
Zastavení šesté: PPooddhhoorrsskkáá  uulliiccee
       ... londý ská Cit

Dnes budeme pokračovat PPooddhhoorrsskkoouu  uulliiccíí dále. Stále je před námi mnoho míst, která 
stojí za to si připomenout a pozastavit se u nich. Z náměstí Dr. Farského proto pokraču‐
jeme dolů kolem bý alé budovy Böhmovy tiskár y, které jsme se věnovali v minulém 
zastavení, až ke křižovatce ulic Podhorská a Mlý ská. Těsně před ní se po pravé st aně 
nachází  AAnnttiikkvvaarriiáátt  RRuunnaa Jiřího Tomíčka. V přízemí domu čp. 38 je už po t i desítky let 
umístěno několik tisíc knih všech možných žánr , na zdech visí obrazy, g afické list  
a dobové plakát . Tak jako v jiných antikvariátech, i zde to dýchá zvlášt í osobitou 
at osférou. 
Když pak přejdeme r šnou křižovatku, otevře se před námi pohled na zašlou krásu 
kdysi přepychové ulice. Pr č jsou doby, kdy t dy projížděla t amvaj, aby cest jící zavezla 
ke starokatolickému kostelu a později až do Bad Schlag  čili Lázní Paseky. Právě ona 
nejrovnější část Podhorské ulice bý ala kdysi jabloneckou obdobou londý ské čt r i Cit . 
Zde byly soust eděny eexx oorr íí  ddoommyy nejvýznamnějších ex or ér . Za mnohé jmenujme 
fir u WWiillhheellmmaa  KKllaaaarraa, která se věnovala ex or  skleněných knoflíků a skleněné 
bižuterie, či RRiicchhaarrddaa  HHaaaassiissee, jenž nejdříve založil pobočku Klaarovy fir y a až později 
se osamostat il. Při tom se velmi aktivně angažoval ve společenském životě města. 



Hned pr ní dům napravo čp. 44 se stal v letech 1894 až 1912 domovem vy ikajícího 
obchodníka a skláře, zaníceného t rist  a spisovatale  AAddoollffaa  BBeenngglleerraa.

 Velmi aktivně se také podílel na činnosti Německého horského 
spolku pro Ještědské a Jizerské hor . Když se jablonecká sekce 
v roce 1903 odt hla a přeměnila na  NNěěmmeecckkýý  hhoorrsskkýý  ssppoolleekk  
pprroo  JJaabblloonneecc  aa  ookkoollíí, stal se hned od počátku jeho předsedou.  
Tuto f nkci zastával neuvěřitelných dvacet dva let. Pod jeho 
vedením se podařilo podle návrhu Rober a Hemmricha postavit 
žulovou  rroozzhhlleeddnnuu  nnaa  vvrrcchhoolluu  ČČeerr oosstt ddnniiččnnííhhoo  hhřřeebbeennee. 
Slavnost ě byla otevřena 14. sr na 1905. Spolek také vybudoval 
a označil t ristickou t asu z Čer é st dnice na Terezínku, 
vyhlídkovou skálu na úbočí hor  Muchov. Trasa se stala součástí 
tzv. Hřebenovky (Kammweg). Ta během období pr ní republiky, 
v době své největší slávy,  dosahovala délky přibližně 800 km. 
Jako projev uznání byla osmikilomet ová t asa z Čer é st dnice 
na Terezínku pojmenována právě jeho jménem  – BBeenngglleerr eegg. 

Všechny t o aktivit  ho stály spoust  času. I tak se ale dokázal 
věnovat své další zálibě – psaní. Proslavil se sbírkou krátkých 
příběhů TTrrssyy  jjeeřřaabbiinn (Abschbeerklopp´n), ve kter ch prokázal 
svůj smysl pro humor i lásku a obdiv ke svému rodnému kraji. 
Než kniha v roce 1922 vyšla, publikoval řadu jejích příspěvků 
v humoristickém měsíčníku  RRüübbeezzaahhll, kter  v Tanvaldě plných 
deset let vydával Franz Gr ndmann. 

Narodil se v roce 1853 ve sklářské osadě Jizerka,  kde 
jeho otec pracoval jako správce sklářské hutě Josefa 
Riedela. V Jablonci pak Adolf Bengler působil jako 
prokurista fir y Leopold Schömberg & Co. Pro své 
mimořádné obchodní a odbor é znalosti vý oby perlí 
stál v čele jabloneckého obchodního spolku.

