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ÚVOD 
 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón představuje 

nástroj k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických 

měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Právní rámec Programu regenerace 

tvoří Usnesení Vlády ČR ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón. Program je realizován na základě platných 

zásad Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón. Jedná se o soubor účelových, 

společensky přínosných opatření, jejichž cílem je záchrana historicky nejhodnotnějších částí měst, 

zahájení a další rozvíjení jejich systematické a kontinuální regenerace. Cílem Programu regenerace 

MPR a MPZ České republiky je efektivní a účelné vynakládání finančních prostředků z veřejných 

rozpočtů a soukromých zdrojů a jejich kombinování tak, aby docházelo ke kvalifikovanému zlepšování 

vzhledu a stavebně-technického stavu památkově chráněných území ve městech a objektů v nich při 

dodržení všech zásad, stanovených požadavky státní památkové péče. Městská památková zóna 

Hodkovice nad Mohelkou byla ustanovena Vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 250/1995 Sb. o 

prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a 

určování podmínek pro jejich ochranu ze dne 22. září 1995, s účinností dnem vyhlášení. Předkládaný 

elaborát obsahuje kromě jiného pasportizaci všech objektů v MPZ s doporučeními k památkové 

rehabilitaci a mapové přílohy se stavebně historickým, architektonickým, urbanistickým, 

památkovým a stavebně-technickým vyhodnocením památkové zóny. Může tak sloužit nejen pro 

účely Programu regenerace, ale také jako podklad pro plánování a rozhodování orgánů samosprávy, 

státní správy a státní památkové péče. 
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A HISTORICKÝ VÝVOJ LOKALITY 
 

Hodkovice nad Mohelkou jsou situovány v široké náhorní kotlině, ohraničené na severu a 

severovýchodě příkrými srázy Ještědsko-kozákovského hřebene, svahy Kostelního vrchu na 

jihozápadě a pásmem Hrobky a Zabolek na jihovýchodě. Morfologicky poměrně složitě modelovaným 

územím protéká při východní části města řeka Mohelka, od jejíhož koryta se terén prudce zvedá 

směrem k západu, k návrší s hlavním náměstím. Na jihovýchodním okraji města se do Mohelky vlévá 

Bezděčínský potok, severozápadní okraj Hodkovic obtéká říčka Oharka. 

Počátky osídlení lokality nejsou doposud zcela jasné a první písemný doklad o vsi Hodcouicz pochází 

až z roku 1352, v němž je zmiňována ves s farním kostelem, jehož dřevěná stavby stála v místě 

dnešního kostela sv. Prokopa. Dle potvrzenek v knihách pražského arcibiskupství činily desátky 12 

grošů, zdejší farnost byla tedy výnosnější než nedaleký Liberec s desátkem pouhých dvou grošů.  

Původní ves vznikla jako tržní středisko při tzv. Frýdlantské cestě, která spojovala Boleslavsko s 

Frýdlantskem, a pokračovala dále do Zhořelce. Z roku 1363 pochází zmínka o obci v souvislosti 

s rodem pánů z Dražic. Plně doloženými majiteli obce se posléze stal rod Biberštejnů, kteří jsou k roku 

1385 zmiňováni také v souvislosti se skalním hradem Frýdštejnem, zřízeným k ochraně Frýdlantské 

cesty. Vzhledem ke své výhodné poloze tak měla ves od počátku zejména formanský ráz. 

V roce 1376 se objevuje dvojjazyčné označení městského sídliště Libenow alias Chodonibus, výslovně 

městský status je ovšem doložen až později.1 Poloha kostela situovaného mimo jádro města dle Karla 

Kuči podporuje domněnku, že zde původně existovala farní ves v těsném okolí kostela, jejíž název 

následně přešel na nově založené městečko. Struktura náměstí s pravidelně vybíhajícími ulicemi by 

tedy představovala až pozdější, pravděpodobně pozdně středověké městské založení, k jehož okraji 

přiléhá starší, přibližně oválný okrsek původní osady se středobodem tvořeným stavbou farního 

kostela. Kromě nejstarší vsi, založené v těsné blízkosti kostela, lze uvažovat i o části rozkládající se 

pod terénním zlomem při Mohelce – v místě dnešního podměstí Dolánky.2 

Urbanistickou osou nové lokace se stala linie Frýdlantské cesty, z níž byla následně vytyčena 

symetrická ortogonální struktura, řadící se k předním příkladům této urbanistické koncepce na našem 

