
Zastavení páté: PPooddhhoorrsskkáá  uulliiccee 
    Ve znamení jabloneckých novin...

Jednou z vý azných a kdysi velmi významných ulic s velkou koncent ací činžovních, 
městských nebo ex or ích domů je ulice PPooddhhoorrsskkáá. Začíná pěší zónou u Mírového 
náměstí, protíná náměstí Dr. Farského a přibližně po dvou kilomet ech končí 
v Jabloneckých Pasekách. My se po ní vydáme post pně. Pr ní zastavení nás zavede 
na náměstí Dr. Farského a jeho blízkého okolí. I tady se t ořily dějiny města. 

Dominantou náměstí Dr. Farského je eevvaannggeelliicckkýý  kkoosstteell. Vznikl v roce 1892 na místě 
starší, dřevěné evangelické modlitebny z let 1833–1837. Na nároží ulic Podhorské 
a Jiráskovy stojí bý alá ČČeesskkáá  eesskkoommpptt íí  bbaannkkaa z roku 1924 od Maxe Kühna, postavená 
v neoklasicist ím slohu. Je nepřehlédnutelnou součástí celého prostor  náměstí. 
Hned vedle banky v Jiráskově ulici stojí méně nápadná, neorenesanční budova s pr ky 
ex resionismu, bý alý eexx oorr íí  ddůůmm  CC..  AA..  SScchhmmiiddttaa od architekta Oskara Baudische. 
Výstavba včet ě přestaveb probíhala neuvěřitelných 97 let (1834 ‐ 1931). Budova sice 
není součástí Podhorské ulice a na pr ní pohled rozhodně nezaujme,  pat í však 
k nejzajímavějším meziválečný  moder istický  objekt m ve městě. 



My se však vydáme Podhorskou ulicí dolů. 
Po pravé st aně brzy mineme řadový ččiinnžžoovvnníí  
ddůůmm č. p. 1800/20. Byl postaven v roce 1904 
na základě projekt  Emiliana Herbiga 
pro TThhoommaassee  EErrbbeennaa. Jedná se o krásnou 
ukázku florální secese, jejíž dekor pokr á 
celou fasádu. Málokdo by hádal, že pr čelí 
je součástí tzv. jabloneckých mrakodrapů.

Naším cílem je ale hned vedle stojící dům 
č. p. 669/22. Právě zde měl svoji ttiisskkáárr uu  
nejvýznamnější jablonecký knihkupec 
a vydavatel EEmmiill  BBööhhmmee. I tady se nenechme 
zmást, tentokrát st ídmostí objekt . Budovu 
tiskár y dodnes uvidíte ze st any autobuso‐
vého nádraží. 

Další vý aznou stavbou je  bý alý 
eexx oorr íí  ddůůmm  GGeebbrr ddeerr  MMaahhllaa z roku 
1878, donedávna známý jako Dům 
náby ku. Brat i Jakob a Heinrich 
Mahlovi se věnovali vý ozu skleněné 
bižuterie a kr stalerie a továr í vý obě 
skleněných knoflíků ve Smržovce. 
O jejich úspěchu svědčí i skutečnost, 
že jejich ex or í dům navštívil v roce 
1906 císař František Josef I.

Bý alá Česká eskompt í banka, foto z meziválečného období Bý alý ex or í dům 
C. A. Schmidta, současný stav

Činžovní dům Thomase Erbena, současný 
stav



S Emilem Böhmem jsme se seznámili už v našem dr hém 
zastavení v Komenského ulici. Ulice Podhorská se pak stala 
známá tím, že zde sídlila jeho tiskár a a vydávaly se zde 
jablonecké noviny. 

