještěd neměl štěstí na osvícenějšího vlastníka a ani u politické reprezentace 

města nebyl (na rozdíl od obdobné kauzy týkající se obchodního domu Máj v Praze od téhoţ autora) 

zájem o zachování tohoto pozoruhodného objektu. Díky tomu byl přes protesty laické i odborné 

veřejnosti prosazen demoliční výměr a pravděpodobně nejosobitější stavba svého druhu z přelomu 60. 

a 70. let 20. století byla v roce 2009 zbořena.  Její místo zaujalo tuctové velkokapacitní obchodní 

centrum Forum. 

Další realizace vznikaly v návaznosti na dlouholetou místní tradici výstavních trhŧ. Vzhledem 

k nedostatečným kapacitním moţnostem starého výstaviště bylo rozhodnuto o vybudování nového 

areálu Libereckých výstavních trhŧ v členité kotlině Jizerského potoka. Toto atraktivní prostředí 

umoţnilo následný harmonický soulad mezi architekturou a okolním přírodním rámcem, jehoţ 

přidanou hodnotou byla poloha takřka uprostřed města a s tím související výborná dopravní 

dostupnost. V polovině 60. let byla městem vypsána dvoukolová celostátní soutěţ na generel nového 

výstaviště, jíţ se zúčastnili architekti z Prahy, Bratislavy, Brna a Liberce. Jako nejlepší (a dluţno 

dodat, ţe zaslouţeně) byl vyhodnocen společný návrh Otakara Binara, Karla Hubáčka a Miroslava 

Masáka z libereckého Stavoprojektu, který byl následně doporučen k realizaci [342].
309

 

Koncept výstaviště vyuţíval okolního přírodního prostředí k vytvoření mimořádně zdařilého 

kontinuálního prostoru, v němţ byly jednotlivé pavilony doslova prostupovány všudypřítomnou 

zelení. Parkově upravené údolí bylo doplněno elegantními ţelezobetonovými terasami sledujícími 

citlivě konfiguraci terénu a vinoucími se mezi vzrostlými stromy. Také u jednotlivých pavilonŧ bylo 

upuštěno od běţného principu univerzálních hal s umělým osvětlením a namísto toho zde byly 

vybudovány nápadité budovy vyuţívající přirozeného světla, pronikajícího flexibilními, prosklenými, 

bočními stěnami [343-344].  

První z těchto budov byl Masákŧv pavilon F, jehoţ návrh, vypracovaný v roce 1962 předcházel vzniku 

samotného generelu.
310

 Pavilon měl slouţit k výstavám spotřebního prŧmyslového zboţí a jeho 

celoroční provoz měl zároveň rozšířit instalační moţnosti libereckého muzea a galerie [345]. Nosná 

konstrukce objektu je z ocelových, svařovaných trubek a ostatní prvky jsou montované. Přiznaná 

konstrukce slouţí i jako estetický prvek budovy a neobestavěné přízemí je integrální součástí 

exteriéru. Celkově se pavilon vyznačuje střídmým a ušlechtilým pojetím architektury, provázaným 

s okolní přírodou. V současnosti bohuţel zŧstalo z velkoryse pojatého areálu pouhé torzo, neboť pro 

                                                 
308 MASÁK 1996, (cit. v pozn. 297), 107  
309  Generel byl posléze oceněn první cenou v celostátní přehlídce architektonických prací za období 1966-1967. Petr 

KRATOCHVÍL: Výstaviště libereckých výstavních trhŧ, in: Ročenka liberecké architektury 3, 2007, 67 
310 Také tento pavilon získal první cenu na přehlídce architektonických prací v roce 1965. Ve svém odŧvodnění porota 

uvedla, ţe: "Výstavní pavilon je architektonické dílo příjemné exprese, v materiálu i detailu neobyčejně čisté a v kvalitě 

provedené práce mimořádně zdařilé. Práce je doplněna zahradními úpravami, realizacemi funkčně i výtvarně výborných 

parkových osvětlovadel i laviček a je dotaţena i v zařízení jednoduchého interiéru vedoucího pavilonu. Hodnota prostředí, 

návrhu i provedení přispěla k tomu, ţe je pavilon moţné označit nejzdařilejší realizaci v období 1964-65."  Ibidem 68-69 
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špatný technický stav byl zbořen dlouhodobě zanedbávaný Binarŧv pavilon A z let 1971-1972 a zbylé 

plochy výstaviště by měly být vyuţity jako stavební parcely pro výstavbu tzv. viladomŧ. Pavilon F 

prošel řadou necitlivých úprav prováděných zcela proti jeho pŧvodnímu duchu a dnes slouţí jako 

restaurace a golfové centrum. 

Mimořádně kvalitní stavby SIAL projektoval také v rámci obytné architektury. Jednou 

z nejzdařilejších byl obloukový dŧm ve Wolkerově ulici, lidově zvaný „Wolkerák.“ Projekt byl na 

základě společného plánu Karla Hubáčka a Jaromíra Vacka realizován v letech 1968-1972 [34-347]. 

Přestoţe se pŧvodně se počítalo se dvěma domy, nakonec byl realizován pouze Vackŧv objekt. 

Výrobu potřebných panelŧ zajišťovala malá panelárna přímo na staveništi. Podle vlastních slov Karla 

Hubáčka to "měl být důkaz, ţe i panelák nemusí vypadat jako panelák, ţe byty mohou být dobře 

rozvrţené, větší, dobře situované a levnější neţ typové. A to proto, ţe panely se vyráběly přímo na 

místě. Ušetřili jsme oproti typům několik milionů, coţ samozřejmě bylo špatně, protoţe zůstaly 

neprostavěné a výrobní podnik nedokázal peníze určené podle typu vyfakturovat."
311

 Z řady inovací, 

uplatněných v rámci zvýšení standardu bydlení jsou patrně nejpovedenější atriové garsoniéry 

v podstřeší s luxusním výhledem na město a okolní horské panorama. Hlavní fasádu obrácenou 

směrem k městu oţivují dřevěné mříţe a slunolamy, vytvářející decentní rastr. Vedle nesporných 

architektonických kvalit se dŧm vyznačuje také mimořádně zdařilým urbanistickým zasazením do 

okolní vilové čtvrti. Lukovité prohnutí sleduje citlivě konfiguraci terénu a i přes své rozměry 

nenarušuje ráz této části města. Kvalitu domu potvrzuje skutečnost, ţe patří dodnes mezi vyhledávané 

místo k bydlení.  

Zhruba ve stejné době byl v bezprostředním sousedství obloukového domu ve Wolkerově ulici 

realizován další pozoruhodný projekt, terasové domy v ulici Na Čekané. Jejich autorem byl opět 

Jaromír Vacek, který zde nápaditě vyuţil svaţitého terénu, díky čemuţ terasy jednotlivých domŧ 

nespočívají přímo na níţe poloţených bytech, ale na náspu nad střechou chodby a jeho zadním 

traktem. Tím bylo docíleno většího soukromí nájemníkŧ a zároveň přirozené zvukové izolace domŧ. 

Byty se shodným dispozičním řešením jsou situovány podél pěti společných chodeb, sledujících 

terénní zlom. Kuchyně a loţnice jsou osvětlovány bazilikálními okny, která jsou z exteriéru patrná pod 

další vyšší terasou. Obývací pokoj a zbylé dvě loţnice jsou orientovány na osluněnou terasu. Ve své 

době se jednalo na našem území nepochybně o prŧkopnickou realizaci a jedná se patrně o první stavbu 

svého druhu v tehdejším Československu.
312

 Dŧleţitou roli zde sehrála opět kontextuální rovina, která 

je pro realizace SIALu do značné míry signifikantní. Obě výše zmíněné realizace se vyznačují 

citlivým zasazením do okolní zástavby a zároveň je lze chápat jako navázání na silnou místní tradici 

bydlení v zeleni. 

Vedle realizací kmenových pracovníkŧ ateliéru se objevovaly také neméně kvalitní práce mladých 

architektŧ, pŧsobících ve Školce. Jednou z nejzajímavějších byla nerealizovaná plánovaná dostavba 

                                                 
311 ŠEVČÍK / BENEŠ 2008 (cit. v pozn. 302) 77 
312 HALÍK 2008 (cit. v pozn. 278) 139 
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obchodního domu Baťa v Praţské ulici od Mirko Bauma, který v duchu soudobého trendu architektury 

hi-tech vyuţil jako hlavního motivu prŧčelí mohutné roury vzduchotechniky [348]. Z realizovaných 

staveb patří mezi nejzdařilejší projekt dostavby Oblastního závodu České státní pojišťovny ve 

Felberově ulici od Jiřího Suchomela z let 1974 – 1983 [349]. Přístavba ke stávající budově pojišťovny 

byla realizovaná s minimálním rozpočtem a za omezených technologických moţností. Díky tomu zde 

Jiří Suchomel uplatnil značně atypické řešení na principu jakéhosi „akvária.“ Budova pojišťovny se 

tudíţ skládá ze dvou autonomních částí, kdy vnitřní provozní část je obalena vnějším ocelovým 

skeletem se skleněným pláštěm [350]. Sklo hrálo v případě této stavby mimořádně dŧleţitou roli, 

neboť plnilo úlohu hlavního materiálu pro exteriér a částečně i interiér objektu.  

Závěrem je zde nutné zmínit ještě jednu, tentokrát veřejnou stavbu, městský plavecký bazén od Pavla 

Švancera [351]. Velkorysý objekt, jehoţ první skici vznikaly od poloviny 60. let, byl postaven 

v blízkosti centra města v roce 1984. Švancer zde vyuţil značně svaţitého terénu a vstupní partii 

umístil na hranu terénního zlomu. Většina hmoty stavby je tak skryta v údolí a při pohledu z Trţního 

náměstí má bazén charakter drobné jednopodlaţní budovy. Objem stavby zjemňují zaoblené, zářivě 

bílé keramické pŧlválce, kontrastující s rudou, přísně pravoúhlou kovovou konstrukcí. Oblé keramické 

tvarovky jsou uţity rovněţ v interiéru vstupní haly. Z haly je přístup také do kavárny, která je směrem 

k bazénu plně prosklená a umoţňuje hostŧm uklidňující výhled na plavce a okolní zeleň. Barevná 

kombinace exteriéru se opakuje i v interiéru a vedle stěn se objevuje i na podlahách – v šatnách např. 

červené dlaţdice ohraničují prostor pro obuté návštěvníky a bílé pro bosé. Také elegantní křivky 

zábradlí a dlaţdic nehrají pouze estetickou roli, ale slouţí současně ke zvýšení bezpečnosti 

návštěvníkŧ. Při stavbě plaveckého bazénu se Pavel Švancer neomezil pouze na samotnou budovu, ale 

řešil ji jako celek zároveň s plochou Trţního náměstí. To bylo následně obohaceno o kruhovou 

odpočinkovou zónu s kašnou a atypickou stylovou zastávku MHD, vycházející z architektury 

protějšího plaveckého bazénu.  

Díky tvorbě osobností, sdruţených v ateliéru SIAL stanul Liberec v této době poprvé a také naposledy 

v čele architektonického dění českých zemí. Vznikl tak pozoruhodný soubor moderní architektury, 

dokládající, ţe i v rámci někdejšího východního bloku se stavěla nadprŧměrná a mimořádně kvalitní 

architektura. 
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4.3 Epilog: Liberecká architektura v letech 1989 - 2006 

 

 Po listopadu 1989 dochází k významným celospolečenským a politickým změnám a 

výraznému uvolnění, které se odrazilo zákonitě i v architektuře. V souvislosti s otevřením hranic se 

mohla laická i odborná veřejnost konečně dŧkladně seznámit s architekturou a kulturou tzv. západního 

bloku a došlo také k pronikání nových stavebních trendŧ a materiálŧ. Zjevné bylo také okouzlení 

novými technologickými moţnostmi, které však bylo často bohuţel spíše ke škodě věci. Změnilo se 

také postavení architektŧ, související s vznikem soukromých architektonických kanceláří a ateliérŧ. 

Významnou událostí bylo také zaloţení Fakulty architektury, která měla navázat na činnost tzv. 

Školky. Prvotní impuls vzešel od tehdejšího vedení Technické univerzity, které tímto úkolem pověřilo 

Jiřího Suchomela, jenţ se posléze stal také jejím prvním děkanem.  

Poněkud paradoxně se však opakuje situace panující v poválečném období a úroveň většiny 

novostaveb je aţ na několik výjimek značně diskutabilní. Výjimku představují de facto pouze 

realizace členŧ někdejšího SIALu (pobočka ČSOB ve Frýdlantské ulici od Karla Hubáčka či pobočka 

Komerční banky od Pavla Švancera). Dalším paradoxem je fakt, ţe mezi autory některých nepříliš 

zdařilých novostaveb bychom našli i odchovance „Školky“ (mj. postmoderní Palác Syner od Jiřího 

Suchomela) [352]. Výstiţně tuto skutečnost vyjádřil Miroslav Masák v rozhovoru pro server 

aktuálně.cz: „Liberec v 60. a 70. letech, bez ohledu na společenskou situaci, hrál první housle v 

československé architektuře. To byla extraliga, to vám potvrdí kaţdý, a dneska je to okresní přebor. A 

to město je s tím spokojeno. To je zvláštní.“
313

  

Společným rysem řady novostaveb je jejich značná naddimenzovanost a izolované pojetí bez vztahu 

k okolní zástavbě a charakteru místa. Stále pokračují také plošné demolice hodnotných 

architektonických celkŧ – jako nejkřiklavější příklady lze označit zboření cenného industriálního 

souboru někdejší Textilany a likvidaci značné části někdejšího Kristiánova v souvislosti s výstavbou 

sídliště Bída II. Zároveň dochází také k někdy více (budova České pojišťovny) [353] a někdy méně 

(obchodní dŧm Ještěd) zdařilým úpravám stávajících objektŧ. 

I přesto se však mŧţeme v Liberci setkat s několika stavbami, které svou kvalitou nepochybně přispěly 

k obohacení obrazu města. Inspiračním zdrojem většiny novostaveb je zejména meziválečná moderna, 

patrné jsou však i vlivy postmoderny či high-tech (budova knihovny). 

Jednou z nejhodnotnějších novostaveb je nepochybně budova Krajské vědecké knihovny, postavená 

v letech 1995-2000 dle projektu Radima Kousala, přičemţ se jedná o první takto impozantní budovu 

tohoto typu na našem území [354]. Finančně se na stavbě podílela vedle České Republiky také 

Evropská unie, vláda SRN a Česko-německý fond budoucnosti, coţ vyjadřuje i symbolický název 

Stavba smíření.  