území.3 Středem nového sídla se stalo poměrně rozlehlé čtvercové náměstí, na střední ose protnuté 

Frýdlantskou cestou. Z jeho koutů vybíhají příčné ulice směrem ke kostelu a směrem do údolí 

Mohelky. Lze předpokládat, že město bylo také vybaveno lehčí fortifikací, čemuž by odpovídal oválný 

půdorys východním, severním a západním směrem do náměstí, jehož linii v prudkém terénu 

stoupajícím od řeky dodnes lemují poměrně masivní opěrné zdi. Zánik opevnění na protilehlé jižní 

straně pomohl vytyčit novou dlouhou komunikaci vedoucí paralelně s hlavní komunikační osou 

protínající náměstí. Jižně a západně od města pak byly vyměřeny lány směrem k lesům.  

Od roku 1540 byly Hodkovice v držení nejvyššího purkrabího Jana z Vartenberka a po potlačení 

stavovského odboje v roce 1574 došlo k jejich konfiskaci Adamu z Vartenberka a připojení k 

nedalekému Českému Dubu. K tomuto roku je na území města doložen pivovar, sladovna, solnice a 

panská lázeň. V roce 1552 připadlo městečko Johannu von Oppersdorf, následně se v letech 1600 až 

1621 dostalo do držení Zikmunda Smiřického ze Smiřic. Po potlačení dalšího stavovského povstání 

proti Habsburkům získal celé panství v roce 1623 Albrecht z Valdštejna, který ještě téhož roku prodal 

městečko Hodkovice s přilehlými vesnicemi Christophu Ecksteinovi von Ehreneck. Ten městečko rok 

po té předal Valdštejnovu komornímu radovi a důstojníkovi Janu Kunešovi z Lukovec, od něhož přešly 

Hodkovice znovu k Českému Dubu. Po Valdštejnově smrti bylo panství konfiskováno a 5. července 

                                                           
1
 HAVLÍK, Karel. Hodkovice nad Mohelkou: minulost a památky. Hodkovice nad Mohelkou: Městský národní 

výbor, 1965, s. 7. 
2
 KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 1997, s. 100. 

3
 Ibidem. 
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1636 jej Ferdinand II. postoupil císařskému válečnému radovi a generálovi lehké jízdy, hraběti 

Johannu Ludwigovi Hektorovi von Isolani. 

 

 

 
 

Průběh obchodních cest. 

 

Jeho dcera Anna Regina vstoupila jako novicka do řádu augustiniánek u sv. Jakuba ve Vídni, roku 

1653 se v něm stala abatyší a Hodkovice spolu s Českým Dubem a Osečnou přinesla klášteru jako své 

věno (císařské potvrzení ze 14. května 1653). Hmatatelnými doklady poměrně dlouhého období, kdy 

byly Hodkovice v majetku vídeňských augustiniánek, je jednak barokní sousoší Víry při Liberecké ulici, 

financované představenou kláštera, především pak ale stavba kostela sv. Prokopa. Roku 1692 totiž 

město zasáhl velký požár, který zničil také původní dřevěný kostel a díky iniciativě abatyše vídeňských 

augustiniánek Marie Augustiny hraběnky von Puchheim vznikla na témže místě novostavba 

barokního kostela na základě projektu dosud neznámého stavitele. Základní kámen byl položen 22. 

listopadu 1717 a stavba byla dokončena a vysvěcena o tři roky později.4 Při požáru města shořela i 

                                                           
4
 KÜHN, Karl Friedrich. Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale im Bezirke 

Reichenberg. Brünn: Rudolf M. Rohrer, 1934, s. 164. 
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stará radnice, obnovená o dva roky později tesařským mistrem Andersem Bräuerem z Grabštejna.5 

Další požár následoval v roce 1707 a opět zasáhl radnici, která téhož roku získala novou věž 

zbudovanou Johannem Christophem Schwerttnerem z Chrastavy.  