A jak šel s nimi čas? Pr ní německy psaný list začal 
na území Jablonce vycházet v říjnu roku 1870. Jednalo se 
o t deník IInndduusstt iieelllleess  WWoocchheennbbllaa   ff rr  GGaabblloonnzz  aa..  NN..  uunndd  
UUmmggeeggeenndd (Pr myslový t deník pro Jablonec n. N. a okolí), 
jenž ve své tiskár ě vydával Adolf Appelt. Vydávání novin 
však bylo zastaveno už o rok později. Po následujících 
dvanáct let nevycházely přímo v Jablonci noviny žádné, 
s regionálními infor acemi byli míst í po t to dobu 
odkázáni na liberecký tisk RReeiicchheennbbeerrggeerr  ZZeeiitt nngg 
(Liberecké noviny), jenž měl své redaktor  i pro území 
Jablonecka. 

Od roku 1883 začaly vycházet t ikrát t dně noviny 
GGaabblloonnzzeerr  ZZeeiitt nngg ( Jablonecké noviny). O dva roky později 
list odkoupil Emil Böhme. Po t ech letech ho ale prodal. 
Tentokrát se jejich majitelem stal Gustav Spiethoff. V roce 
1917 nakonec zanikly. 

V roce 1892 začal Böhme vydávat zcela nové noviny. Popr é 
vyšly 4. října 1892. V pr ních měsících vycházely jako 
t deník pod názvem GGaabblloonnzzeerr  WWoocchheennbbllaa  ( Jablonecký 
t deník), od 1. ledna 1893 pak t ikrát t dně jako GGaabblloonnzzeerr  
AAnnzzeeiiggeerr ( Jablonecký oznamovatel) a od 1. října 1901 jako 
deník pod názvem GGaabblloonnzzeerr  TTaaggbbllaa  ( Jablonecký deník). 
Počátek pr ní světové války v roce 1914 znamenal 
pro noviny další podstat ou změnu. Pot eba akt álních 
infor ací si vyžádala rozšíření nákladu o další vydání. 
List proto začal vycházet dvakrát denně – ráno a večer. 
Úplně poslední číslo deníku vyšlo 14. květ a 1945 odpo‐
ledne, již značně počeštěné. Denní náklad se pohyboval 
v rozmezí  16 000 až 20 000 kusů. Ve své době pat il deník 
k největším německy psaný  list m vydávaných v Čechách.

Součástí Gablonzer Tagbla  bylo poměr ě velké množst í 
rozmanit ch příloh, např.  GGeewweerrbbee  uunndd  IInndduusstt iiee (Řemesla 
a pr mysl) nebo UUnnsseerr  IIsseerrggeebbiirrggee (Naše Jizerské hor ). 

Pr ní číslo novin Gablonzer 
Wochenbla  ze dne 4. října 
1892

Vý ez z novin Gablonzer 
Anzeiger ze dne 1. ledna 1893

Poslední číslo novin Gablonzer 
Tagbla  ze dne 14. květ a 1945



Souběžně v Jablonci vycházely i další tit ly – Rober  Köhler vydával v letech 1896‐1911 
DDeerr  GGeebbiirrggssbboottee  (Posel z hor), Gustav Spiethoff v letech 1893‐1915 t deník DDiiee  AArrbbeeiitt 
(Práce), Karl Merschinski v letech 1906‐1907 GGaabblloonnzzeerr  TTaaggeessppoosstt ( Jablonecká denní 
pošta). Kromě již zmíněných list  vycházely také noviny náležící politický  st anám 
nebo se hlásící k určitému politickému proudu. Nechyběla samozřejmě ani odbor á 
či zájmová periodika. 

Počet míst ích tit lů se  rozrostl hlavně po pr ní světové válce, kdy začalo vycházet více 
českých lokálních novin a časopisů. Z českého tisku byly čtenář m k dispozici noviny 
SSoolliiddaarriittaa, nacionálně laděný časopis JJeeddnnoottaa  nnáárrooddaa, protiněmecká OObbrraannaa  nnáárrooddaa 
či v Liberci vycházející t deník JJeeššttěěddsskkýý  oobbzzoorr, jenž také uveřejňoval zpravodajst í 
z Jablonecka, Tanvaldska a Železnobrodska. Okupace a dr há světová válka pak 
znamenaly konec tiskové svobody i rozmanitosti ve vydávání tit lů.