                                                 
313 Martina MACHOVÁ: Architekt: Ještěd v Liberci šel k zemi kvŧli prachŧm (rozhovor s Miroslavem Masákem), dostupné 

na: http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=636751, vyhledáno 10. 5. 2009 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=636751
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Vedle nepopiratelných architektonických kvalit budova disponuje také mimořádně zdařilým 

urbanistickým zasazením do intravilánu města na ose radnice – divadlo [355]. Díky tomu došlo 

k odstranění rušivé proluky v místech bývalé synagogy a opětovnému optickému uzavření a scelení 

prostoru dnešního Benešova náměstí. Pozitivní roli sehrála také značně svaţitá parcela, která umoţnila 

i přes velkorysé rozměry novostavby zachovat u hlavního prŧčelí výškovou hladinu okolní zástavby. 

Stěny knihovny, kryté válcovou střechou, jsou tvořeny transparentním skleněným pláštěm, který je 

chráněn proti slunci nastavitelným rastrem slunolamu, vytvářejícím zajímavý technicistní dekor, 

oţivující fasádu [356]. Svým poněkud „industriálním“ pojetím tak navazuje na někdejší tvorbu 

ateliéru SIAL. Hlavní prŧčelí je pokryto nápisy, vytvářejícími „mediální stěnu,“ typickou pro tvorbu 

Jeana Nouvela, u něhoţ shodou okolností Radim Kousal krátce pracoval. 

Mimořádně pŧsobivé je také flexibilní dispoziční řešení budovy, kde jsou jednotlivá patra vedle 

obligátních výtahŧ spojena několikaúrovňovými schodišti, procházejícími napříč budovou. Vznikl tak 

transparentní, provzdušněný a přehledný prostor, který čtenářŧm a návštěvníkŧm knihovny umoţňuje 

pohodlný a komfortní pobyt uvnitř budovy. Unikátním prvkem je pak zdařilé propojení knihovny se 

synagogou, jenţ má připomínat vypálení pŧvodní ţidovské synagogy nacisty během tzv. Křišťálové 

noci 9. listopadu 1938. Trojúhelníkový tvar synagogy vychází z tvaru poloviny Davidovy hvězdy, 

přičemţ obvodové zdi s citátem z tóry jsou koncipovány jako aluze na jeruzalémskou Zeď nářkŧ.  

Za poměrně kvalitní realizaci lze označit také budovu Komerční banky na Benešově náměstí od Pavla 

Švancera, zachovávající výškovou hladinu a proporce okolní zástavby. Na fasádě hlavního prŧčelí je 

nápaditě uţito skleněných ploch, odráţejících protější radnici a loubí, evokujícího pŧvodní, 

historickou zástavbu. Touto budovou byla zdařile doplněna východní fronta náměstí, poškozená 

během srpnových událostí roku 1968.  

V nedaleké Frýdlantské ulici se nalézá další zajímavý objekt, postmoderní budova základní umělecké 

školy [357]. Pro školu byla zvolena protáhlá lichoběţníková parcela v dolní partii ulice, díky čemuţ 

má velmi úzké hlavní prŧčelí, prolomené hlubokou prosklenou střední nikou nad vstupem s vysazenou 

markýzou. Boční stěny jsou členěny velkými okny jednotlivých učeben a ateliérŧ. Zadní fasáda je 

široká, s masivním středním obloukovým rizalitem s vodorovnými okny, flankovaným dvěma 

kubickými rizality. 

Ústředním prostorem školy je vysoká ochozová hala. V přízemí jsou do ní orientovány učebny 

pohybové výchovy s variabilními, otevíratelnými stěnami. Dva volně osazené výtahy jezdící po široké 

čelní stěně vytvářejí dojem svérázné pohyblivé plastiky. V zadní části budovy je velký koncertní sál, 

propojitelný s halou, nad nímţ se nachází zkušebna pěveckého sboru Severáček. Autorŧm projektu, 

Pavlu Janouškovi, Borisi Šonskému, Pavlu Švancerovi a Pavlu Vaněčkovi se v tomto případě podařilo 

vhodně a nenásilně doplnit dolní část ulice, poznamenanou předchozími plošnými demolicemi a 

zároveň vytvořit dŧstojný protipól protější Hubáčkově neokonstruktivistické pobočce ČSOB.  

Další kvalitní realizace se nacházejí v prostoru dolního centra. Vedle obchodního domu Balon od 

jabloneckého architekta Josefa Faltejska je to zejména polyfunkční palác Centrum v Jánské ulici z let 
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1994-1997 [358]. Autory mimořádně zdařilého projektu jsou architekti Jiří Suchomel a Jaromír 

Syrovátko z projekční kanceláře SIAL, následovnice stejnojmenného ateliéru. Kýlový dŧm je situován 

při „vstupu“ do dolního centra Liberce ve směru od nádraţí. Autoři soubor budov pojali jako jakýsi 

„špalíček“ na čočkovitém pŧdorysu, zachovávající prŧběh historických cest, kterým doplnili solitérní 

historickou budovu kina Lípa. Členěním fasád bylo v tomto případě navozeno dojmu, ţe se jedná o 

několik samostatných domŧ, čímţ autoři docílili charakteru rostlého domovního bloku. Zároveň se 

v tomto případě podařilo částečně sjednotit značně dezurbanizovaný prostor Soukenného náměstí a 

zastavět rušivou proluku, vzniklou v souvislosti s plošnou demolicí pŧvodní zástavby při stavbě 

protějšího obchodního střediska Ještěd. Po formální stránce objekt vychází z meziválečné moderny, 

přičemţ je zde také patrná inspirace proslulým Kýlovým domem v Hamburku od Fritze Högera. 

Kvality objektu podtrhuje i uţití ušlechtilých materiálŧ, jako např. leštěné ţuly.  

Na tomto místě by bylo samozřejmě moţné zmínit i další více či méně zdařilé realizace, čímţ by však 

neúměrně narostl rozsah předkládané práce. Zároveň (jak jiţ bylo řečeno na začátku této kapitoly) je 

kvalita většiny novostaveb značně diskutabilní a z tohoto dŧvodu se zde objevuje pouze tento 

reprezentativní výběr. Kvalitu vybraných staveb potvrzuje i řada ocenění, které získaly ať jiţ u nás, či 

v zahraničí.
314

 

Závěrem je zde nutno zmínit skutečnost, ţe s ohledem na své kvality bylo centrum města spolu 

s vilovou zástavbou podél dnešní Masarykovy třídy v roce 1992 prohlášeno městskou památkovou 

zónou. Ani tento fakt však nikterak nezabránil jednomu z nejrazantnějších zásahŧ do hmotové a 

urbanistické struktury města, souvisejícímu s pronikáním velkoplošných prodejen do samotného 

středu Liberce. Společným znakem těchto developerských projektŧ je nerespektování okolní zástavby 

i její výškové hladiny spolu s absencí vztahu k historii místa a městskému urbanismu. Megalomanské, 

obludné nákupní hangáry jsou tak nejen přehlídkou nevkusu a špatné architektury, ale vedle toho jim 

musely (a ještě budou muset) ustoupit mnohdy cenné a kvalitní starší objekty. Za všechny lze 

jmenovat do očí bijící případ obchodního domu Ještěd či pozoruhodný komplex Textilany (někdejší 

továrna firmy Johann Liebieg & Co.). V případě Textilany tak došlo k paradoxní situaci, kdy zmizel 

takřka beze stopy jeden z hlavních hybatelŧ a symbolŧ někdejší prosperity města. Předimenzované 

objekty, určené pŧvodně pro městskou periferii se objevují na místech, pro která nejsou určeny a zcela 

narušují dosavadní ráz města. Smutným mementem tohoto přístupu je nákupní centrum Plaza 

v bezprostřední blízkosti radnice a zámku, které nenávratně poškodilo historický střed města.  

Liberec tedy stojí v tuto chvíli na křiţovatce a lze jen doufat, ţe se v budoucnu najde v rámci vedení 

města alespoň několik osvícených představitelŧ, kteří před vidinou snadného a rychlého zisku 

upřednostní raději jeho rozumný a citlivý rozvoj a zachovají odkaz našich předkŧ i budoucím 

generacím. 

                                                 
314 Např. Základní umělecká škola ve Frýdlantské ulici byla v oce 1995 oceněna titulem Stavba roku. 
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Závěr 

 

 Snad v ţádném městě v Čechách a na Moravě se nelze setkat s tolika protiklady, jako právě 

v Liberci. Na jedné straně mimořádně vysoké ambice jeho obyvatel i politické reprezentace, které se 

projevily po polovině 19. století v označení města jako „zweite Landeshauptstadt , erste deutsche Stadt 

Böhmens,“na straně druhé absence komplexního zastavovacího plánu, a takřka periferní charakter 

některých částí, pronikající do samého středu města. Díky tomu vznikla pŧsobivá skrumáţ vzájemně 

koexistujících prŧmyslových areálŧ, honosných vil, pompézních veřejných budov, velkorysých 

zahradních čtvrtí a maloměstské zástavby, vytvářející zdejšího svérázného genia loci. S trochou 

nadsázky lze konstatovat, ţe stejně jako byl označován Hradec Králové za „salon republiky,“ Liberec 

byl prezentován jako výkladní síň německého ţivlu v Čechách.  

Město samotné je typickým dítětem gründerské éry. V porovnání s valnou většinou srovnatelných 

sídelních aglomerací na našem území je městem poměrně mladým a této skutečnosti odpovídá také 

dochovaný architektonický fond, jehoţ hlavní těţiště tkví v období 19. a 20. století, které se na 

současné podobě města podepsalo nejvýrazněji.  

Aţ do poloviny 18. století Liberec nikterak nevybočoval z řady typických poddanských městeček a 

jeho vývoj byl totoţný s obdobnými lokalitami s tkalcovskou, plátenickou a soukenickou výrobou 

v severních Čechách, Slezsku a Sasku. Ke změně dochází aţ v souvislosti s vyspělejšími formami 

textilní výroby, kdy se Liberec stává jedním z nejvýznamnějších textilních center monarchie. Ruku 

v ruce s prŧmyslovým rozvojem šel také následný stavební kvas, který poznamenal tvář města na 

dlouhou dobu. Stylovým východiskem místní architektury se stal módní klasicismus, který byl však 

silně ovlivněn konzervatismem zdejších stavebníkŧ a koexistoval s doţívajícím pozdním barokem. 

Není proto divu, ţe progresivnější stavební podniky byly vybudovány výhradně pod taktovkou 

vrchnosti. Vedle pozoruhodné, francouzsky orientované novostavby tzv. Nového zámku to byla 

především dvě nová sídliště, Filipovo a Kristiánovo město. Obě nová zaloţení patří spolu s Novým 

Borem mezi nejcennější ukázky dobového urbanismu díky svému unikátnímu řešení na principu tzv. 

zahradního města. Ten zde byl uplatněn dokonce sto let před tím, neţli byla poprvé vydána klíčová 

kniha Ebenezera Howarda Zahradní města budoucnosti. Je ovšem nutno dodat, ţe progresivní 

tendence, které vykazuje urbanistické řešení obou sídlišť, kontrastuje s konzervativním pojetím 

jednotlivých domŧ, ovlivněným vkusem místních stavebníkŧ. Vliv obou sídlišť na následnou podobu 

města byl dalekosáhlý a právě zde lze spatřovat kořeny Liberce, jakoţto zahradního města. Fenomén 

zahradních měst se následně v podobě Liberce odrazil v takové míře, jako v ţádné jiné srovnatelné 

aglomeraci na našem území a zŧstal pro něj signifikantní aţ do 50. let 20. století. Pozoruhodný je 

v této souvislosti zejména fakt, ţe jedno z nejzelenějších měst na našem území bylo tak úzce spjato 

s prŧmyslem. Hlavní podíl na výsledném zahradním charakteru města, prostoupeném všudypřítomnou 

zelení má neobyčejně členitý a takřka neurbanizovatelný terén. Tato skutečnost představovala základní 
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determinant, určující následnou podobu města. Díky tomu je i přes opakované snahy magistrátu 

během 19. a 20. století dobře patrná značná roztříštěnost a neuspořádanost, dodnes určující podobu 

města. Úsilí o velkoměstskou regulaci Liberce tak neustále naráţelo na teréní konfiguraci, které se i 

přes úpornou snahu představitelŧ města muselo nakonec vţdy přizpŧsobit. Vedle jiţ zmíněné 

mimořádně sloţité teréní konfigurace svŧj podíl sehrál také nedostatek financí spolu s vlastnickými 

právy majitelŧ pozemkŧ a dvě světové války. Pro celkovou urbanistickou koncepci města byl tudíţ 

příznačný především adiční princip, kdy ke stávajícímu drobnému jádru byly pozvolna připojovány 

nové sídelní celky. Své přirozené „mocenské“ centrum, reprezentované novou radnicí město získalo aţ 

zásadním rozšířením Benešova náměstí na sklonku 19. století, neboť do této doby se historické 

centrum spíše ztrácelo ve stínu novějších celkŧ (Nové Město, Kristiánov).  

Spolu s Prahou, Ústím nad Labem, Brnem či Opavou lze Liberec označit za jedno z center tzv. 

druhého proudu kultury, reprezentovaného německy hovořícími architekty usazenými na našem 

území, který tvořil přirozený protipól architektuře české majority. Její rozdílné pojetí a chápání 

později ještě více vyniklo ve srovnání s progresivní a internacionální tvorbou české architektonické 

avantgardy. Tento „druhý proud“ však nelze chápat pouze jako opozitum avantgardy, ale rovněţ jako 

její neodmyslitelnou součást, spoluvytvářející pestrý a členitý obraz architektury na našem území. Na 

rozdíl od avantgardy, snaţící se o radikální odklon od tradiční tvorby je v díle většiny německých 

architektŧ patrná snaha o navázání na místní tradice (jako velmi příhodný se v tomto případě jeví 

termín Rostislava Šváchy regionalismus místa). Typickým rysem tohoto pojetí byla snaha kombinovat 

moderní technologie s tradicionalisticky zabarvenou, výsostně estetickou formou - za vynikající 

ukázku tohoto přístupu lze označit např. pozoruhodný kapucínský kostel sv. Máří Magdaleny (M. 

Kühn a H. Fanta). Toto poměrně brzké uţití progresivních stavebních technologií a konstrukcí, 

související s místní prŧmyslovou konjunkturou je zároveň jedním z charakteristických prvkŧ liberecké 

architektury 19. a počátku 20. století. 

Dalším z typických rysŧ liberecké architektury a jednou z hlavních hybných sil jejího rozvoje je od 

poloviny 19. století výrazně nacionální akcent, který se podepsal na vzhledu nejvýznamnějších budov. 

Přestoţe se lze někdy setkat s tvrzením, ţe se v Liberci neobjevila snaha o národnostně podloţený 

sloh, jako tomu bylo např. v případě české neorenesance, nelze se s tímto výrokem zcela ztotoţnit.
315

 

Vzhledem k silným kulturním, politickým i obchodním vazbám místních elit na nedaleké Německo 

stačilo zdejším tvŧrcŧm a stavebníkŧm k vyjádření nacionální roviny architektury vyuţít 

importovaného formálního rejstříku (např. nejstarší část Liebiegovy vily od A. Bürgera v tzv. 