 

 
 

Hodkovice na tzv. Müllerově mapě (1720) 

 

 
 

První vojenské mapování 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace) 

 

 

                                                           
5
 HAUK, Josef. Kronika Josefa Hauka. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou. 



PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 

 

 
 

Hodkovice na mapě Stabilního katastru (1843). 

 

Po zrušení řádu augustiniánek v roce 1782, připadla panství Český Dub a Frýdštejn dolnorakouskému 

náboženskému fondu.  V roce 1838 je v dražbě získal kníže Kamil Rohan, s jehož rodem jsou spjaty 

novodobější dějiny nejen Hodkovic, ale i celé širší oblasti. Koncem 18. století se, vzhledem ke 

strategicky výhodné poloze Hodkovic, dokonce uvažovalo o jejich přeměně na pevnostní město, 

k čemuž však nakonec nedošlo s ohledem na nedostatek pitné vody na vrchu Kalvárie, kde měla 

pevnost stát.6 

Jako město (Miesto Hodkowicze) jsou Hodkovice označovány už v roce 1654, nicméně v průběhu 

dalších staletí jim byl městský statut přiznáván střídavě, třebaže zde od roku 1793 fungoval 

purkmistrovský úřad. Oficiálně se tak městem staly až v roce 1808, kdy císař František I. potvrdil 

                                                           
6
 NECHVÍLE, Martin. Vojenská opevnění. Objev novověkých vojenských opevnění mezi Libercem a Jabloncem 

nad Nisou. In Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2010, s. 52. 
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Hodkovicím městská práva a již dříve udělený městský znak se vzpřímeným medvědem v bojovém 

postavení, který navíc doplnil nad štítem o zlatou hraběcí korunu.7  

 

 
 

Wernerova veduta Hodkovic (1753). 

 

Rozlohou i počtem obyvatel patřily Hodkovice po celou dobu své existence spíše k méně významným 

městům, což výmluvně ilustruje i následující tabulka s počtem domů. 

 

ROK POČET DOMŮ 

1547 64 domů ve městě, 5 v Dolánkách 

1654 97 domů 

1757 136 domů 

1843  387 domů 

1921 416 domů 

1930 463 domů 

1991 365 domů 

 

Z ní je patrné, že maximálního počtu obyvatel dosáhlo město v meziválečném období, po němž došlo 

k výrazné stagnaci na základě odsunu německého obyvatelstva a to i přes připojení okolních obcí.8 

Podobu města zásadně ovlivnil zničující požár o velikonočním pondělí roku 1806. O jeho průběhu se 

dočítáme na pamětní desce instalované na domě čp. 191 v Poštovské ulici, kde požár vzniknul: 

„Během dvou hodin lehlo popelem 152 obytných domů a 60 stodol. Ušetřen zůstal pouze kostel 

s farou, pivovar a několik přilehlých domů.“ Následnou přestavbou Hodkovice získaly klasicistní výraz 

s převládající zděnou zástavbou maloměstského až vesnického typu, jak je dobře patrné i na mapě 

                                                           
7
 ŠTERNOVÁ, Petra, ed. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. V Liberci: 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010, s. 144. 
8
 KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 1997, s. 98. 
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stabilního katastru.9 V letech 1811 až 1812 vznikla nová radnice na základě projektu libereckého 

stavitele Josefa Arnolda.10  

 

 

 
 

Požár Hodkovic v roce 1806 na detailu obrazu malovaného ke stému výročí události. 

 

 
 

Druhé vojenské mapování. 

                                                           
9
 HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, s. 2. 

10
 V Liberci je Arnold např. autorem tzv. Krausova domu na nám. Dr. E. Beneše či zástavby v prostoru náměstí 

Českých bratří. 
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Třetí vojenské mapování. Na mapě je patrné, že urbanistická struktura a rozsah města zůstaly prakticky beze 

změny. 