Ruku v r ce s jeho působením v horském spolku došlo k sepsání několika pr vodců. 
Společně s Gustavem Adolphem vydali v roce 1913  PPrr vvooddccee  JJaabblloonncceemm  nnaadd  NNiissoouu (Führer 
durch Gablonz a. d. Neiße) a o dva roky později 880000  vvýýlleett   ddoo  bbllíízzkkééhhoo  aa  vvzzddáálleennééhhoo  ookkoollíí  
JJaabblloonnccee  ssee  zzvvlláášštt íímm  zzřřeetteelleemm  kk  JJiizzeerrsskkýý   hhoorráámm (800 Ausflüge in die nähere und weitere 
Umgebung von Gablonz a. N. unter besonderer Ber cksichtig ng des Isergebirges). 
Mnoho jeho vlastivědných článků vyšlo v ročenkách německého horského spolku či 
tiskovinách dalších regionálních společností.



O několik domů dále, hned vedle honosné budovy Základní 
umělecké školy, kdysi sídla okresního zast pitelst a, stojí 
nenápadný dům čp. 45. Právě zde bydlel učitel, regionální 
badatel, muzejník, spisovatel, kronikář, výbor ý znalec 
sklářst í, ale především velmi úspěšný šest  jablonecký 
starosta Karl Richard Fischer.  

Fischer se narodil 16. čer ence 1871 v Lučanech nad Nisou, 
tehdy Wiesenthalu. Jeho rodný dům čp. 313 stále stojí u hlavní 
silnice naproti budově městského úřadu. Už v době st dií 
na Učitelském ústavu v Litoměřicích si oblíbil německý jazyk 
a dějiny, zajímal se o moder í literat r , pokoušel se psát. 
Jeho bohatá osobní pozůstalost, uložená v jabloneckém 
archivu, je toho důkazem. 

Náš jizerskohorský region důkladně poznal jako badatel 
po st ánce historické a et og afické, jako představitel města 
měl možnost ovlivňovat jeho podobu, a tím i jeho budoucí 
vý oj. Velkou měrou se například zasloužil o založení míst ího 
muzea, které otevřelo svoji pr ní ex ozici v roce 1904. 
V souvislosti s tím publikoval svoje pr ní regionálně‐historické 
příspěvky. Post pně následovaly další články v regionálních 
vlastivědných periodikách, sbor ících či ročenkách spolků. 
Jeho nejvýznamnějším (ne však nejznámějším) dílem dodnes 
zůstává sstt ddiiee  oo  sskklláářřsskkéémm  rroodděě  SScchhüürreerr , která vyšla v roce 
1924 v Praze. 

Stejně jako Gustav Leutelt, věnoval se i Fischer ve své t orbě 
postavě doktora Ki ela. DDookkttoorr  KKii eell  ––  sseevveerrooččeesskkýý  FFaauusstt  
vv  lleeggeennddáácchh  aa  ppoovvěěsstteecchh vyšel v roce 1924, DDookkttoorr  KKii eell  ––  
ppoovvěěssttii  aa  jjiinnéé  nnáárrooddnníí  ssttaattkkyy  JJiizzeerrsskkýýcchh  hhoorr o osm let později. 
Obě pr orepubliková vydání byla tištěná švabachem a částečně 
psaná v míst ím jizerskohorském německém dialekt  paurish. 
Publikace doplnil svý i ilust acemi Eduard Enzmann. V roce 
2011 vyšlo pr ní české vydání, které je volný  překladem 
německého originálu z roku 1924. A právě Eduard Enzmann 
je autorem tzv. JJiizzeerrsskkééhhoo  tt iipptt cchhuu, obrazu, jenž je jednou 
z nejcennějších součástí honosných interiér  vedle stojící  
budovy ZUŠ. 

Přejdeme‐li ulici a vydáme‐li se po její levé st aně, mineme jeden z nejvýstavnějších ex or ‐
ních domů. Původně neorenesanční objekt čp. 37 z roku 1881 byl roku 1901 přestavěn 
a rozšířen v módním secesním duchu na základě projekt  Rober a Hemmricha. 

Dům v Podhorské ulici čp. 37, 
jehož majitelem byl ex or ér 
Josef Scheibler

Dům čp. 45, kde bydlel až 
do své smr i v roce 1934 Karl 
Richard Fischer



Soutěžní úkol č. 6:

Odpovědi:
Jméno rodiny: ......................................................................................................................

Jméno osoby a její postavení: ............................................................................................

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.

Na křižovatce ulic Podhorská a SNP stojí dům 
čp. 2400/1. Nárožní oby ý a obchodní dům 
s dílnami byl postaven v roce 1922 míst ím 
architektem Maxem Dautem v duchu ar  
deco.
Prostor  v přízemí byly v meziválečné době 
vy žívány pro obchod s knihvazačst ím, 
tiskár ou a papír ict ím. Ostat ě papír ict í 
zde najdete dodnes. 

Vaším úkolem bude zjistit jméno rodiny, která si 
dům nechala postavit. Jeden z členů této rodiny 
zastával v Jablonci v letech 1938‐1945 významné 
politické postavení, v letech 1952‐1972 pak 
i v bavorském Kau euren‐Neugablonz. Víte jaké? 