„tyrolském stylu“) či rovnou angaţovat zahraniční tvŧrce (soutěţe na novou radnici, budovu obchodní 

komory, lázně a muzeum). Nové veřejné budovy slouţily jako manifestace síly a bohatství města a na 

jejich výstavbě se podíleli nejvýznamnější tehdejší středoevropští architekti jako Fridrich Ohmann, 

Paul Peter Brang, Josef Maria Olbrich či Franz Neumann. Pozici Liberce jako nejpřednějšího 

                                                 
315 Srov. Jan RANDÁČEK: Liberecká architektura v letech 1895-1938, In:Umění XLVII, 1999, 530 
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německého města v Čechách měla posléze potvrdit i ambiciózní Německo-česká výstava 

(Deutschböhmiche Ausstellung), pořádaná v roce 1906. 

Činţovní zástavba byla cele v zajetí eklektismu, zřetelně ovlivněného vídeňskými a bavorskými vzory. 

Tato nápodoba šla mnohdy tak daleko, ţe liberecké obytné domy byly např. v časopise Kunstwart 

poněkud pejorativně označovány jako „špatná tovární značka činţovního kasárenského stylu 

vídeňského velkoměsta.“ 
316

 I přesto zde však byla patrná kritická reflexe dobové neoslohové 

architektury a místní architekti si stejně jako jejich kolegové odjinud kladli oblíbenou otázku, 

„v jakém stylu bychom měli stavět.“
317

 Kvalitnější obytná architektura se však objevovala spíše v 

rámci individuální vilové zástavby pro movitější stavebníky, která měla hlavní podíl na „zahradním“ 

charakteru města. 

Na počátku 20. století, kdy jiţ byly vyčerpány moţnosti neoslohŧ, pozvolna nastupuje geometrická 

secese a moderna. Zajímavý je v této souvislosti fakt, ţe aţ na výjimky se zde na rozdíl od sousedního 

Jablonce nad Nisou nesetkáme s florální secesí. Dŧvodŧ bylo několik. Zdejší architekti florální secesi 

sice dobře znali, ale protoţe nekonvenovala se vkusem místních stavebníkŧ, jejích výrazových 

prostředkŧ nevyuţívali. Velký vliv měla také politická orientace na Německo a negativní postoj 

místních nacionálŧ vŧči centrální vídeňské vládě a v neposlední řadě také silný konzervatismus 

zdejšího prostředí, které nemuselo na rozdíl např. od sousedního Jablonce nad Nisou, úzce spjatého 

s biţuterním prŧmyslem, reagovat na aktuální módní trendy. Proto byla upřednostňována raději 

monumentální geometrizující secese a především barokizující moderna, jeţ získala v Liberci posléze 

neotřesitelné postavení v souvislosti s její vazbou na místní stavební tradice. Patrně nejkvalitnějším 

reprezentantem tohoto proudu byl Max Kühn, programově navazující na zdejší pozdně barokní a 

klasicistní architekturu. Vedle místních architektŧ se na řadě rodinných domŧ podíleli i významní 

tvŧrci ze sousedního Jablonce nad Nisou jako např. Robert Hemmrich či Rudolf Günter. 

Významnou úlohu sehrála ve zdejším prostředí rovněţ anglická obytná architektura ovlivněná hnutím 

arts and crafts, zprostředkovaná mimořádně vlivnou publikací Hermana Muthesia Das englische Haus. 

Její vliv je patrný především tvorbě místního architekta Ernsta Schäfera. 

Ačkoliv byla u zdejších tvŧrcŧ patrná recepce soudobé německé architektury, nezbavila se aţ na 

tvorbu Maxe Kühna a Heinricha Fanty místní architektura jistého provincialismu, omezujícího se na 

pouhou nápodobu přejatých forem. Význam Kühna a Fanty potvrzuje kromě realizací v dalších sídlech 

sudetské oblasti také řada projektŧ publikovaných v tehdejším odborném tisku, mj. v prestiţních 

periodikách Der Architekt a Wiener Bauindustrie Zeitung. Mimořádně zajímavý je v této souvislosti 

také fakt, ţe Kühn s Fantou byli natolik teoreticky vzdělanými osobnostmi, ţe dokonce ve své tvorbě 

prosazovali svébytnou koncepci „moderního barokního stylu.“ I přesto však lze konstatovat, ţe 

nejkvalitnější realizace pocházejí od cizích architektŧ. Ti přinášeli do Liberce moderní architektonické 

proudy, pronikající do příhraničních oblastí ponejvíce ze sousedního Německa, jako např. tzv. 

                                                 
316 KUBINA 1909 (cit. v pozn. 206) 10 
317 Albert HOFFMANN: In welchem Style sollen wir bauen?, Allgemeine Bauzeitung 1890, 81-84  
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reformní architektura, patrná v tvorbě architekta Bitzana. Mezi nejvýznamnější mimoliberecké tvŧrce 

uvedeného období patří bezesporu Hubert a Franz Gessnerové, Jakob Schmeissner a zmíněný Rudolf 

Bitzan. 

Mimořádně dŧleţitou roli sehrála také místní burţoazie, která se díky svým značným finančním 

moţnostem nepřímo podílela na vysoké kvalitě liberecké architektury na přelomu 19. a 20. století. Její 

přínos spočíval nejen v angaţování jednotlivých tvŧrcŧ, ale především v bohaté mecenášské činnosti. 

Největší zásluhy v tomto ohledu připadají rozvětvené rodině Liebiegŧ, jejichţ přínos městu lze bez 

obav srovnávat i s postavením a vlivem Tomáše Bati ve Zlíně. Nejzdařilejším výsledkem jejich plodné 

spolupráce s norimberským architektem Schmeissnerem je jeden z nejpozoruhodnějších příkladŧ 

zaměstnanecké kolonie vybudované na principu zahradního města na našem území, tzv. Liebiegovo 

městečko. 

Během období první republiky lze v souvislosti s politickým oslabením místního německého 

obyvatelstva sledovat částečnou stagnaci výstavby, především v oblasti veřejných budov. Ta byla 

ovlivněna nejen stavebním boomem posledních třiceti let, ale také změnou politické situace a 

hospodářskou krizí. Zcela opačná situace panovala u obytné architektury, kde se stavěly nové činţovní 

domy a celé vilové čtvrti pro státní úředníky a místní burţoazii. Dluţno ovšem dodat, ţe svou kvalitou 

tyto stavby aţ na výjimky značně zaostávaly za výstavbou předchozího období a je na nich patrné 

rozmělňování architektonických forem, ovlivněné konzervativností většiny místních stavebníkŧ. 

Poněkud paradoxně se tak objednavatelem progresivnější architektury stává především bohatnoucí 

střední třída. V místní architektuře tohoto období lze spatřit dva základní rysy. Prvním je soustavné 

rozšiřování plochy města o nové obytné celky (zde i nadále dominoval fenomén zahradního města) a 

druhým přestavba jeho centrální část v prostoru dnešního Soukenného náměstí, z něhoţ se stává 

pozvolna hlavní městský prostor. Pro Liberec je charakteristické také to, ţe se zde aţ na výjimky 

neuplatnila funkcionalistická architektura, typická pro české vnitrozemí. Sporadicky se objevující 

funkcionalismus byl takřka výlučně spjat s českým kapitálem (Baťa, Brouk&Babka) a projektován 

českými architekty (Karfík, Gillar). Jistou výjimku představují pouze vily Bertholda Schwarze, Karla 

Wintera, Carla Webera a Ernsta Englera. 

I v tomto období tudíţ stále převaţuje konzervativní a tradicionalistická architektura (velkou oblibu si 

získalo zejména art deco) a nejkvalitnější stavby pocházejí opět od mimolibereckých tvŧrcŧ. Vedle 

praţských architektŧ Jana Gillara, Bertholda Schwarze, Fritze Lehmanna a Adolfa Foehra to byl 

především Thilo Schoder z Gery, autor pozoruhodné expresionistické vily Franze Strosse, kterou lze 

bez váhání zařadit mezi „top ten“ meziválečné vilové výstavby. Tradicionalismus v podání oblíbeného 

Maxe Kühna či Franze Radetzkeho, tvořící v případě Liberce regionální paralelu k dobovému 

neoklasicistnímu revivalu, tak i nadále tvořil dominantní proud místní architektury. Vedle něj se však 

lze setkat i s v německém prostředí oblíbeným expresionismem (Strossova vila, Obytný komplex 

v Gutenbergově ulici).  
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Vedle individuálního bydlení nadále probíhala také masivní výstavba činţovních domŧ a sídlišť. 

Stavba činţovních domŧ byla svázána především s asanačními zásahy, řešícími zdejší katastrofální 

bytovou situaci. Během nich byla jiţ nevyhovující a dosluhující stará zástavba nahrazována 

novostavbami s podstatně větší obytnou kapacitou a vyšším standardem bydlení, přičemţ v letech 

1921 – 1938 bylo se státní subvencí postaveno v Liberci 6 800 bytŧ, coţ tvořilo 30% tehdejšího 

bytového fondu. Na sídlištích, budovaných povětšinou na principu zahradních měst, se vedle místních 

prŧmyslníkŧ podílelo také město. Mezi nejzdařilejší příklady tohoto typu patří sídliště na Jeřábu (E. 

Schäfer, K. Kerl) a Králově Háji (K. Kerl). V urbanistickém řešení těchto sídlišť je patrný silný vliv 

oblíbeného architekta Schmeissnera, zejména v Kerlových realizacích na Králově Háji.
318

 

S nástupem vyostřených nacionálních tendencí během třicátých let a následným vznikem protektorátu 

Böhmen und Mähren se v Liberci logicky záhy objevuje tzv. heimatstil, který se projevuje především 

v obytné výstavbě. Vzhledem k velké oblibě tradicionalistické architektury ve zdejším prostředí je 

moţné konstatovat, ţe i během nacistické éry pokračuje liberecká architektura ve směru, vytyčeném 

v předchozím období. Architektura v tomto období vycházela z oficiálního, ideologicky orientovaného 

stavebního slohu třetí říše, heimatstilu, nazývaného také Heimatschutzarchitektur či Heimatschutzstil. 

V něm hrál významnou roli především poukaz na kontinuitu tradiční architektury, která byla kladena 

do protikladu vŧči jejím internacionálním proudŧm. Stavební produkce se omezila pouze na značně 

typizované řadové obytné domy, se kterými se lze setkat i v řadě dalších měst sudetské oblasti. 

Jednalo se o poněkud strohou, romantizující tradicionalistickou architekturu, nepostrádající však jistou 

(ovšem dluţno dodat, ţe záměrnou) „malebnost,“ projevující se např. uţitím loubí. Její formy 

odpovídaly nacistickým snahám o návrat k tradičnímu německému rurálnímu domu v duchu doktríny 

„Blut und Boden.“ Největším stavebníkem bylo stavební druţstvo Heimatstätte Sudetenland, pod 

vedením městského architekta Karla Kerla, jemuţ se zde podařilo úspěšně navázat na svou 

předválečnou tvorbu (Jeřáb, Králŧv Háj, Corda Weg) a sídliště zdařile zakomponovat do okolní 

zástavby. Mimořádně významným počinem pak bylo konečné dovršení snahy o vytvoření Velkého 

Liberce, čímţ se město stalo jednou z nejvýznamnějších a největších sídelních aglomerací na našem 

území. 

Poválečné období znamenalo v historii města zásadní zlom. Doposud etnicky homogenní obyvatelstvo 

Liberce bylo na základě Postupimské dohody odsunuto a jeho místo zaujali noví osídlenci 

z vnitrozemí, bez vztahu k městu. Poněkud paradoxně tak došlo k obrácení předchozí situace, kdy se 

město, vyhraňující se do této doby vŧči všemu českému, snaţilo naopak vymazat veškeré úpomínky 

na svou německou minulost. Díky tomu byla násilně přerušena kontinuita s předchozím obdobím, coţ 

se projevilo i v rámci nové výstavby. Svou roli nepochybně také sehrála ztráta titulu statutárního města 

v roce 1949 a následné odnětí statutu krajského města v roce 1960, kdy vzniká Severočeský kraj se 

sídlem v Ústí nad Labem. Poválečná stavební produkce aţ na několik výjimek nedosahovala ani 

                                                 
318 Wohnhäuser, Reichenberg, 1934, nepag. 
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zdaleka úrovně předcházejících období. V přímé návaznosti na stavební politiku a pětileté plánování 

došlo ke sloučení všech architektonických ateliérŧ do jednotné projektové organizace, Stavoprojektu. 

Od konce 60. let se započalo s masivní výstavbou panelových sídlišť, která znamenala jeden z 

nejtvrdších zásahŧ do intravilánu města. Předimenzovaným, typizovaným sídlištím, vyznačujícím se 

nízkou úrovní konceptu i provedení, se podařilo téměř potlačit dosavadní zahradní charakter města. 

Dalším výrazným rysem tohoto období byly plošné demolice staré zástavby (zejména v dolním centru 

města), kdy pokračoval trend započatý výstavbou výškových budov během 20. a 30. let na Soukenném 

náměstí. Tyto zásahy probíhaly bez jakéhokoliv pochopení k hodnotám místní architektury a město tak 

bylo ochuzeno o řadu významných objektŧ. 

Ke změně dochází aţ na přelomu 60. a 70. let 20. století, kdy je zaloţen Karlem Hubáčkem a 

Miroslavem Masákem ateliér SIAL. Tvorba ateliéru pŧsobila v tehdejším Československu do značné 

míry jako zjevení a reagovala na nejaktuálnější soudobé proudy architektury. Zároveň SIAL 

vykazoval rysy, které pro tehdejší masovou produkci rozhodně nebyly běţné: „…důvěru v osobní 

odpovědnost a tvořivost jednotlivce, otevřené myšlení a hru jako princip kaţdodenní práce, význam 

iniciativních podnětů inţenýrů a specialistů  pro výslednou koncepci.“
319

 Kvality ateliéru potvrzuje i 

fakt, ţe Karel Hubáček obdrţel v roce 1969 za projekt televizního vysílače na Ještědu Cenu Augusta 

Perreta od Mezinárodní unie architektŧ. Díky tvorbě osobností, sdruţených v ateliéru SIAL stanul 

Liberec v této době poprvé a také naposledy v čele architektonického dění českých zemí. Tehdejší 

tvorba ateliéru bývá dosti často srovnávána se zahraničními avantgardními skupinami, např. 

s proslulým Archigramem. Na rozdíl od nich však SIAL nevypracovával ţádné utopické teorie, ale 

řešil konkrétní zákázky pro konkrétní místa. Zároveň se Karlu Hubáčkovi podařilo kolem sebe 

soustředit silnou skupinu architektŧ, kteří se posléze etablovali se jako významné osobnosti, 

ovlivňující vývoj současné české architektury. V Liberci tak vznikl pozoruhodný soubor moderní 

architektury, dokládající, ţe i v rámci někdejšího východního bloku se stavěla nadprŧměrná a 

mimořádně kvalitní architektura, srovnatelná se zahraničím.  