 

Pro další rozvoj města představovalo mimořádně důležitý faktor především jeho napojení na dálkové 

cesty. K významným komunikacím patřila nová trasa císařské silnice vedoucí z dynamicky se 

rozvíjejícího Liberce do Mnichova Hradiště (1828), kterou následně doplnila silnice do Českého Dubu 

(1843), do Jablonce nad Nisou (1857-60) a konečně také přes Pelíkovice do Rychnova (1895-1901).11 

K silnicím již v roce 1859 přibylo také nezbytné a ve své době ryze moderní železniční spojení, a to 

v rámci Jiho - severoněmecké spojovací dráhy (Südnorddeutsche Verbindungsbahn, SNDVB), někdy 

také označované jako Pardubicko-liberecká dráha. Jedna z prvních parostrojních železnic u nás měla 

značný obchodní a strategický význam. U jejího zrodu stáli známí železniční magnáti bratři Kleinové, 

dále spolumajitel kladenských kamenouhelných dolů Vojtěch Lanna a v neposlední řadě textilní 

velkopodnikatel Johann Liebieg. Všechny zúčastněné spojovaly dvě věci – zaprvé intenzivní zájem na 

výstavbě dráhy, daný zúročením vloženého kapitálu a velkými odbytovými možnostmi (Lannovo 

kladenské a Liebiegovo svatoňovické uhlí, zásobování Liebiegových textilek surovinami a odbyt jejich 

výrobků) a zadruhé dostatek disponibilních prostředků pro realizaci tak náročného podniku.12 Stinnou 

stránkou zavedení železnice byla naopak ztráta velké části výdělku pro řadu profesí, vázaných na 

přepravu tradičními povozy, zejm. kolářů, kovářů, povozníků, sedlářů, provazníků, ale i hostinských. 

"Zatímco velká města jako Praha, Liberec aj. dráhou všechno získala, malá města, jimiž dráha jen 

prochází, musí ztratit velmi mnoho, ne-li všechno. Největší užitek přinesla dráha zdejší továrně, 

protože levnou přepravou uhlí a zboží vznikl významný rozdíl proti dřívějšímu povoznictví. Proto se 

továrna rychle vzmáhala", jak je uvedeno v městské pamětní knize.13 

                                                           
11

 HAVLÍK, Karel. Hodkovice nad Mohelkou: minulost a památky. Hodkovice nad Mohelkou: Městský národní 
výbor, 1965, s. 7. 
12

 FREIWILLIG, Petr. Návrh na prohlášení věci za kulturní památku: Železniční stanice Hodkovice nad Mohelkou. 
Liberec, 2010. 
13

 HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, s. 72. 
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Historický snímek nádraží v Hodkovicích nad Mohelkou. 

 

 
 

Veduta Hodkovic z roku 1868. 
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Hodkovice spolu s Turnovem patřily již v poslední třetině 17. století také k důležitým centrům 

broušení drahých kamenů. To se následně odrazilo v úzké vazbě na nedaleký Jablonec nad Nisou, 

který se pozvolna konstituoval jako středisko rozvinuté bižuterní výroby. K nejvýznamnějším 

hodkovickým podnikatelským klanům patřily již v první třetině 19. století vlivné rodiny Blaschků, 

Ungerů a Spietschků. Exportní domy Blaschka & Söhne a Ferdinand Unger & Co. zároveň 

představovaly jedny z největších vývozních podniků tehdejší monarchie. Tzv. jablonecké zboží 

vyvážely do celého světa, přičemž k největším odběratelům patřila německá a italská města, Francie, 

Rusko, Nizozemí, Británie, Osmanská říše a přes zprostředkovatele i zámořské trhy v Africe, Asii a 

Americe.14 Kolem poloviny 19. století nicméně začal Hodkovice zastiňovat markantně se rozvíjející 

Jablonec nad Nisou, který získal lepší dopravní spojení a hodkovický export tak postupně vytlačil z 

trhu. Následoval zánik exportního domu Spietschka a firma Unger přesunula svou činnost do ryze 

sklářského Nového Boru. 

 

 
 

Ungerův dům na náměstí. 

