
Soutěž o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ 2022

Jablonec nad Nisou - objekt č.p. 1444, Husova 3

Statutární město Jablonec nad Nisou je poprvé v historických 

dokumentech zmiňováno v roce 1349. Avšak k jeho rozvoji 

v podstatě došlo až od začátku 19. století. Ke sklářskému 

průmyslu se přidává soukenictví a textilní manufaktury a 

později další odvětví průmyslu. Hlavním zdrojem rozvoje 

tohoto města (povýšení v r. 1866) je sklářství a výroba 

bižuterie, která proslavila Jablonec po celém světě. 

V současnosti je zde také Česká mincovna.

Z doby mezi světovými válkami město vybudovalo své dvě 

výrazné funkcionalist ické dominanty, a to kostel 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí dle návrhu 

arch. J. Zascheho a budovu nové radnice od arch. Karla 

Wintra. 

Během krátké doby vznikla reprezentativní Podhorská třída, 

která je brzy obklopena kvalitními zděnými objekty tzv. 

exportními domy. Třída je pak zakončena na východní straně 

tzv. Josef Scheibler Platz (dnes nám. Boženy Němcové) se 

secesním kostelem Povýšení sv. Kříže od jabloneckého rodáka 

arch. Josefa Zascheho a několika vilami a tzv. Scheiblerovými 

domy a vilou č.p. 1444 v ul. Husova 3, jejíž zdařilou obnovu 

přihlašujeme do soutěže, od jabloneckého architekta a 

stavitele Roberta Hemmricha.

V širším centru města pak vynikají některé mimořádné 

funkcionalistické objekty např. Kantorova vila (ul. Palackého) 

nebo Schmelowskyho vila (Opletalova ul.) a u přehrady pak 

stojící Háskovy vily (Průběžná ul.).  

Přes svojí „mladost“ město Jablonec nad Nisou má v MPZ přes 

150 nemovitých nebo movitých kulturních památek. K těm 

historickým patří barokní kostel sv. Anny, bývalou farou 

u tohoto kostela, nyní Dům národopisců Scheybalových, 

nedaleký restaurant Zlatý lev s hotelem z počátku 20. století 

(od. R. Hemmricha). Dále pak dnešní hotel Rehavital, dříve 

exportní dům z r. 1773, evangelický novogotický kostel 

z konce 19. století (přestavba dle návrhu Arweda Thameruse), 

budova městských lázní, sokolovna s přilehlým parkem, 

muzeum skla a bižuterie, městské divadlo, zahradní čtvrť v ul. 

28. října, Korejská, Opletalova a Jugoslávská s honosnými 

vilami převážně také od R. Hemmricha. 

K významným architektonicky cenným lokalitám pak patří 

v centru města ulice Lidická, Kamenná, Soukenná a 

Komenského, dále pak ul. Smetanova a Saskova.

Historickým centrem města je území okolo bývalého farního 

kostela sv. Anny s bývalou farou a zájezdním hostincem Zlatý 

Lev. V druhé polovině 19. století se pak centrum města 

posunulo směrem k východu na dnešní tzv. Dolní náměstí 

s budovou radnice, školou a místem pro týdenní a výroční 

trhy. Při dalším rychlém hospodářském rozvoji města dochází 

i k stavebnímu boomu. Zvláště pak dochází k posílení 

významu tzv. Krkonošské silnice směrem ke Smržovce a 

Tanvaldu.

Kolorovaná pohlednice celého souboru staveb na dnešním náměstí B. Němcové, vila č. p. 1444 (ve středu pohlednice) ještě před úpravou z 30. let 20. století. Vlevo vila 

č.p. 977, V Nivách 10, vpravo – starokatolický kostel.
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Vila č.p. 1444, Husova ul. 3 rejstř. č. ÚSKP 43902/5-5181

Důvodem k přihlášení obnovy objektu č.p. 1444 v Husově ul. 

č.3, je výročí autora přestavby této budovy Roberta 

Hemmricha, které připadlo na loňský rok (150. výročí narození 

a 75. výročí úmrtí). Tento jablonecký rodák vystudoval 

stavební průmyslovou školu v Liberci (společně s Josefem 

Zaschem či Adolfem Loosem). Stavitelské zkoušky složil v Linci 

roku 1895. Za svůj život vytvořil na 3000 projektů, a z toho 

bylo 981 realizováno (např. kostel v Loučné nad Nisou, mnoho 

vil a bytových domů v Jablonci nad Nisou, rozhledny 

Bramberk, Proseč či Černá Studnice, továrnu v Albrechticích. 

St y lově  obsáh l  h i s to r i smus ,  seces i ,  modernu  i 

funkcionalismus. Zanechal velkou stopu na podobě Jablonce 

nad Nisou. V rámci výročí tohoto našeho rodáka bylo 

uspořádáno několik kulturně-vzdělávacích akcí a byla mu 

odhalena pamětní deska na jím navržené budově bývalého 

okresního hejtmanství v Podhorské ulici. Město pak vzdalo 

poctu tomuto architektovi zdařilou opravou jeho díla – 

budovy v Husově ul. 3.