Po listopadu 1989 dochází k významným celospolečenským a politickým změnám a výraznému 

uvolnění, které se odrazilo zákonitě i v architektuře. Významná byla především změna postavení 

architektŧ, související s vznikem soukromých architektonických kanceláří a ateliérŧ. Poněkud 

paradoxně se však opakuje situace panující v poválečném období, kdy je úroveň většiny novostaveb aţ 

na několik výjimek značně diskutabilní. Výjimku představují de facto pouze realizace členŧ 

někdejšího SIALu. Velmi výstiţně tuto situaci vyjádřil Miroslav Masák: „Liberec v 60. a 70. letech, 

bez ohledu na společenskou situaci, hrál první housle v československé architektuře. To byla extraliga, 

to vám potvrdí kaţdý, a dneska je to okresní přebor. A to město je s tím spokojeno. To je zvláštní.“  
320

 

                                                 
319 Mariana SERRANOVÁ: Miroslav Masák: Je načase vstoupit na mezinárodní scénu, dostupné na: 

http://www.asb-portal.cz/2008/10/07/architektura/profily/architekt/miroslav-masak-je-nacase-vstoupit-na-mezinarodni-

scenu.html, vyhledáno 26. 5. 2009 
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Závěrem lze konstatovat, ţe přestoţe Liberec aţ do nástupu SIALu neměl vedoucí úlohu v rámci 

vývoje architektury, jiţ od poloviny 18. století se díky svému prŧmyslovému rozvoji konsolidoval 

jako svébytné regionální kulturní centrum. Architektonický fond vybudovaný na sklonku 19. a během 

1. poloviny 20. století i přes svŧj poněkud provinční charakter snese srovnání se stavební produkcí v 

dalších částech někdejší monarchie a pozdějšího Československa, přičemţ některé objekty nesporně 

hranice ragionu přesáhlují. Valná většina nejhodnotnějších realizací pochází sice od mimolibereckých 

tvŧrcŧ (Neumann, Ohmann, Brang, Bitzan, Schmeissner, Schwarz, Schoder, Karfík, Gillar, Lehmann), 

ovšem i ve městě samém došlo k etablování několika osobitých a skutečně kvalitních tvŧrcŧ (Kühn 

s Fantou, Karl Winter). Uvedené období představuje vrcholnou etapu místní architektury a je zároveň 

mimořádně dŧleţité pro bádání, sledující tzv. druhý proud kultury reprezentovaný českými Němci. 

Jistý provincionalismus, latentně přítomný jiţ od zaloţení města, se podařilo úspěšně překonat aţ 

architektŧm, sdruţeným kolem Karla Hubáčka v SIALu, přičemţ tvorbu ateliéru lze označit za druhý 

pomyslný vrchol v architektonickém vývoji města. 

Bádání, věnované Liberci je však stále na počátku a předkládaná práce snad alespoň částečně přispěje 

k poznání nesporně zajímavého a komplikovaného vývoje, kterým město od svého zaloţení prošlo. 

Řadu bílých míst by pomohlo objasnit nepochybně další systematické studium archiválií, uloţených 

ve Státním okresním archívu v Liberci a ve stavebním archivu Magistrátu města Liberce. Ten patří 

svým rozsahem i stářím (nejstarší „ţivé“ vrstvy sahají aţ do 18. století) mezi nejcenější archivy svého 

druhu na našem území. 
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z periodika: Wiener Bauindustrie Zeitung XXXI, 1914, taf. 69. 

162. R. Bitzan: hlavní prŧčelí krematoria na pŧvodní plánové dokumentaci. Magistrát města Liberce, 

Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 460-IV. 

163. R. Bitzan: řez budovou krematoria na pŧvodní plánové dokumentaci. Magistrát města Liberce, 

Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 460-IV. 

164. R. Bitzan: krematorium v Liberci - situace. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, 

sloţka domu čp. 460-IV. 

166. R. Bitzan: liberecké krematorium krátce po dostavbě.  Foto: archiv autora.        

165. A. Rieber: Sochařská výzdoba krematoria, postava stráţce. Foto: autor. 

167. R. Bitzan: liberecké krematorium, současný stav. Foto autor. 

168. R. Bitzan: pŧdorys libereckého krematoria. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, 

sloţka domu čp. 460-IV. 

169. R. Bitzan: pŧdorys kostela sv. Kříţe ve Zhořelci. Zdroj: http://www.uni-

duisburg.de/Institute/CollCart/christ/miscell/bauprogr/bauprogr.htm. 

170. M. Kühn a H. Fanta: tkalcovna firmy Johann Liebieg & Co. v Mlýnské ulici (1908-1911). Návrh. 

Reprodukce z periodika: Der Architekt XV, 1909, taf. 42. 

171. M. Kühn a H. Fanta: tkalcovna firmy Johann Liebieg & Co. v Mlýnské ulici (1908-1911). 

Současný stav. Foto: autor. 

172. H. a F. Gessnerovi: nerealizovaný projekt dělnických pekáren v Liberci z května 1910. Magistrát 

města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 622-III. 

173. H. a F. Gessnerovi: dělnické pekárny v Liberci, pohled z Hanychovské ulice. Současný stav. 

Foto: Petr Freiwillig. 

174. Sídliště vybudované Obecně prospěšnou společností (Gemeinnüztige Baugesellschaft). Celková 

situace na výřezu plánu města ze začátku 20. století. Foto: archiv autora. 

175. E. Schäfer: plán Gnörichovy vily čp. 620-I. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, 

sloţka domu čp. 620-I.      

176. Typická ukázka zástavby sídliště Obecně prospěšné společnosti. Foto: Petr Freiwillig. 

177. Dŧm čp. 612-I na dnešním Sukově náměstí, současný stav. Foto: autor. 

178. G. a F. Mikschovi: vila čp. 809-I z roku 1908 v ulici Generála Píky, současný stav. Foto: autor. 

179. J. Schuh: vila čp. 815-I z roku 1912 v Údolní ulici. Výřez plánové dokumentace. Magistrát města 

Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 815-I. 

180. J. Schuh: vila čp. 815-I z roku 1912 v Údolní ulici. Současný stav. Foto: Petr Freiwillig. 

181. M. Kühn: vlastní vila ve Vrbové ulici (1907-1908) na historické fotografii. Reprodukce 

z periodika: Der Architekt XV, 1909, 79. 

182. Úvodní list Wiener Bauindustrie Zeitung se s Kühnovým příspěvkem Über bodenständige 

Architektur in Reichenberg. Reprodukce z periodika: Wiener Bauindustrie Zeitung XXVI, 1909, 131. 

http://www.uni-duisburg.de/Institute/CollCart/christ/miscell/bauprogr/bauprogr.htm
http://www.uni-duisburg.de/Institute/CollCart/christ/miscell/bauprogr/bauprogr.htm
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183. M. Kühn a H. Fanta: Tauschova vila ve Vrbově ulici (1910), současný stav. Foto autor. 

184. R. Hemmrich: Pohlova vila čp. 870-I v Klášterní ulici (1911). Výřez z pŧvodní plánové 

dokumentace. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 870-I. 

185. R. Hemmrich: Pohlova vila čp. 870-I v Klášterní ulici (1911). Současný stav. Foto: autor. 

186. R. Bitzan: vila čp. 91- V vyprojektovaná pro firmu Möldner & Co. v Jablonecké ulici (1911). 

Výřez plánové dokumentace. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 91-

V. 

187. R. Bitzan: vila čp. 91- V vyprojektovaná pro firmu Möldner & Co. v Jablonecké ulici (1911). 

Současný stav. Foto: autor. 

188. R. Bitzan: Goetzova vila čp. 7-V v Jablonecké ulici z roku 1912, současný stav. Foto: autor. 

189. G. Miksch: plánová dokumentace k projektu vlastní vily na Keilově vrchu z července 1911. 

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 415-II. 

190. H. Peschl: Zimmermanŧv dŧm čp. 123-V.  Reprodukce z periodika: Der Architekt X, 1904, taf.  

41. 

191. J. Pilz: dŧm čp. 587-I v Mariánské ulici (1893). Výřez z plánové dokumentace. Magistrát města 

Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu 587-I. 

192. J. Pilz: dŧm čp. 587-I v Mariánské ulici (1893). Současný stav. Foto: Petr Freiwillig. 

193. A. Hübner: výřez z plánové dokumentace domu čp. 60-I v ulici 5. května. Magistrát města 

Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 60-I. 

194. Situační plán Německo-české výstavy v Liberci. Reprodukce z knihy: Arnold ERHARD (ed.): 

Deutschböhmische Ausstellung (kat. výstavy). Reichenberg 1906 

195. M. Fabiani: výstavní haly podél dnešní Husovy ulice. Reprodukce z periodika: Wiener 

Bauindustrie Zeitung XXIV, 1906, 100. 

196. M. Fabiani: Centrální hala s kašnou od Franze Metznera. Reprodukce z periodika: Wiener 

Bauindustrie Zeitung XXIV, 1906, taf. 24. 

197. J. Zasche: pavilon umění. Reprodukce z periodika: Wiener Bauindustrie Zeitung XXIV, 1906, 

107. 

198. J. Schmeissner: pavilon firmy Johann Liebieg & Co. Reprodukce z periodika: Wiener 

Bauindustrie Zeitung XXIV, 1906, 109. 

199. M. Kühn a H. Fanta: pavilon Jabloneckého pivovaru. Reprodukce z periodika: Der Architekt XII, 

1906, taf. 94. 

200. E. Schäfer: dŧm čp. 127-I, někdejší sídlo správy výstavy v Klášterní ulici, současný stav. Foto: 

autor. 

201. E. Schäfer: vzorový dŧm čp. 129-I, současný stav.  Foto: autor.  

202. E. Schäfer: vzorový dŧm čp. 129-I na archivní fotografii.  Reprodukce z periodika: Wiener 

Bauindustrie Zeitung XXIV, 1906, 111.  
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203. G. Karau: pavilon deníku Reichenberger Zeitung. Reprodukce z periodika: Wiener Bauindustrie 

Zeitung XXIV, 1906, 108. 

204. G. Sachers: Liebiegova vila v ulici U Tiskárny z let 1870-1871. Foto: autor. 

205. Liebiegova vila, pŧdorys přízemí. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka 

domu čp. 81-V. 

206. Liebiegova vila, schodišťová hala. Foto: Aleš Jungmann. 

207. A. Bürger: Nejstarší část druhé liebiegovské vily, tzv. Zámečku (1886). Foto: archiv autora. 

208. H. Walcher von Moltheim: projekt výstavby 2 etapy tzv. Zámečku z roku 1897. Magistrát města 

Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 41-V. 

209. H. Walcher von Moltheim: projekt výstavby 2 etapy tzv. Zámečku z roku 1897. Magistrát města 

Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu 41-V. 

210. H. Walcher von Moltheim: tzv. Zámeček krátce po dostavbě v roce 1900. Foto: archiv autora. 

211. J. Schmeissner: plán tzv. Dětského křídla z června 1904. Magistrát města Liberce, Archiv 

stavebního úřadu, sloţka domu čp. 41-V. 

212. J. Schmeissner: plán novostavby pravého křídla z dubna 1911. Magistrát města Liberce, Archiv 

stavebního úřadu, sloţka domu čp. 41-V. 

213. Činţovní dŧm čp. 2 v ulici Laufertorgraben v Norimberku, současný stav. Foto: autor.       

214. J. Mössel: Sál bájí v Liebiegově vile z roku 1911. Foto: autor. 

215. J. Schmeissner: projekt garáţového domu čp. 9-V z dubna 1904. Magistrát města Liberce, Archiv 

stavebního úřadu, sloţka domu čp. 9-V. 

216. J. Schmeissner: garáţový dŧm čp. 9-V, současný stav. Foto: autor. 

217. J. Schmeissner: projekt garáţového domu čp. 146-V z března roku 1914. Magistrát města 

Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 146-V. 

218. J. Schmitz: výletní restaurace s věţí, tzv. Liberecká výšina (1900). Celkový pohled. Foto: archiv 

autora. 

219. J. Schmitz: výletní restaurace s věţí, tzv. Liberecká výšina (1900). Pŧdorys. Reprodukce 

z periodika: Der Architekt IX, 1903, taf. 123. 

(Reprodukce z periodika: Der Architekt IX, 1903, taf. 123) 

220. J. Schmeissner: restaurace Lidové sady (1901) na dobové pohlednici. Foto: archiv autora. 

221. J. Schmeissner: prováděcí plány k restauraci Lidové sady z března roku 1900. Magistrát města 

Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 425-I. 

222. J. Schmeissner: prováděcí plány k restauraci Lidové sady z března roku 1900. Magistrát města 

Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 425-I. 

223. G. Knell: soutěţní návrh na novostavbu restaurace v Lidových sadech (1900). Reprodukce 

z periodika: Der Architekt VI, 1900, 39, taf. 77. 

224. J. Schmeissner: Lesní vila z let 1901-1903 na historickém snímku. Foto: archiv autora. 
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225. J. Schmeissner: zaměstnanecká kolonie, tzv. Liebiegovo městečko na dobové pohlednici. Foto: 

archiv autora. 

226. E. Schäfer: plán domu čp. 207-IV (1907) z druhé etapy výstavby Liebiegova městečka. Magistrát 

města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 207-IV.                     

227. O. Rössler: plán domu čp. 446-IV ze srpna 1911. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního 

úřadu, sloţka domu čp. 446-IV. 

228. Náměstí Pod Branou, celková situace, plán z května 1911. Magistrát města Liberce, Archiv 

stavebního úřadu, sloţka domu čp. 440-IV. 

229. J. Schmeissner: severovýchodní fronta náměstí na plánu z června 1911. Magistrát města Liberce, 

Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 440-IV. 

230. J. Schmeissner: dŧm s branou čp. 440-IV na plánu z května 1911. Magistrát města Liberce, 

Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 440-IV. 

231. Reliéf sv. Jiří z domu čp. 440-IV. Foto: autor. 

232. Reliéf sv. Jiří z norimberského domu na náměstí u kostela sv. Sebalda. Foto: autor. 

233. J. Schmeissner: dŧm čp. 451-IV na archivní fotografii. Reprodukce: Arthur CORAZZA: Anlage, 

Unternehme: Johann Liebieg & Comp. Reichenberg 1941. 

234. Kvazikrakorec s maskaronem na fasádě domu čp. 533-IV. Foto: autor.          

235. J. Schmeissner: centrální část starého dělnického domu ve Svatoplukově ulici na archivní 

fotografii. Reprodukce: Arthur CORAZZA: Anlage, Unternehme: Johann Liebieg & Comp. 

Reichenberg 1941.     

236. J Schmeissner: plán adaptace starého dělnického domu z podzimu roku 1910. Magistrát města 

Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 443 a 352-IV. 