 

Do popředí se následně dostává textilní průmysl, třebaže kontinuita s bižuterní a sklářskou minulostí 

nebyla nikdy zcela zpřetrhána, o čemž svědčí existence několika pobočných závodů věhlasných 

jabloneckých výrobců v čele s Heinrichem Brditschkou a také domácí práce v řadě rodin, kde se 

kompletovala bižuterie.  Největším podnikem na území města, k jehož dalšímu rozvoji významnou 

měrou přispělo zřízení železnice, byla továrna na vlněné zboží Blaschka & May, založená v roce 1836 

Konradem Blaschkou, Franzem Hillerem a Antonem Mayem.15 Rozsáhlý areál zaměřený na výrobu 
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 NOVÝ, Petr. Jablonecká bižuterie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, s. 30. 
15

 ANSCHIRINGER, Anton. Album der Industrie des Reichenberger Handelskammer-Bezirks: namhafteste Fabriks-
Etablissements & Gewerbs-Unternehmungen der Kreise Bunzlau, Gitschin, Königgräzt und Leitmeritz in 
naturgetreuen Abbildungen mit statistisch-topographisch-gewerblichen Texte. Reichenberg: Franz Jannasch, 
1858, s. 51. 
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merinového zboží byl vybudován na volných plochách severovýchodně od města u řeky Mohelky 

(dnešní areál Monroe Czechia s. r. o.). Továrna se na konci 19. století značně rozrostla a postupně se 

stala největším zaměstnavatelem ve městě. V letech 1873-83 se podnik rozšířil o další tkalcovnu, 

tiskárnu a barvírnu se šedovým zastřešením.16 V rámci modernizace byl zároveň do areálu zaveden 

vodovod. V roce 1895 předal Konrád Blaschka vedení podniku svým synům Maxovi a Johannovi. 

Hlavní stavební expanzi areálu pak ukončilo vybudování rozsáhlého skladiště a projekt vily Maxe 

Blaschky. Max Blaschka byl, stejně jako Theodor Liebieg, ryze moderním typem podnikatele.  Není 

proto divu, že se zároveň stal majitelem prvního automobilu v Hodkovicích a jako jeden z mála 

místních průmyslníků byl také členem Severočeského autoklubu v Liberci (Nordböhmische 

Automobil-Club Reichenberg), po pražském nejstaršího v českých zemích (1905).17 

 

 
 

Blaschkova továrna krátce po svém založení. 

 

                                                           
16

 BERAN, Lukáš, ed. a VALCHÁŘOVÁ, Vladislava, ed. Industriál Libereckého kraje: technické stavby a 
průmyslová architektura: průvodce. V Praze: ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, 2007, s. 179. 
17

 Blaschka si v roce 1904 zakoupil vůz zn. Präsident, vyráběný v nejstarší středoevropské automobilce 
v Kopřivnici, na jejímž založení se výrazně podílel mj. zmíněný Theodor Liebieg. Hodkovická členská základna 
libereckého autoklubu je zároveň výstižným ukazatelem majetkových poměrů v rámci města, kdy si vůz pro 
„zábavu“ mohli dovolit skutečně jen ti nejzámožnější. Dalšími členy byli majitel likérky Alexander Muschak, 
průmyslník Oswin Hertel a z firem, resp. právnických osob mezi členy figurovala pouze firma Ahrens & Co. 
Teprve později si vozidlo zakoupil i architekt a stavitel Wilhelm Burde (1913), který ho jako většina místních 
motoristů využíval zejm. k pracovním účelům. Tento stav se příliš nezměnil ani v poválečné době, kdy v roce 
1928 bylo v Hodkovicích přihlášeno 11 osobních a 5 nákladních automobilů.  HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. 
Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, s. 401; Nordböhmische Automobil-Club 
Reichenberg. Reichenberg: NBAC, 1930. 
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Továrna Blaschka na historickém snímku z počátku 20. století. 