Tiskár a a nakladatelst í Emila Böhmeho f ngovaly v Jablonci ještě po roce 1945. 
Na podnik však byla dne 23. květ a 1945 zavedena národní správa. I tak si ale zachoval 
své jméno ‐ EEmmiill  BBööhhmmee,,  kknniihhttiisskkáárr aa  aa  nnaakkllaaddaatteellsstt íí  ppoodd  nnáárrooddnníí  sspprráávvoouu. Sídlo měl 
nadále v Podhorské ulici čp. 22. Okresní národní výbor v Jablonci nad Nisou pověřil 
dne 14. čer na 1945 vedením podniku, resp. jmenoval národním správcem, Vlastimila 
Kopala, vedoucího tiskár y v Železném Brodě. Funkci vykonával necelý rok, poté byl 
odvolán pro neplnění svých povinností a na jeho místo dosazen Karel Seiber , původním 
povoláním t og af. Národní správce měl současně na starosti další jablonecké tiskár y 
Honzejk &  Mathes a A. Wondrak & Sohn. 

Ke dni zavedení národní správy pracovalo v tiskár ě šedesát devět zaměst anců 
německé národnosti. Na konci roku 1946 už pouze čt icet pět, z tohoto jen šest Němců. 
Plných šedesát sedm let se tak jméno Böhme udrželo v názvu tohoto úspěšného podniku, 
vy atilo se až v roce 1950, kdy byla fir a začleněna do SSeevveerrooččeesskkýýcchh    ttiisskkáárreenn, národ‐
ního podniku se sídlem v Liberci. 

Podobný osud potkalo po válce i kknniihhkkuuppeecctt íí  FFrraannzzee  LLuuttzzee.  Národním správcem 
se stal  JJoosseeff  FFlloorriiáánn, jablonecký knihkupec a politik. Když v roce 1947 zemřel, převzal 
po něm v lednu 1948 podnik VViilléémm  VVoojjeenn, kter  ho nadále vedl pod názvem VVOOJJEENN,,  
kknniihhkkuuppeecctt íí  aa  mmooddeerr íí  ppůůjjččoovvnnaa  kknniihh. Počátkem září 1949 se pak obchod stal součástí 
pražského DDrr žžsstt aa  kknniihhkkuuppccůů  aa  nnaakkllaaddaatteellůů, n. s. 



Soutěžní úkol č. 5:
Dodnes v našem městě míjíme budovy, 
ve kter ch si Emil Böhme plnil svůj sen. 
Ačkoliv se zde nenarodil a do města 
přišel coby dvaadvacetilet  knihkupecký 
učeň, dokázal se zapsat do jeho historie
obdivuhodný  způsobem. Vybudoval
moder í vydavatelský a tiskařský podnik.
I když jeho noviny odrážely dobu, ve které 
vznikaly, a je v nich cítit nacionální náboj, 
což je v tehdejším německém Jablonci snad 
i pochopitelné, jsou dodnes cenný  zdrojem 
infor ací o našem městě. 

Na obrázku nahoře je plán přístavby 
domu na Gebirgsst asse č. 22 (dnešní 
Podhorské) z roku 1907.  
Na obrázku dole podoba budovy 
vydavatelst í a tiskár y v roce 1924.

Vaším úkolem bude zjistit, jakému účelu 
slouží prostor  bý alé Böhmovy tiskár y 
dnes. Co zde najdeme? 

Odpovědi:
Jakému účelu dnes budova slouží? ............................................................................................

Název fir y, která má v budově svoje sídlo: .............................................................................

Jméno soutěžícího: Podpis:
Kontakt (e‐mail nebo telefon):
Soutěžní list odevzdejte do 2. listopadu 2022 na oddělení pro dospělé čtenáře 
Městské knihovny Jablonec nad Nisou.

Podpisem st rzuji souhlas s účastí v soutěži Jablonecké literání putování, s jejími podmínkami, 
se zpracováním údajů uvedených v odpovědi u soutěžní otázky. 
Po ukončení soutěže budou veškeré údaje skar ovány.