237. R. Wojatschek: projekt prádelny ve Svatoplukově ulici z června 1914. Magistrát města Liberce, 

Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 352-IV. 

238. J. Schmeissner: dŧm pro 4 rodiny čp. 506-IV v Andělčině ulici z let 1920-1922. Část plánové 

dokumentace. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 506-IV. 

239. J. Schmeissner: dŧm pro 4 rodiny čp. 506-IV v Andělčině ulici z let 1920-1922. Současný stav. 

Foto: autor. 

240. J. Schmeissner: Domov pro svobodné dívky na Příbramském náměstí (1923) na historickém 

snímku. Reprodukce z knihy: 100 Jahre Johann Liebig & Comp. : Ein Gedenkbuch für jene, die nach 

uns kommen Reichenberg, Reichenberg 1928, 76. 

241. J. Schmeissner: Zaměstnanecká kolonie firmy Liebieg v Haraticích – Velkých Hamrech, 

současný stav. Foto: autor. 

242. J. Schmeissner: polyfunkční věţový dŧm čp. 169-V při styku Jablonecké a Dvorské ulice. Část 

plánové dokumentace. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 169-V. 

243. J. Schmeissner: polyfunkční věţový dŧm čp. 169-V při styku Jablonecké a Dvorské ulice. 

Současný stav. Foto: autor. 
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244. J. Schmeissner: zastavovací plán sídliště pro válečné invalidy, tzv. Domoviny z května 1916. 

Axonometrický pohled. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu. 

245. J. Schmeissner: zastavovací plán sídliště pro válečné invalidy, tzv. Domoviny z května roku 

1916. Celková situace. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu. 

246. J. Schmeissner: sídliště Loher Mosse v Norimberku z let 1919-1922, současný stav. Foto: autor. 

247. J. Schmeissner: sídliště Buchenbühl v Norimberku z let 1919-1922, současný stav. Foto: autor. 

248. J. Schmeissner: plán dvojdomu čp. 483-484 – IV v sídlišti Domovina. Magistrát města Liberce, 

Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. čp. 483 a 484-IV. 

249. J. Schmeissner: sídliště Domovina krátce po dostavbě. Reprodukce z knihy: Jahrbuch und 

Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1923, 19. 

250. J. Schmeissner: polyfunkční dŧm čp. 491-IV, tvořící zázemí kolonie Domovina na archivním 

snímku. Reprodukce z knihy: Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1923, 18. 

251. J. Schmeissner: sídliště Domovina, současný stav. Foto: autor. 

252. A. Foehr: expozitura pojišťovny Donau Concordia na Soukenném náměstí (1927-1928). 

Foto:archiv autora. 

253. M. Kühn: palác Adria v Rumunské ulici (1929). Celkový pohled. Foto: autor. 

254. M. Kühn: palác Adria v Rumunské ulici (1929). Pŧdorys. Reprodukce z knihy: Friedrich 

RÜCKER: Ing. Prof. Max Kühn, Wien-Berlin 1930, 30. 

255. M. Kühn: Ústav pro zvelebování ţivností v Číţkově ulici (1928) na dobové pohlednici. Foto: 

archiv autora. 

256. M. Kühn: budova Teerfarben und Chemikalien Handelsgesellschaft čp. 745-III v ulici U Nisy z 

roku 1929. Foto: autor. 

257. F. Vahala: bývalé sídlo okresního úřadu čp. 750-III na třídě 1. máje (1928) krátce po dostavbě. 

Foto: archiv autora. 

258. E. Müller: budova Spolku zaměstnancŧ v prŧmyslu v Sokolské ulici z roku 1929, současný stav. 

Foto: autor. 

259. V. Karfík: obchodní dŧm firmy Baťa v Praţské ulici (1931). Současný stav. Foto: autor. 

260. V. Karfík: obchodní dŧm firmy Baťa v Praţské ulici (1931). Axonometrický pohled z plánové 

dokumentace. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 23-III. 

261. V. Karfík: pŧdorys 4 patra obchodního domu Baťa v Liberci.  Reprodukce z periodika: Stavitel 

XIV, 1934, 159.       

262. J. Gillar: obchodní dŧm Brouk & Babka, detail fasády. Foto: autor. 

263. J. Gillar: plán obchodního domu Brouk & Babka v Praţské ulici (1934). Reprodukce: Martin 

EBEL, Petr ULRICH: Obchodní dŧm Brouk a Babka v Liberci, stavebně-historický prŧzkum, 2003. 

264. R. Bechel: polyfunkční dŧm čp. 11-III v Praţské ulici, axonometrický pohled z plánové 

dokumentace. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 11-III. 
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265. F. Lehmann: polyfunkční budova spojené pojišťovny Assicurazioni Generali a Moldavia Generali 

(dnes Nisa) na Soukenném náměstí (1936). Současný stav. Foto: autor. 

266. F. Lehmann: archivní snímek nynějšího paláce Nisa. Foto: archiv autora. 

267. F. Lehmann: interiér bývalé kavárny Winkler. Reprodukce z knihy: Roman KARPAŠ (ed.) Kniha 

o Liberci, Liberec 1996, 323. 

268. F. Scholze: bývalé City Grandgarage v ulici U Jezu (1928). Reprodukce z knihy: Karl HOCKE: 

Bauunternehmung Ing. Karl Hocke, behördlich aut. Zivilingenieur und Baumeister, Reichenberg, 

Bratislava 1933, nepag. 

269. M. Babuška: Masarykova obecná a měšťanská škola v Komenského ulici (1933). Foto: archiv 

autora. 

270. M. Kühn: tělocvična se sprchovými a vanovými lázněmi čp. 779-III v Beskydské ulici (1934). 

Foto: autor. 

271. M. Kühn: čp. 779-III, vstupní část s loubím. Foto: autor. 

272. E. Schäfer: činţovní dŧm čp. 176-I v ulici 5. května (1928). Foto: autor. 

273. G.a F. Mikschovi, E. Beckert: obytný blok v Mlýnské ulici (1931). Foto: autor. 

274. Obytný blok v Guttenbergově ulici. Celkový pohled. Foto: autor. 

275. Obytný blok v Guttenbergově ulici. Detail jednoho ze vstupŧ. Foto: autor. 

276. K. Kerl a E. Schäfer:  Jeřáb – pŧdorysná osnova sídliště (1922-1927). Reprodukce z knihy: Karl 

KERL (ed.):Reichenberg, Berlin 1929. 

277. Sídliště Jeřáb, Těšínská ulice. Foto: Petr Freiwillig. 

278. Typická zástavba sídliště na Jeřábu. Foto: Petr Freiwillig. 

279. E. Schäfer: nerealizovaný projekt dvojdomu čp. 716-III na rohu ulic Těšínská a Arne Nováka z 

únoru 1926. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 716-III. 

280. E. Schäfer: dŧm čp. 716-III, současný stav. Foto:  Petr Freiwillig. 

281. K. Kerl: sídliště Corda Weg v dnešní Sluneční ulici (1926) krátce po dostavbě. Reprodukce 

z knihy: Karl KERL (ed.):Reichenberg, Berlin 1929. 

282. K. Kerl: situační plán sídliště Králŧv háj (1927). Reprodukce z knihy: Karl KERL 

(ed.):Reichenberg, Berlin 1929. 

283. K. Kerl: sídliště Králŧv Háj, zástavba v dnešní ulici Králŧv háj. Foto: autor. 

284. K. Kerl: dŧm čp. 228-V v dnešní ulici Králŧv háj na dobovém snímku. Reprodukce z knihy: 

Wohnhäuser, Reichenberg 1934, nepag. 

285. Skica tradicionalistického rodinného domu čp. 311-V z roku 1934 ve Dvorské ulici, přiloţená k 

pŧvodní plánové dokumentaci. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 

311-V. 

286. M. Kühn: Volllertova vila z roku 1926 na dnešní Husově třídě. Foto: autor. 

287. F. Radetzky: projekt domu čp. 279-V ve Svobodově ulici z dubna 1929.  Magistrát města 

Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 279-V.  
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288. Lossow&Kühne:Jakobova vila v Klášterní ulici (1924). Foto: autor. 

289. T. Schoder: Strossova vila na dnešní Husově třídě (1923-1925). Současný stav. Foto: autor. 

290. M. Kühn: nerealizovaný projekt vily pro Franze Strosse, pŧdorys přízemí (1920-1921). SOkA 

Liberec, Archiv města Liberce, Sbírka map a plánŧ sign. 0/40,  0/7, Wohnhaus-Stross-Reichenberg. 

291. Strossova vila: hlavní vstup. Foto: autor. 

292. Strossova vila: detail vstupních dveří. Foto: autor. 

293. Strossova vila: pohled ze zahrady na dobovém snímku. Zdroj: 

http://slavnevily.cz/vily/liberecky/strossova-vila. 

294. T. Strossova vila: pŧdorys přízemí. SOkA Liberec, Archiv města Liberce, Sbírka map a plánŧ, 

sign. 0/40, 0/7, Wohnhaus-Stross-Reichenberg. 

295. Strossova vila: interiér jídelny na dobové fotografii. Zdroj: 

http://slavnevily.cz/vily/liberecky/strossova-vila. 

296. K. Winter: vlastní vila čp. 1143-I v ulici Na Okruhu, celková situace. Reprodukce z knihy: 

Wohnhäuser, Reichenberg 1934, nepag. 

297. K. Winter: vlastní vila čp. 1143-I v ulici Na Okruhu, výřez z plánové dokumentace z června 

1931. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 1143-I. 

298. K. Winter: vlastní vila na archivní fotografii z roku 1934. Reprodukce z knihy: Wohnhäuser, 

Reichenberg 1934, nepag. 

299. K. Winter: vlastní vila na archivní fotografii z roku 1934. Reprodukce z knihy: Wohnhäuser, 

Reichenberg 1934, nepag. 

300. K. Winter: vlastní vila, současný stav. Foto: Petr Freiwillig. 

301. B. Schwarz: Rosenbachova vila čp. 1132-I v Bendlově ulici, současný stav. Foto: autor. 

302. Rosenbachova vila, pŧdorys přízemí z prosince 1930. Magistrát města Liberce, Archiv 

stavebního úřadu, sloţka domu čp. 1132-I. 

303. B. Schwarz: Mauthnerova vila čp. 1153-I v Bendlově ulici na archivní fotografii z 30. let 20. 

století. Reprodukce z knihy: Architekt B. Schwarz, Amsterdam / Bâle / London / Prague / Rio de 

Janeiro, 1938, nepag. 

304. B. Schwarz: Friedmanova vila čp. 850v ulici Na Květnici v Praze – Nuslích (1929). Reprodukce 

z knihy: Zdeněk LUKEŠ: Splátka dluhu. Praha a její německy hovořící architekti 1900-1930, Praha 

2002, 176. 

305.  B. Schwarz: perspektivní skica vily čp. 1153-I přiloţená k pŧvodní plánové dokumentaci. 

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 1153-I. 

306. Mauthnerova vila: pŧvodní plánová dokumentace z května 1932. Magistrát města Liberce, 

Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 1153-I. 

307. Mauthnerova vila, archivní fotografie z 30. let 20. století. Reprodukce z knihy: Architekt B. 

Schwarz, Amsterdam / Bâle / London / Prague / Rio de Janeiro, 1938, nepag.              

308. Mauthnerova vila, současný stav. Foto: autor. 

http://slavnevily.cz/vily/liberecky/strossova-vila
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309. C. Weber a E. Engler: plánová dokumentace k Pilzově vile čp. 1158-I v Baarově ulici z června 

1932. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, sloţka domu čp. 1158-I. 

310. Pilzova vila na archivním snímku z roku 1934. Reprodukce z knihy: Wohnhäuser, Reichenberg 

1934, nepag. 

311. Pilzova vila, současný stav. Foto: autor. 

312. Část nového územního plánu města od Karla Kerla z roku 1944. Reprodukce z knihy: Svatopluk 

TECHNIK / Vladimír RUDA: Liberec minulosti a budoucnost, Liberec 1961, 160. 

313. Projekt zamýšlené říšské dálnice z Liberce. Zdroj: 

http://technickepamatky.cz/img/odoprava/mapapd.jpg.  

314. Řadový dŧm postavený druţstvem Heimatstätte Sudetenland na Králově Háji. Foto: autor. 

315. Řadový dŧm postavený druţstvem Heimatstätte Sudetenland  v Alšově ulici. Foto: autor. 

316. Projekt řadového domu vypracovaný v roce 1940 architektem Karlem Weberem v rámci 

stavebního druţstva Heimatstätte Sudetenland . Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, 

sloţka domu čp. 1211-I. 

317. Henleinova vila v Husově ulici, současný stav. Foto: autor. 

318. A. Engel: návrh přestavby dolního centra města (1948). Reprodukce z knihy: Svatopluk 

TECHNIK / Vladimír RUDA: Liberec minulosti a budoucnost, Liberec 1961, 161.       

319. A. Mikuškovic: návrh přestavby dolního centra města (1948). Reprodukce z knihy: Svatopluk 

TECHNIK / Vladimír RUDA: Liberec minulosti a budoucnost, Liberec 1961, 162.            

320. S. Technik: návrh přestavby dolního centra města (1948). Reprodukce z knihy: Svatopluk 

TECHNIK / Vladimír RUDA: Liberec minulosti a budoucnost, Liberec 1961, 163     

321. A.Mikuškovic a V. Boháč: návrh přestavby dolního centra města (1950). Reprodukce z knihy: 

Svatopluk TECHNIK / Vladimír RUDA: Liberec minulosti a budoucnost, Liberec 1961, 164.         

322. S. Technik: vstupní pavilon výstavy Budujeme osvobozené kraje na dobové pohlednici. Foto: 

archiv autora. 

323. F. Kovář: administrativní budova spojŧ s telefonní ústřednou z let 1962-1966 krátce po dostavbě. 

Foto: archiv autora. 

324. K. Hubáček, V. Šedo, J. Patrman, V. Bŧţek: montovaný rodinný dŧm 454-I v Alšově ulici z let 

1959-1960. Foto: autor. 

325. K. Hubáček, V. Šedo, J. Patrman, V. Bŧţek: nerealizovaný projekt montovaného dvojdomu. 

Zdroj: http://www.slavnevily.cz/vily/liberecky/montovany-dum.  

326. K. Hubáček: televizní vysílač a hotel na Ještědu z let 1966-1973. Foto: autor. 

327. Soutěţní návrh na televizní vysílač na Ještědu: S. Technik. Reprodukce z knihy: Jiří JIROUTEK: 

Fenomén Ještěd, Liberec 2005, 26. 

328. Soutěţní návrh na televizní vysílač na Ještědu: J. Vacek. Reprodukce z knihy: Jiří JIROUTEK: 

Fenomén Ještěd, Liberec 2005, 27. 
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329. Soutěţní návrh na televizní vysílač na Ještědu: O. Binar. Reprodukce z knihy: Jiří JIROUTEK: 

Fenomén Ještěd, Liberec 2005, 26. 