 

K dalším významným průmyslovým podnikům patřil grafický závod Franze Ahrense (1863), sídlící 

v někdejším exportním domě Ferdinanda Ungera, zaměřený na výrobu papírenského zboží, dále 

tiskárna Hertl & Wilde v Liberecké ulici (1897) a pivovar Wilhelma Swobody (1899). Pivo se zde vařilo 

ovšem pouze do roku 1926, kdy se objekt dostal do majetku Vratislavického pivovaru, který 

z konkurenčních důvodů výrobu zastavil.  

 

 
Hlavičkový papír tiskárny Ahrens & Co. (1937) s vyobrazením podniku. 
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Hodkovický pivovar Swoboda krátce po dostavbě. 

 

Ruku v ruce s rozvojem průmyslu během druhé poloviny 19. století šel také rozvoj města, které v roce 

1884 získalo novou tělocvičnu, železný most přes řeku Mohelku a o tři roky později nový, moderní 

vodovod s vodojemem v Záskalí, postavený na základě projektu žitavského podnikatele vodovodních 

staveb G. H. Schmiedta.18 Dynamický vývoj města na přelomu 19. a 20. století završila poměrně 

velkorysá neorenesanční přestavba radnice.  

 

 
Nová radnice krátce po dostavbě. 
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 HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, s. 110, 117-
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Nová tělocvična z roku 1884, na jejím místě dnes stojí kulturní dům ze 70. let 20. století. 

 

V roce 1891 bylo zahájeno také jednání o zavedení telefonního spojení v rámci vedení Praha – 

Liberec, dokončeného v roce 1901.19 Slavnou událostí prvních let 20. století se stala císařská 

návštěva. V souvislosti s výstavou českých Němců konanou v Liberci roku 1906 navštívil Hodkovice na 

krátko František Josef I., který se v rámci své cesty do Liberce několik minut zdržel na hodkovickém 

nádraží, aby tam přijal zástupce města.  

 

 
 

Hodkovice na mapě okresu Liberec  z počátku 20. století. 

 

Díky iniciativě Theodora Liebiega se roku 1907 objevují úvahy o zavedení elektrického osvětlení 

města, které měla provést vídeňská pobočka firmy Siemens-Schuckertwerke. Vznikají také nové 

veřejné budovy, zejména chudobinec, nemocnice Františka Josefa I. (1907) a sirotčinec (1911). První 

světovou válku, která zároveň představovala konec etapy největší prosperity města, Hodkovice 

přečkaly bez výraznějších komplikací.  
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 Ibidem, s. 141. 
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Tak jako v dalších severočeských městech, i v Hodkovicích rezonovaly národnostní rozpory mezi 

místními Čechy a Němci. Situace zde byla o to složitější, že třebaže Češi tvořili cca třetinu obyvatel 

Hodkovic, městská správa byla v rukou Němců. Dobře to dokládá nevole, s jakou městská 

reprezentace nahlížela na zakoupení domu čp. 179 v Pražské ulici (dnešní kino) Václavem Šamánkem 

pro potřeby České besedy. Nákup objektu lakonicky komentoval německý kronikář: "měl sloužit jako 

zábavní lokál Libušiných dítek, bydlících v Hodkovicích."20 Situace se částečně uklidnila až po vzniku 

samostatného Československa.   

V meziválečném období se město příliš nerozvíjelo a zdejší průmysl upadal nebo byl likvidován. 

Výraznější změnou bylo nové postavení české menšiny, která začala hrát větší roli ve veřejném životě. 

To potvrzuje jak stavba nové, na svou dobu vskutku moderní školy (1924), tak vznik plánované 

zástavby obytných domů zvané Kolonie, situované podél silnice na Záskalí, která byla určena 

výhradně pro české obyvatele města.  

 

 
 

Historický snímek tzv. Kolonie při silnici do Záskalí. 

 

Vybudován byl také nový, tentokrát betonový most přes Mohelku, dle návrhu českodubského 

stavitele Eduarda Arlta.21 Konec 20. let nicméně, po krátkém oživení, přinesl hlubokou stagnaci. 