Vila č. p. 1444 se nachází ve východní části městské 

památkové zóny, v ulici Husova. Spolu s okolními objekty tvoří 

předmětná kulturní památka hodnotný architektonický 

soubor, výmluvně dokumentující dynamický rozvoj města na 

počátku 20. století a zároveň je nedílnou součástí prostoru, 

který představuje jednu z nejcennějších a nejhodnotnějších 

partií památkové zóny v čele s výjimečným secesním 

starokatolickým kostelem (viz přílohy). 

Původně se jednalo o samostatně stojící vilu průmyslníka Otto 

Mahly. Vznikla přestavbou starší vily Carla Zappeho z roku 

1898 od Carla Dauta. Autorem klasicizující přestavby z roku 

1930 byl známý jablonecký architekt Robert Hemmrich. 

Objekt je krytý mansardovou střechou s vikýři. Střešní krytinu 

tvoří pozinkovaný ocelový plech. Fasáda je vápenocementová 
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V letech 2021 a 2022 byla kompletně obnovena fasáda, 

doplněny chybějící dřevěné prvky (okenice), opravil se balkon 

podle původních plánů a došlo i k návratu původní barevnosti 

fasády. Vše bylo realizováno za přispění z Programu 

regenerace MPZ. 

Po II. světové válce proběhly v objektu spíše změny funkčního 

využití. V 50. letech byly v objektu zřízeny jesle. V roce 1966 byl 

na východní fasádě v 2. NP vysazen dlouhý krytý balkon. 

V roce 1980 byl instalován výtah ze suterénu až do podkroví. 

V roce 1991 byl objekt rekolaudován na kombinované 

zdravotnické zařízení s předškolským zařízením v 1. patře a 

ambulancí dětské léčebny v přízemí. V roce 1994 bylo 

podkroví léčebného domu upraveno pro rehabilitaci a 

lékařské pracoviště. 

Celá tato lokalita v posledních letech získala přes procházející 

obnovu budov, zahrad i parku na jedinečnosti.

Nyní je objekt využíván jako mateřská škola. V 1., 2. NP a 

podkroví jsou tři třídy s celkovou kapacitou 55 dětí. Příprava 

stravy je v kuchyňce v přízemí. V suterénu je vybudovaná 

sauna, prádelna, plynová kotelna a sklepní prostory. 

V letošním roce byla zároveň upravena zahrada (přední i zadní 

část) z dotace SFŽP, došlo také na obnovu parku na přilehlém 

náměstí Boženy Němcové. Vedle této stavby se nachází i vila 

č.p. 977 v ulici V Nivách 10, rejstř. č. ÚSKP 43888/5-5167, 

hodnotné secesní dílo od Arweda Thameruse, které bylo 

v předchozích letech také obnoveno z Programu regenerace 

MPZ. Dominantou celého prostoru je secesní kostel Povýšení 

sv. kříže od arch Josefa Zascheho, který je postupně 

obnovován také za přispění z tohoto programu. 

škrábaná – břízolit. Zdivo části suterénu je kamenné (žula). 

Průčelní fasáda je tříosá, střední osa je zvýrazněna 

odstupňovaným rizalitem, který vrcholí ve střeše segmentově 

zakončeným štítem. Horizontálně je fasáda dělena římsami a 

členěna okny s dřevěnými okenicemi.  Okna jsou 

v nadzemních podlažích dřevěná dvojitá (s dřevěnou 

špaletou), v 1. PP jsou okna řešena jako dvojitá s omítanou 

špaletou. Vstupní dveře jsou původní dřevěné. Interiéry jsou z 

části poznamenány druhotnými úpravami, zachována zůstala 

dispozice, původní dveřní výplně, schodiště se zdobným 

zábradlím a dřevěným madlem a také unikátní meziválečná 

spižírna včetně mobiliáře. 

Pohled na západní stranu vily č. p. 1444 - stav před zahájením opravy v roce 2021.

Pohled na jižní stranu vily č. p. 1444 - stav po opravě v roce 2022.
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Starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže - č.p. 1560, Husova 2

Vila č.p. 977, V Nivách 10
Sousední objekt vily, opravený také v rámci programu regenerace MPR a MPZ před obnovou a po obnově.

Postupná obnova probíhá již více než 10 let, také v programu regenerace.
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Vila č.p. 1444 - stav před rekonstrukcí

Stav před zahájením opravy v roce 2021.
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Vila č.p. 1444 - stav po rekonstrukci

Nová břízolitová omítka, nové a opravené okenice.

Celkový pohled po obnově z náměstí Boženy Němcové
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