330. soutěţní návrh na televizní vysílač na Ještědu: K. Hubáček. Reprodukce z knihy: Jiří JIROUTEK: 

Fenomén Ještěd, Liberec 2005, 27. 

331. K. Hubáček: vizualizace televizního vysílače a hotelu na Ještědu. Reprodukce z knihy: Jiří 

JIROUTEK: Fenomén Ještěd, Liberec 2005, 28. 

332. Stavba vysílače s hotelem na Ještědu.  Reprodukce z knihy: Jiří JIROUTEK: Fenomén Ještěd, 

Liberec 2005, 41.                     

333. O. Binar: závěsná křesla v hotelové hale. Foto: autor. 

334. O. Binar: lampa na hotelovém pokoji. Foto: autor. 

335. M. Masák: studie obchodního střediska Ještěd z roku 1968, Foto: archiv autora. 

336. Stavba obchodního střediska Ještěd na Soukenném náměstí. 

Zdroj:http://aktualne.centrum.cz/fotogalerie/2006/04/27/liberec-pred-masakovym-

jestedem/foto/246738/?cid=636227. 

337. Pŧdorys obchodního střediska Ještěd. Foto: archiv autora. 

338. J. Suchomel: vybavení teras obchodního střediska Ještěd. Zdroj: 

http://aa.vslib.cz/jiri.suchomel/data/seznam-prac%ED.html . 

339. Obchodní středisko Ještěd: detail fasády s předsazenou terasou. Foto: Alena Řičánková. 

340. M. Masák, K. Hubáček, J. Bílek, J. Prskavec, V. Bŧţek, V. Voda: obchodní středisko Ještěd, 

pohled ze Soukenného náměstí, stav v roce 2007. Foto: autor. 

341. Obchodní středisko Ještěd: letecký pohled. Foto: archiv autora. 

342. K. Hubáček, O. Binar, M. Masák: návrh na nový generel Libereckých výstavních trhŧ z roku 

1966. Reprodukce z knihy:Petr KRATOCHVÍL: Výstaviště libereckých výstavních trhŧ, in: Ročenka 

liberecké architektury 3, 2007, 66. 

343. O. Binar: pavilon A v areálu Libereckých výstavních trhŧ 1971- 1972. Zbořeno v roce 2007. 

Reprodukce z knihy: Karel ČTVERÁČEK: …dŧleţitý je kaţdý takový prostor, kde se lidé cítí 

dobře…, rozhovor s Otakarem Binarem in: Ročenka liberecké architektury 4, 2008, 87. 

344. O. Binar: pavilon A v areálu Libereckých výstavních trhŧ, stav v roce 2005. Foto: autor. 

345. M. Masák: návrh pavilonu F v areálu Libereckých výstavních trhŧ z roku 1962. Reprodukce 

z knihy:Petr KRATOCHVÍL: Výstaviště libereckých výstavních trhŧ, in: Ročenka liberecké 

architektury 3, 2007, 68. 

346. J. Vacek: obloukový panelový dŧm ve Wolkerově ulici, tzv. „Wolkerák“ z let 1968-1972. Foto: 

autor. 

347. Obloukový dŧm ve Wolkerově ulici, zadní trakt. Foto: autor. 

348. M. Baum: model návrhu dostavby obchodního domu Baťa v Praţské ulici z roku 1970. 

Reprodukce z knihy: Miroslav MASÁK (ed.): Mašinisti - sborník statí a úvah k výstavě, Praha 1996, 

88. 

http://aktualne.centrum.cz/fotogalerie/2006/04/27/liberec-pred-masakovym-jestedem/foto/246738/?cid=636227%20
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349. J. Suchomel: model dostavby Oblastního závodu České státní pojišťovny ve Felberově ulici 

1974-1983. Zdroj: http://aa.vslib.cz/jiri.suchomel/data/seznam-prac%ED.html. 

350. Oblastní závod České státní pojišťovny ve Felberově ulici, střešní terasa před zasedací místností. 

Zdroj: http://aa.vslib.cz/jiri.suchomel/data/seznam-prac%ED.html. 

351. P. Švancer: plavecký stadion na Trţním náměstí z roku 1984. Zdroj: 

http://www.lvi.cz/kovac_radio/trzni.jpg.  

352. J. Suchomel: model paláce Syner z roku 1994. Zdroj: 

http://aa.vslib.cz/jiri.suchomel/data/seznam-prac%ED.html.  

353. J. Suchomel: přestavba budovy České pojišťovny v Liberci z let 1996-1997. Zdroj: 

http://aa.vslib.cz/jiri.suchomel/data/seznam-prac%ED.html. 

354. R. Kousal: Státní vědecká knihovna a Ţidovské kulturní centrum v Liberci, pŧdorys. Zdroj: 

http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=424&coid=9. 

355. R. Kousal: Státní vědecká knihovna a Ţidovské kulturní centrum v Liberci z roku 2001. Zdroj: 

http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=424&coid=9. 

356. Státní vědecká knihovna a Ţidovské kulturní centrum v Liberci, detail fasády. Zdroj: 

http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=424&coid=9. 

357. P. Janoušek, P. Vaněček, P. Švancer a B. Šonský: Základní umělecká škola ve Frýdlantské ulici, 

oceněná titulem „Stavba roku 1995.“ Zdroj: 

http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=336&coid=15. 

358. J. Suchomel a J. Syrovátko: palác Centrum v Jánské ulici z let 1994-1997. Zdroj: 

http://aa.vslib.cz/jiri.suchomel/data/seznam-prac%ED.html. 
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BIOGRAFICKÉ MEDAILONY VYBRANÝCH ARCHITEKTŮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BITZAN Rudolf 
 

Rudolf Bitzan (18. 5. 1872 Stráţ pod Ralskem – listopad 1938 Dráţďany) byl 

jedním z nejvýraznějších a nejosobitějších architektů geometrické secese a 

moderny působících na našem území. Po studiích na liberecké průmyslové 

škole v letech 1890-1898 odešel studovat architekturu na Akademii 

v Mnichově. Zde se stal ţákem významných architektů Gabriela von Seidla, 

Karla Hochedera a Martina Dülfera. Jako talentovaný student v roce 1902 

absolvoval roční stáţ ve Freiburku, kde se seznámil s Hermannem Billingem, 

který ho následně přijal jako spolupracovníka do svého ateliéru. Rok na to se 

usadil v Dráţďanech, kde se stal spolupracovníkem Williama Lossowa, který 

značně ovlivnil jeho následnou tvorbu. Vzájemná roztrţka ohledně autorství 

nádraţí v Lipsku zapříčinila, ţe Bitzan v roce 1907 odešel a zaloţil si vlastní 

praxi. Kromě Saska se s řadou jeho realizací můţeme setkat zejména 

v severních Čechách. Jeho úzké vazby na Liberecko patrně souvisely nejen se 

studiemi na místní průmyslové škole, ale také se sňatkem s dcerou 

frýdlantského starosty Aignera. Ředitel libereckého muzea Gustav E. 

Pazaurek dokonce v architektově medailonku, uveřejněném roku 1907 

v revue Moderne Bauformen, označuje Liberec za Bitzanovo druhé „rodné“ 

město. 

Jiţ za svého ţivota byl velmi ceněn, a za své návrhy získal řadu ocenění. Za 

všechny jmenujme návrhy divadel v Jablonci nad Nisou (1903) a Ústí nad 

Labem (1907) či Nádraţí v Darmstadtu (1908). Mezi jeho nejvýznamnější 

realizace patří vedle libereckého krematoria nádraţí v Lipsku (v rámci 

architektonické kanceláře Lossow&Kühne), Krušnohorské divadlo 

v Teplicích (1919-1924), administrativní budova kabelovny v Podmoklech 

(1925), kino Saxinger v Šumperku (1928-1929) a zejména kostel sv. Kříţe ve 

Zhořelci (1913-1916), jenţ má po formální stránce velmi blízko právě 

k budově libereckého krematoria. 

 

     

1. Kostel sv. Kříže ve Zhořelci (1913).       2. Soutěžní návrh na městské divadlo v Jablonci nad Nisou. 



 

BRANG Peter Paul  

Peter Paul Brang (1852 Bukurešť - 1925 Vídeň) patřil ve své době 

k nejvyhledávanějším vídeňským architektům. Vedle lázeňských budov 

v Liberci a Ústí nad Labem realizoval také v letech 1897–1900 polyfunkční 

dům s obchody, hotelem, divadlem a kasinem v Rousse (dnešní Bulharsko) a 

v letech 1913–1917 Dianiny lázně ve Vídni, zničené během bombardování 

v roce 1945. 

 

 

 

 

3. Návrh na hlavní restaurační pavilon na světové výstavy ve Vídni v roce 1898. 

 

4. Návrh budovy městských lázní v Děčíně. 



 

FABIANI Max 

Max Fabiani (29. 4. 1867 Štanjel – 18.8 1962 Gorica) byl rakouský architekt 

italského původu, narozený na území dnešního Slovinska. Pocházel 

z venkovského šlechtického rodu a vyrůstal v kosmopolitním, trojjazyčném 

prostředí; kromě slovinštiny hovořil také italsky a německy. Po studiích na 

vídeňské technice cestoval po Evropě a Malé Asii a po svém návratu 

nastoupil do ateliéru Otto Wagnera. Na počátku 20. století odešel do Gorice, 

kde ţil aţ do své smrti. Mezi Fabianiho nejvýznamnější realizace patří palác 

Mladika v Ljublani (1896) a palác Artaria (1900) spolu s palácem Urania 

(1910) ve Vídni. 

 

 

 

 

 
 

5. Palác Urania ve Vídni (1910). 

 

 

 



 

FANTA Heinrich 
 

Heinrich Fanta (26. 8. 1877 Vídeň – 9. 2. 1941 Brno) studoval v letech 1896-

1900 architekturu na Vysoké škole technické ve Vídni. Po studiích zde krátce 

působil jako asistent na katedře uţitkových staveb a roku 1904 byl jmenován 

profesorem Státní průmyslové školy v Liberci. Během 1. světové války se 

jako velitel účastnil stavby ţeleznice v tyrolském Val di Fiemme (dnešní 

Itálie). 

Po jejím skončení byl jmenován řádným profesorem uţitkových staveb na 

Německé vysoké škole technické v Brně, kde přednášel pozemní stavitelství a 

v letech 1924-1925 a 1931-1933 se stal děkanem oddělení architektury, 

později rektorem Zároveň byl dlouholetým předsedou Moravského 

uměleckého spolku (Mährisches Kunstverein) v Brně. Ve Fantově rané tvorbě 

je patrný silný vliv barokizující moderny, přičemţ koncepci „moderního 

barokního stylu,“ uplatňovanou ve společných realizacích s Maxen Kühnem 

propagoval později i během svého působení v Brně. Během 30. let 20. století 

do jeho tvorby začíná pronikat konstruktivismus. Vedle společných prací 

s Maxem Kühnem je autorem řady průmyslových objektů a vil v Brně, 

Broumově a Úpici. 

 
 

   

6. Návrh na přestavbu kostela sv. Jana Nepomuckého     7. Návrh hotelu z roku 1934. 

v Liberci, Janově Dole (1910). 

 



FELLNER & HELMER 

 
Ateliér Ferdinanda Fellnera (19. 4. 1847 Vídeň - 22. 3. 1915 Vídeň) a 

Hermanna Helmera (13. 7. 1849 Hamburg - 2. 4. 1919 Vídeň) byl zaloţen 

roku 1873 a během krátké doby nastoupil své vítězné taţení Evropou. 

Specializací ateliéru byly především divadelní budovy v celé někdejší 

monarchii. Setkat se s nimi můţeme nejen na našem území (kromě Liberce 

také v nedalekém Jablonci nad Nisou, Brně, Karlových Varech a Praze) a 

v Rakousku (mj. Vídeň, Štýrský Hradec a Salcburk), ale také ve Švýcarsku 

(Curych), Německu (Berlín, Hamburk), Slovensku (Bratislava) Maďarsku 

(Budapešť), Bulharsku (Sofie) a dále pak v Polsku (Toruň, Těšín), Rumunsku 

(Oradeja, Kluţ) a Chorvatsku (Záhřeb). Ve stylové rovině se uplatňovala 

zejména italizující neorenesance, popř. neobaroko a později i nastupující 

secese (Jablonec nad Nisou). Velká obliba a proslulost, kterou si ateliér 

získal, pramenila především z kombinace přijatelné ceny a rychlé realizace, 

přičemţ byl schopen zaručit, ţe nepřekročí původní náklady. Svým způsobem 

se tudíţ jednalo téměř o typizovanou výstavbu divadelních budov, coţ je i 

vzhledem k rychlosti s jakou jimi byla jednotlivá města vybavena 

pochopitelné. Mimo divadel ateliér realizoval rovněţ řadu dalších staveb jako 

činţovní domy (Margaretenhof ve Vídni), hotely (Grandhotel Pupp 

v Karlových Varech) a lázeňské budovy a kolonády (opět např. v Karlových 

Varech). 

 

 

 

 
 

8. Městské divadlo v Jablonci nad Nisou (1907). 

 

 

 



FERSTEL Heinrich 

Heinrich Ferstel (7. 7. 1828-14. 7. 1883 Vídeň), byl jedním 

z nejvýznamnějších rakouských architektů období tzv. historismu. 

Vystudoval Polytechniku a architekturu na Akademii výtvarných umění ve 

Vídni.  Mezi léty 1851-1853 pracoval stejně jako jeho prastrýc pro kníţata 

Kinské. Z tohoto období pochází např. zámek v Trmicích (1852-1857), který 

spojuje řada shodných prvků se zámkem v Liberci, přestavovaným v téţe 

době. Od roku 1866 působil jako profesor na Vysoké škole technické ve 

Vídni.  Na našem území se kromě prací pro Kinské (mj. Hrubá Skála, 

Nezamyslice, Trmice) můţeme s jeho realizacemi setkat především v Brně, 

kde je autorem Berglerova paláce (1860-1863) a tzv. „Červeného“ kostela 

(1862-1867). Jeho nejvýznamnější realizací je Votivní kostel ve Vídni 

postavený v letech 1856-1879. 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. Zámek v Trmicích (1852-1854). 

 

 

 

 

 

 



FOEHR Adolf 

Adolf Foehr (20.6 1880 Norimberk-7.10. 1943 Praha) vystudoval německou 

techniku v Praze, poté absolvoval mistrovskou školu Jana Kotěry na 

Uměleckoprůmyslové škole tamtéţ a nakonec polytechniku v Curychu. 