V roce 1930 se dostala do finančních potíží Blaschkova továrna, která následně zavřela a v omezené 

míře pracovaly pouze obě tiskárny, Ahrens a Hertl & Wilde. Důsledkem bylo značné množství 

nezaměstnaných a následný růst volebních preferencí SdP u německého obyvatelstva.  Dobře je to 

patrné i na stavební činnosti, která se ve městě téměř zcela zastavila. Jak uvádí česká kronika: 

„většina nájemného obyvatelstva jest finančně slabá a stavění nových obchodních a živnostenských 
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 Ibidem, s. 153. 
21

 BOBEK, Alois. Česká kronika 1918-1957. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, s. 4. 
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domů by se finančně nevyplácelo.“22 Příslib zlepšení situace znamenal objev ložisek uhlí nedaleko 

Hodkovic, financovaný jabloneckým velkoprůmyslníkem Redlhammerem. Jak s nadějemi uvádí opět 

dobová kronika „dobývání uhlí jistě oživí tento kraj, postižený úpadkem sklářství“.23 Nicméně ani 

k tomuto kroku nakonec pro značnou finanční náročnost nedošlo. Poslední velkou událostí tak bylo 

slavnostní odhalení pomníku Tomáše Garigue Masaryka na náměstí, jež zároveň sloužilo jako 

manifestace věrnosti mladé republice ve vypjatém roce 1938. Vzhledem k navazujícím politickým 

událostem byl ovšem pomník po pár měsících odstraněn. 

 

 
 

Slavnostní odhalení pomníku TGM na náměstí. 

 

Město bylo následně připojeno k Německé říši a v někdejší Blaschkově továrně, stejně jako ve většině 

průmyslových podniků v pohraničí, probíhala válečná výroba. Po konci války došlo k vysídlení 

německého obyvatelstva a postupnému dosídlování z českého vnitrozemí – nikdy se však už 

nepodařilo dosáhnout předválečného počtu obyvatel ani rozvoje města. Vysídleno bylo 1943 Němců, 

577 jich ve městě zůstalo a do roku 1946 přišlo do Hodkovic 750 nových osídlenců. V roce 1951 

ustanovil MNV sloučení obce Pelíkovice a osady Radoňovice s Hodkovicemi. Kromě nich pod 

Hodkovice spadaly ještě Rydvaltice, Svatý Kříž, Ještřebí, Štěrbovina a Mohelka. K 1. lednu 1963 došlo 

ještě k připojení Záskalí. Někdejší Blaschkovu textilní továrnu začal od roku 1952 využívat n. p. 

Autobrzdy, který se tak stal opět největším zaměstnavatelem v rámci města i širšího okolí.  

Ačkoliv vzniká nová zástavba, s ohledem na špatný technický stav zanedbaných historických budov 

dochází k řadě demolic a domovní fond je tak paradoxně nižší než před válkou. Z větších stavebních 

akcí lze zmínit novou dálkovou silnici I/35, která byla protažena špatně prostupným údolím Mohelky 

na přelomu 70. a 80. let. Ve městě samém vzniklo v 70. letech sídliště mezi ulicemi Sportovní a 

Smetanova, kterému se však, díky poloze mimo historický střed a nízké, maximálně čtyřpodlažní 

zástavbě, naštěstí nepodařilo narušit historický obraz Hodkovic. Podstatně negativnějším jevem se 
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stalo zanedbávání údržby a řada degradujících utilitárních úprav historického domovního fondu a 

parteru města, do značné míry zjevných i dnes. Vývoj po roce 1989 vykazuje značně rozporuplné rysy, 

avšak s odstupem více než dvaceti let lze konstatovat, že pro samotné město Hodkovice spíše 

převažují pozitiva, jež se nejvýrazněji projevují v rámci postupné obnovy domovního fondu a také 

rozvíjejícího se turismu (cyklotrasa Hodkovice-Sychrov, turisticky atraktivní lokality v okolí města). 