Počátky tvorby byly ovlivněny secesí (např. obřadní síň německého 

evangelického hřbitova na Ţiţkově) a později si vytvořil osobitý, těţkopádný 

a poněkud ponurý styl, jehoţ charakteristickými prvky se stala trojitá úzká 

okna, arkýře podepřené ozdobnými konzolami nebo baldachýny ve tvaru 

mansardových stříšek nad vstupy, arkýři a rizality. Na přelomu 20. a 30. let se 

Foehrův styl zjednodušuje a dospívá téměř ke konstruktivismu. Jeho stavby si 

však stále uchovávají poněkud tradicionalistický charakter, jenţ je podpořen 

častým odmítáním pásových oken. Ve své pozdní fázi tvorby Foehr 

inklinoval k tzv. heimatstilu. Za nejzajímavější realizace lze povaţovat 

zaměstnaneckou kolonii Mannesmannových závodů v Chomutově, palác 

Dunaj v Liberci a tři praţské stavby - palác Dunaj na Národní třídě čp. 138-II, 

Brandejsův obchodní dům v Provaznické ulici čp. 397-I, který je citací 

známého Mendelsohnova obchodního domu ve Vratislavi a pozoruhodný 

konstruktivistický obytný blok zvaný Malý Berlín v ulici U Smaltovny 

v Holešovicích.  Foehr byl také členem známého spolku Schlaraffia. 
 

 

 

10. Palác Dunaj na Národní třídě (1930). 

 



GESSNER Hubert 

Hubert Gessner (20.10 1871 Valašské Klobouky-29.1.1943 Vídeň) po 

studiích na státní průmyslové škole navštěvoval v letech 1885-1889 ateliér 

Otto Wagnera. Silně levicově orientovaný architekt se spolu s bratrem 

Franzem podílel na výstavbě řady sociálních bytů i průmyslových objektů. 

Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří dělnický dům ve Vídni – Šancích 

(1900-1901), hotel Slezský dvůr v Opavě (1905), Zemský léčebný ústav pro 

choromyslné v Kroměříţi ( 1905-1908), dělnické pekárny ve Vídni (1908-

1910), Liberci (1910-1911) a Praze Vysočanech (1912) a zejména sídliště 

Reumannhof (1924) a Karl-Seitz-Hof (1927) ve Vídni. 

 

 

 

 

11. Zemský léčebný ústav pro choromyslné v Kroměříži ( 1905-1908). 

 

 

 

 

 



HEMMRICH Robert 

 

Robert Hemmrich (1. 5. 1871 Jablonec nad Nisou- 15. 4. 1946 Jablonec nad 

Nisou) patřil mezi nejvýraznější a nejosobitější jablonecké architekty. Po 

studiích na liberecké průmyslové škole, kterou navštěvoval spolu s Josefem 

Zaschem a Adolfem Loosem sloţil stavitelskou zkoušku v Linci a krátce na 

to se dal na dráhu svobodného architekta. Během svého ţivota byl členem 

řady spolků, zejména Metznerbundu a zároveň působil jako zastupitel na 

jablonecké radnici. Nejvýrazněji se během své tvůrčí dráhy podepsal na 

vzhledu Jablonce nad Nisou a okolí ((Jiřetín, Smrţovka, Desná), ale s řadou 

jeho staveb se lze setkat také v Liberci či Novém Městě pod Smrkem. 

Poměrně záhy dospěl ke specifické formě secese, ovlivněné jabloneckým 

biţuterním průmyslem.  

Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří městské lázně v Jablonci nad Nisou 

a Novém Městě pod Smrkem, tzv. Scheiblerovy domy v blízkosti Zascheho 

Starokatolického kostela v Jablonci nad Nisou, řada jizerskohorských 

rozhleden (např. Černá Studnice), hotel Schienhof (Praha) v Liberci a kostel 

sv. Josefa v Loučné nad Nisou. 

 

 

  
12. Kostel sv. Josefa v Loučné nad Nisou         13. Scheiblerovy domy v Jablonci nad Nisou (1901). 

(1915). 

 

 



JORDAN Franz Richard / JORDAN Franz Richard 

 

Franz Richard Jordan (6. 3. 1847 Vídeň - 7. 2. 1922 Vídeň) studoval v letech 

1864-1868 architekturu na Vídeňské akademii u profesorů Sicardsburga a 

Friedricha von Schmidta. Ještě během studií začal pracovat ve Schmidtově 

ateliéru a poměrně záhy se začal specializovat na sakrální architekturu. Sporu 

s Franzem von Neumannem a Viktorem Luntzem je Jordans jedním z 

nejvýznamnějších představitelů tzv. "Schmidtovy školy."  

Josef Schmalzhofer (22. 1. 1835 Altheim - 11. 8. 1920 Vídeň) naproti tomu 

pocházel ze skromných poměrů. Vyučil se zednickým mistrem a nakonci 50. 

let 19. století odešel do Vídně. O několik let později získal koncesi stavitele 

na tzv. "monumentální stavby." Od konce 70. let 19. století se datuje jeho 

úzká spolupráce s Franzem Richardem Jordanem. Schmalzhofer měl údajně 

velmi dobré kontakty s katolickou církví, díky čemuţ se podílel na velkém 

mnoţství církevních nostaveb v celé tehdejší monarchii a během jejich 

realizace spolupracoval s celou řadou významných architektů (Schmidt, 

Neumann,Luntz).  

Stylovým východiskem jejich staveb byl často nerománský sloh a jako 

stavebního materiálu obvykle uţívali cihel.  Mezi nejvýznamnější společné 

realizace patří Chlapecký seminář v Hollabrunnu (1881), klášterní kostel sv. 

Vincence z Paoli v Liberci (1887), dominikánská kaple Panny Marie 

Růţencové ve Vídni,  redemptoristický kostel ve Vídni (1889), tzv. 

Norbertinum ve Vídni (1890), kostel sv. Josefa ve Svitavách (1894) a kostel 

Panny Marie ve Slovinském Mariboru (1895). 

 

 

 
14. Klášter kongregace Dcer Božské Lásky s kostelem Panny Marie ve Vídni (1891). 



 

KUNTZE Johann Josef 

Johann Josef Kuntze se narodil roku 1724 v Hrádku nad Nisou. Své počáteční 

školení absolvoval pravděpodobně u svého otce Johanna Christopha 

Kuntzeho. Po svém přesídlení do Liberce se stal starším zdejšího zednického 

cechu a následně i panským stavitelem Clam-Gallasů. Krom Liberce postavil 

řadu domů také v rodném Hrádku nad Nisou a ve Frýdlantě. Zemřel v roce 

1800 ve svém domě čp. 108-I. na Nerudově náměstí. Mezi jeho 

nejvýznamnější realizace patří kostel sv. Kříţe v Liberci (1753-1756), 

přestavba a rozšíření kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou (1764), fara 

ve Vratislavicích nad Nisou (1764), kostel sv. Zikmunda ve Stráţi pod 

Ralskem (1772), nová zděná sakristie dřevěného kostela sv. Kryštofa 

v Kryštofově údolí (1781), přestavba Redernovského křídla libereckého 

zámku (1784-1785), nová budova arciděkanství při kostele sv. Antonína 

v Liberci (1785) a hospodářský dvůr v Machnině (1790). 

 

 

 
 

 

15. Dnes již zbořený hotel „Německý dům“ čp. 122-IV na Soukenném náměstí v Liberci.  

 

 



KUNTZE Johann Karl 

Johann Karl Kuntze byl spolu se svým otcem nejvýraznějším představitelem 

libereckého klasicismu. Narodil se 24. ledna 1769 v Liberci. Učit se začal u 

otce a posléze odešel v roce 1786 do Vídně ke staviteli Josefovi Ignáci 

Gerlovi, autorovi řady pozdně barokních a klasicistních vídeňských domů. 

Roku 1790 se vrátil zpět do Liberce a následující tři roky pracoval společně 

s otcem. V roce 1793 se stal jako mistr členem libereckého cechu a téhoţ 

roku se oţenil. Jeho slibnou kariéru ukončila předčasná smrt v roce 1806. 

Stejně jako otec je autorem řady libereckých měšťanských domů. 

 

 

 
 

16. Möllerův dům čp. 141-IV v Moskevské ulici, zbořený v roce 1987. 

 

 



KÜHN Max 
 

Bratr architekta a historika umění Karla Friedricha Kühna, Max Kühn (8. 10. 

1877 Trutnov - 14.6 1944 Liberec) vystudoval architekturu v letech 1894-

1898 na katedře Starokřesťanského a středověkého stavitelství na Vysoké 

škole technické ve Vídni u Maxe von Ferstela. V roce 1903 přišel do Liberce 

a stal se profesorem na zdejší Stání průmyslové škole a současně zahájil svou 

samostatnou projekční činnost. Mimo to byl také členem řady institucí a 

spolků. Nezanedbatelná byla také jeho přednášková činnost, v níţ se mj. 

věnoval velmi často rovněţ problematice dějin umění. 

Max Kühn je autorem řady objektů v Liberci i širším okolí, na nichţ je během 

rané fáze tvorby patrný silný vliv místní, pozdně barokní a klasicistní 

architektury (např. spořitelna v Novém Městě pod Smrkem). Později se u jeho 

staveb začíná objevovat vliv funkcionalismu a závěru tvorby dominuje 

jednoznačně tzv. heimatstil. 

 

 

 

 

 
 

17. Budova spořitelny na náměstí v Novém Městě pod Smrkem (1910). 

 



LEHMANN Fritz (Friedrich) 

 

Fritz Lehmann (1889 Šluknov – 1957 Vídeň) patřil mezi nejvýznamnější 

architekty německé národnosti, působící na našem území. Po studiích na 

Německé technice v Praze (DTH) a Technice ve Vídni se přestěhoval do 

Prahy, kde se usadil a posléze začal vyučovat na Německé technice. Vedle 

své pedagogické činnosti byl však rovněţ činný jako architekt. Mezi jeho 

nejvýznamnější zákazníky patřila banka Riunione Adriatica di Sicurta, pro 

kterou vyprojektoval řadu expozitur v Praze i dalších městech. Po skončení 2. 

Světové války odešel do Rakouska, kde se podílel na poválečné obnově 

Vídně. 

Lehmannovu ranou tvorbu silně ovlivnilo art deco (hotel Esplanade v Praze 

1927), později dospěl k vlastnímu svébytnému stylu, který měl velmi blízko 

k soudobému italskému neoklasicismu. Pro jeho stavby je charakteristické 

uţití bosovaného zdiva, výrazné korunní římsy, ušlechtilé kamenné obklady, 

francouzská okna a elegantní kovové detaily. Mezi Lehmannovy 

nejvýznamnější realizace patří expozitury Riunione Adriatica di Sicurta 

v Ústí nad Labem (1929) a na Jungmannově náměstí v Praze (1929-1931), 

Česká eskomptní banka v Chebu (1932), dvorní křídlo Německého (dnes 

Slovanského) domu v Praze (1934-1935), Palác Nisa v Liberci (1936), 

administrativní palác v Revoluční ulici v Praze 1936-1937 a Manzerova vila v 

Praze Libni (1937) 

 

 

 

          
 
18. Palác Riunione Adriatica di Sicurta v Ústí nad Labem.  19. Administrativní palác v Revoluční ulici v Praze. 



LOSSOW & KÜHNE (dříve LOSSOW&VIEHWEGER)  

 
William Lossow (21. 6. 1852 Glauchau - 24. 5. 1914 Heidelberg) přijal po 

odchodu Hermanna Viehwegera roku 1906 do renomované kanceláře svého 

zetě Hanse Maxe Kühna (3.6 1874 Dráţďany - 9. 7. 1942 Dráţďany). Na 

našem území měla kancelář pobočku v Liberci. 

Mezi nejvýznamnější realizace ateliéru patří především Hlavní nádraţí 

v Lipsku (spolupráce Rudolf Bitzan), postavené v letech 1902-1915, Nová 

Synagoga ve Zhořelci (1909) a Nové královské divadlo v Dráţďanech (1911-

1913). S dalšími realizacemi se lze setkat i na řadě míst severních Čech. Za 

všechny lze jmenovat přádelnu Johanna Priebsche ve Smrţovce (1909-1913), 

Jakobovu vilu v Liberci (1924), Löblovu vilu v Jablonci nad Nisou (1925) a 

řadu novostaveb pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu (dnešní 

Spolchemie) v Ústí nad Labem, mj. vilu ředitele Fridricha Martina (1929-

1930) spolu se správní budovou Spolchemie (1930), označovanou dokonce za 

první „mrakodrap“ v tehdejším Československu. 

 

 
20. Razítko liberecké pobočky kanceláře.                       21. Správní budova Spolchemie v Ústí nad Labem (1930). 

 

 
22. Přádelna firmy Johann Priebsche ve Smržovce (1909-1913). 



MIKSCH & NIEDZIELSKI 
 

Hans Miksch (24. 6. 1846 Liberec-14.5. 1904 Dráţďany) se narodil v rodině 

libereckého stavitele Miksche. Poměrně záhy začal spolupracovat s Julianem 

Niedzielskim a jednou z jejich prvních prací byl soutěţní návrh na liberecké 

divadlo. Zemřel nečekaně během své cesty do Dráţďan v roce 1904. 

Julian Niedzielski (18. 5. 1849 Strzyzów-20.10.1901 Vídeň) vystudoval 

Technický institut v Krakově a následně architekturu na Technické univerzitě 

u Heinricha Ferstela ve Vídni. Spolu s Hansem Mikschem zaloţili společný 

ateliér a postavili celou řadu staveb v celé tehdejší monarchii. Oba architekty 

lze označit za typické reprezentanty tzv. pozdního historismu. Mezi jejich 

nejvýznamnější realizace patří Petschekova vila v Ústí nad Labem (1890), 

Wolfrumova vila tamtéţ (1892), spořitelna v Liberci (1888-1891), kolonáda v 

Mariánských Lázních (1889) a radnice v Nowem Saczi (1894) v dnešním 

Polsku. 

 

 

 

 

 

   

23. Wolfrumova vila v Ústí nad Labem (1898).                    24. Radnice v Nowem Saczi (1894). 

 

 

 

 

 



NEUMANN Franz 
 

Franz Neumann (16. 1. 1844, Vídeň – 1. 2. 1905, Vídeň) byl významným 

rakouským architektem období historizujících slohů. V letech 1861–1863 

vystudoval vídeňskou Polytechniku a následně, v letech 1863–1868, 

architekturu na Akademii výtvarných umění u Eduarda van der Nülla, 

Augusta Sicarda von Sicardsburg a a Friedricha von Schmidta. Po dokončení 

studií začal pracovat ve Schmidtově ateliéru a posléze se stal i jeho 

spolupracovníkem. Jeho první realizací (společně s Friedrichem von 

Schmidtem) byly arkádové domy na Radničním náměstí ve Vídni z let 1878–

1880. Stylovým východiskem jeho projektů byla zejména neorenesance a 

později se k ní přidruţily i další neoslohy. Mezi jeho nejvýznamnější díla 

patří vila arcivévody Wilhelma v Badenu (1883), Kuffnerova vila s 

observatoří ve Vídni (1884–1890) a kostel sv. Antonína v Šancích (Favoriten) 

ve Vídni (1896 –1901). Na našem území byl vedle liberecké a frýdlantské 

radnice rovněţ autorem budovy spořitelny v Děčíně (1902) a dvou objektů, 

jeţ byly dostavěny aţ po jeho smrti – dnes jiţ zřícené rozhledny na Pradědu 

(1904–1912), a radnice v Bílině se secesními prvky (1908–1911). 
 

 

25. Kostel sv. Antonína ve Vídni Šancích (1896-1901). 

 

 



SACHERS Gustav 
 

Gustav Sachers (20.8 1831 Hamrštejn-7.12. 1874 Liberec) se narodil jako 

páté dítě ředitele továrny Carla Sacherse. V Liberci se vyškolil u místního 

stavitele Antona Holluba, na jehoţ popud odešel do Mnichova, kde zpočátku 

pracoval jako zedník. Kontakty s řadou malířů, sochařů a architektů ho 

nakonec přiměly, aby se alespoň na tři měsíce zapsal na mnichovskou 

Akademii. Zde se spřátelil se svým spoluţákem a později významným 

malířem a karikaturistou, Wilhelmem Buschem. Po návratu do Liberce 

zvaţoval moţnost odcestovat do Ameriky, ale nakonec se na radu Antona 

Holluba rozhodl zůstat a vzal si za manţelku jeho dceru.  Roku 1863 si 

zaloţil vlastní stavební firmu, která realizovala později většinu 

nejvýznamnějších místních stavebních podniků. Bohuţel jiţ 11 let nato, 

v roce 1874 zemřel ve věku pouhých 43 let. V jeho tvorbě je patrná 

mnichovsky orientovaná architektura tzv. přísného historismu. 

Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří jiţ zbořený evangelický kostel 

v Liberci, Liebiegova vila tamtéţ, stará radnice v Jablonci nad Nisou a vila 

továrníka Schmitta v Českém Dubu spolu s nedalekou dělnickou kolonií, tzv. 

Šestidomky. 
 

 

 

    

26. Stará radnice v Jablonci nad Nisou (1866-1869).                 27. Vila továrníka Schmitta v Českém Dubu (1874). 

 



SCHMEISSNER Jakob 

Jakob Schmeissner (20. 1. 1874 Marktleuthen - 1955 Norimberk) vystudoval 

stavební průmyslovou školu v Norimberku a posléze Vysokou školu 

technickou v Mnichově, pravděpodobně u architekta Georga Hauberissera. 

Patrně i díky svému školení si Schmeissner oblíbil historizující tvarosloví, pro 

jeho tvorbu příznačné. Z realizací je nutné kromě prací pro Liebiegy v 

Čechách zmínit Důstojnické kasino ve Fürthu z let 1902–1904, ve formách 

barokizující secese, řadu norimberských činţovních domů, kombinujících 

secesi s neorenesancí, norimberské obytné kolonie Buchenbühl a Loher 

Moose z let 1919-1922 , administrativní budovu norimberské motocyklové 

továrny Triumph-Werke z let 1923–1924, kombinující soudobí 

expresionismus s gotizujícími prvky a hřbitovní kapli s pomníkem 

věnovaným obětem první světové války na hřbitově v rodném Marktleuthenu 

z roku 1924, kde se obdobně jako v případě budovy Triumph-Werke 

objevují expresionistické formy s gotizujícími prvky. 
 

    

28. Hřbitovní kaple v Marktleuthenu (1924).     29. Důstojnické kasino ve Fürthu (1902-1904). 

 

30. Náměstí Am Paullustein v norimberském sídlišti Buchenbühl (1919-1922). 



SCHMITZ Josef 
 

Josef Schmitz (8.11 1860 Cáchy-29.3. 1936 Norimberk) byl ţákem Franze 

Schmitze a Georga von Hauberrisera. Postavil a přestavěl řadu kostelů 

v Německu i Slezsku. Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří kostel sv. 

Vojtěcha ve Würzburgu (1894-1900), kostel sv. Petra v Norimberku (1897-

1900), kostel sv. Josefa v Chorzówě (1904-1907) a zejména kostel sv. 

Antonína v Norimberku (1908-1911), na němţ se jiţ začíná silně projevovat 

vliv secese. Díky své účasti na řadě úprav a přestaveb historických objektů 

dokonale znal principy i tvarosloví středověké architektury, coţ je pro jeho 

tvorbu příznačné. 

 

 

 

 
 

 

              31. Kostel sv. Josefa ve slezském Chorzówě (1904-1907). 

 

 

 

 



SCHODER Thilo 

Německý architekt Karl Wilhelm Thilo Schoder (12. 2. 1888 Výmar – 8. 7. 

1979 Kristiansand), ţák Henryho van den Velde vystudoval výmarskou 

uměleckou školu, předchůdkyni pozdějšího Bauhausu. Diplom získal roku 

1911 a poté odešel do Vídně, kde pracoval jako kreslíř ve Wiener Werkstätte 

u Josefa Hoffmana. Po svém návratu do Výmaru začal pracovat v ateliéru 

Henryho van den Velde jako jeho asistent. Roku 1915 se usadil v Geře, kde 

působil jako hlavní návrhář firmy „Traugott Golde,“ pro níţ po skončení 

první světové války postavil jednu ze svých největších zakázek, nové sídlo 

firmy. V roce 1919 se Schoder stal členem Werkbundu a současně navázal 

kontakty s řadou významných umělců, mj. Theo van Doesburgem a Kurtem 

Schwittersem. Vzhledem k pozdějším nepříznivým politickým poměrům 

Schoder emigroval do norského Kristiansandu, kde zůstal aţ do své smrti. 

Pro Schoderovu tvorbu silně ovlivnil Henry van den Velde, zejména jeho 

teorie organicko-strukturální architektury. Vedle toho je ve Schoderově 

tvorbě patrný také dobově oblíbený expresionismus a vliv soudobé vilové 

výstavby ve Spojených státech amerických. Nejvíce na něj zapůsobila 

koncepce tzv. „prérijního domu“ F. L. Wrighta, která je čitelná zejména 

v pojetí Strossovy vily v Liberci. Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří 

letní dům, který postavil pro svou sestru Gutheil v Masserbergu (1913), 

úpravy zahrady Schulenburgovy vily v Geře (1919), nová budova firmy 

Golde v Geře (1921), Mayerova vila v Geře (1927), Lessnerova vila ve 

Výmaru (1923), Strossova vila v Liberci (1925), sídliště v Hermsdorfu (1926) 

a sídliště Solbygg v Kristiansandu (1946-1948). 

 

 
32. Sídliště v Hermsdorfu (1926). 

 

              

 
 

 

 

 

                                                                                            

 

33. Nová budova firmy Golde v Geře (1920).                             34. Sídliště Solbygg v Kristiansandu (1946-1948). 



SITTE Camillo 
 

 

 

Camillo Sitte (17. dubna 1843 Vídeň – 16. listopadu 1903 Vídeň) patřil mezi 

nejvýznamnější středoevropské urbanisty 2. poloviny 19. století. Narodil se v 

rodině rakouského architekta Franze Sitteho, původem z Čech. Vystudoval 

architekturu na vídeňské Vysoké škole technické a posléze také dějiny umění 

a archeologii. Jeho nejvýznamnějším dílem je kniha Stavba měst podle 

uměleckých zásad, věnovaná městskému urbanismu, kde se kriticky vymezuje 

vůči dobovému klasicizujícímu urbanismu, uniformním městským blokům a 

realizacím typu vídeňské Ringstrasse. Správné město se mělo dle Sitteho 

koncepce vyznačovat především čitelnou kompozicí ulic a náměstí, jasným 

společensky významným středem (náměstím) a klidnými, prosvětlenými, ale 

nepříliš širokými ulicemi. Velký vliv na českou architekturu měla zejména 

jeho olomoucká přednáška v listopadu 1889. Sitte se později zapsal do 

podoby celé řady měst v Čechách i na Moravě, pro která vypracoval regulační 

plány (Děčín, Liberec, Teplice, Olomouc, Brno a zejména Ostrava). Pro 

Ostravu vytvořil koncepci několika čtvrtí (Mariánské Hory, Přívoz, Moravská 

Ostrava), přičemţ nejvýrazněji se zapsal především do podoby Přívozu, kde 

vyprojektoval vedle celkového regulačního plánu také místní kostel a radnici. 

Spolu s německým urbanistou Theodorem Goetzkem zaloţili v roce 1903 

první a mimořádně vlivný urbanistický časopis Der Städtebau, pro jehoţ 1. 

číslo (které však vyšlo aţ po Sitteho smrti v roce 1904) společně napsali 

úvodník. 

 

 
35. Regulační plán Ostravy-Přívozu (1894). 

 

 

                                                                 36. Chrám neposkvrněného početí Panny Marie                       
                                                                                                  (1893-1900) v Ostravě Přívoze. 



SPACIO Markus 

Markus Spacio přišel do střední Evropy z Lanza, leţícího u jezera Como na 

pomezí Itálie a Švýcarska (oblast Piemontu a Tessinu). Po svém příchodu se 

usadil ve Zhořelci, kde však nezískal měšťanské právo, vzhledem 

k protekcionistické politice místních cechů. To mu však nikterak nebránilo 

získat lukrativní zakázky od rodu Redernů v nedalekých severních Čechách. 

Značnou nezávislost Spaciovi umoţňoval zejména značný počet pracovníků 

hutě, díky nimţ si mohl dovolit přijmout i velkou zakázku. Jeho první 

známou realizací je kostel sv. Antonína Paduánského v Liberci (1587-1589), 

po jehoţ dostavbě se pravděpodobně podílel i na stavbě libereckého zámku. 

Následně pro Rederny realizoval řadu dalších stavebních podniků, jako 

přestavbu frýdlantského hradu s polírem Antoniem, rodovou pohřební kapli a 

kazatelnu v kostele sv. Kříţe tamtéţ, dále pak libereckou radnici (1599–

1603), opět s polírem Antoniem, panský mlýn v Luhu pod Smrkem a kostely 

ve Starých Pavlovicích (1599) a Novém Městě pod Smrkem (1607). 

V literatuře mu někdy bývá připisován také zámek Oberneudorf u Zhořelce. 

 

 

 

37. Zámek ve Frýdlantu v Čechách. 

 

 



WALCHER VON MOLTHEIM Humbert 

Humbert Walcher von Moltheim (12. 9. 1865 Vídeň - 20. 2. 1926 Vídeň) 

studoval stavitelství a architekturu na Vysoké škole technické a Akademii 

výtvarných umění ve Vídni u profesora Viktora Luntze, ţáka profesorů 

Schmidta a Siccardsburga. Prováděl řadu rekonstrukcí a úprav historických 

objektů ve Vídni (palác Wilczek, Minoritský kostel a kostel Maria am 

Gestade) a také na našem území (Křivoklát, Jindřichův Hradec, Častolovice, 

Červená Lhota). Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří vedle Liebiegovy 

vily především rozšíření slezského zámku Fürstenstein (dnes Książ, Polsko) 

v roce 1908, kde rovněţ aplikoval pro svou tvorbu charakteristickou 

romantizující syntézu neoslohů. 

 

 

 

 

 
 

38. Zámek Fürstenstein (dnes Książ, Polsko). 

 

 

 



WINTER Karl 

Karl Winter (18. 8. 1894 Úpice u Trutnova - 19. 10. 1964 Hrádek nad Nisou) 

vystudoval Německou vysokou školu technickou v Praze, kde navštěvoval 

katedru architektury u Arthura Payra. V Praze ţil aţ do roku 1927, kdy získal 

profesuru na Německé státní průmyslové škole v Liberci. V letech 1938-1939 

byl ředitelem Státní průmyslové školy v Děčíně, kterou však byl nucen 

poměrně záhy opustit vzhledem k českému původu své manţelky. Následně 

se odstěhoval i s rodinou do Vratislavi, kde začal vyučovat na místní 

průmyslové škole. Na sklonku války se vrátil do Liberce, kde se mu s pomocí 

přátel podařilo získat místo v pobočce znárodněné projekční kanceláře Pittel 

& Brausewetter. Později pracoval jako vedoucí ateliéru libereckého 

Stavoprojektu. V letech 1956-1958 přednášel na zdejší průmyslové škole a na 

sklonku ţivota aţ do odchodu do penze pracoval v projekční kanceláři 

Stavokombinátu. Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří vedle letiště 

v Karlových Varech zejména pozoruhodná nová radnice v Jablonci nad 

Nisou, patrně nejzajímavější stavba svého druhu, vybudovaná 

v meziválečném Československu. 

 

   

39. Nová radnice v Jablonci nad Nisou (1931-1932).                40. Letiště v Karlových Varech (1933). 



ZASCHE Josef 

Josef Zasche (19.11 1871 Jablonec nad Nisou - 11. 10. 1957 Schackensleben) 

po studiu na Státní průmyslové škole stavební v Liberci, kde byl jeho 

spoluţákem mj. i Adolf Loos, odešel roku 1889 na Akademii výtvarných 

umění ve Vídni, kde byl ţákem Karla von Hassenauera. V roce 1892 ukončil 

studium, získal Haggenmüllerovu cenu a krátce pracoval ve stavební 

kanceláři Friedricha Schachnera. Během roku 1895 se odstěhoval do Prahy, 

kde se natrvalo usadil. První samostatné projekty realizoval v severních a 

západních Čechách. Zasche byl jedním z mála německých architektů, který 

měl přátelské vztahy s českými kolegy. S Janem Kotěrou a Pavlem Janákem 

dokonce pracoval na společných projektech. Zároveň byl jako respektovaná 

osobnost častým účastníkem architektonických porot a členem řady 

významných společností. Nakonec však doplatil na svůj původ a v roce 1945 

musel, navzdory intervencím českých kolegů a přátel, opustit Prahu. Jeho 

archív byl zlikvidován a on sám byl odsunut do Německa, kde 11. října 1957 

zemřel v zapomnění ve vesnici Schackensleben u Magdeburku. 

Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří starokatolický kostel Povýšení sv. 

Kříţe v Jablonci nad Nisou (1902), Wilfertova vila v Praze na Letné (1904), 

Dresslerova vila v Jablonci nad Nisou (1906), palác Praţské ţelezářské 

společnosti v Praze (1907), dům U tří jezdců v Praze (1908), palác Vídeňské 

bankovní jednoty v Praze (1908), Geibischova vila v Jablonci nad Nisou 

(1910), okresní chudobinec císařovny Alţběty v Chomutově (1911), palác 

Všeobecného penzijního ústavu v Praze (spolu s J. Kotěrou, 1914), vila 

Kantor v Praze Bubenči (1923), palác pojišťovny Adria v Praze (společně s P. 

Janákem, 1925) a kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Jablonci nad Nisou 

(1931). 

 

          
 

41. Starokatolický kostel v Jablonci nad Nisou (1901).   42. Bývalý chudobinec císařovny Alžběty v Chomutově (1911). 