S ohledem na stále velmi dobře patrnou historickou podobu města a jeho architektonické a 

urbanistické kvality došlo v roce 1995 k vyhlášení Městské památkové zóny Hodkovice nad 

Mohelkou. 
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Hodkovice na letecké mapě z roku 1953. Celkový pohled, detail středu města a detail Blaschkovy továrny. 
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Typická ukázka degradujících stavebních úprav 2. poloviny 20. století. Dům čp. 131 na nároží ulic Česká a 

Koněvova. Původně klasicistní dům byl v roce 1895 náročně neorenesančně adaptován na základě projektu 

libereckého stavitele Ernsta Schäfera. Na snímku dole je současný stav, který je výsledkem stavebních úprav 

v roce 1964. 
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ARCHITEKTONICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ HODKOVIC NAD MOHELKOU 
 

Nejstarší podobu města neznáme a tak je prakticky jedinou památkou středověké etapy jeho 

půdorysná osnova. To je dáno zejména zničujícím požárem v roce 1806, kdy lehla popelem většina 

městské zástavby, která byla, jak je v dané oblasti obvyklé, dřevěná. Je možné, že v suterénních 

prostorech jednotlivých domů kolem náměstí a domů při hlavních historických tepnách mohou být 

dochovány starší středověké a raně novověké sklepní prostory.  Naše poznání v této oblasti nicméně 

znesnadňuje absence komplexního archeologického i stavebně historického průzkumu, zaměřeného 

jak na plošný rozsah historické obce, tak na jednotlivé objekty.   

Poměrně intaktně dochovaný půdorys města představuje pokročilou, pozdně středověkou lokaci 

ortogonálního typu (obdobně jako např. ve Vysokém Mýtě) s největší pravděpodobností vytyčenou v 

průběhu 15. století. Centrem města je pravidelné, rozsáhlé čtvercové náměstí, jehož středem 

prochází historická obchodní stezka, obdobně jako např. ve Frýdlantu (dnešní Liberecká a Pražská 

ulice). Plánovitě založená urbanistická struktura města se však dále nerozvíjela v podobě navazujících 

bloků a kompaktnější zástavba se tak, kromě náměstí, uplatňuje pouze podél hlavních historických 

komunikací. Z rohů náměstí jsou vedeny ortogonální místní komunikace, dnešní ulice Sokolská a 

Koněvova směrem ke kostelu a ulice K. H. Borovského a užší komunikace bez samostatného jména, 

vedoucí svahem dolů směrem k Mohelce. Původně dřevěný kostel na předpokládaném místě 

nejstaršího osídlení byl lemován hřbitovní zdí, na jejíž vnější patu přímo navazoval soubor přízemních 

domů, vytvářející přibližně oválný půdorysný tvar (dnešní ulice Růžová, Kostelní vrch a Koněvova). 

Vznikem nového náměstí se tak kostel ocitl mimo městské centrum.  

Jak již bylo zmíněno, v sídle převládala dřevěná zástavba, typická pro severočeská města. Plochu 

města pak následně zahustila spíše rozptýlená venkovská zástavba, která je pro obraz města 

charakteristická dodnes. Rovněž původní radnice byla zřejmě dřevěná a teprve v barokním období ji 

nahradila reprezentativnější zděná novostavba. Stejně tak místo původně dřevěného kostela sv. 

Prokopa po požáru v roce 1692 zaujala barokní novostavba, která ovšem nijak nevybočuje z běžné, 

spíše průměrné maloměstské zástavby. Při pohledu na nejstarší dochovanou vedutu Hodkovic z roku 

1752 od F. B. Wernera je zřejmé, že se obraz města, včetně hlavních dominant tvořených radnicí a 

kostelem, od této doby prakticky nezměnil. Nová zděná zástavba, budovaná po požáru v roce 1806, 

měla klasicistní výraz a v podobě nejvýstavnějších objektů (čp. 182, radnice) je patrný vliv nedalekého 

Liberce, který se pozvolna konstituoval jako regionální centrum. Zděné domy bohatších majitelů 

situované v centru města a podél hlavních komunikací doplnila roubená zástavba venkovského 

charakteru. Tradičním klasicistním hodkovickým domem je pak přízemní podélná stavba, s obytným 

podkrovím v mansardové střeše, štítovou stranou orientovanou do ulice. 

 

 
Půdorys kostela sv. Prokopa 
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Pokročilý ortogonální půdorys města s vyznačením nejvýznamnějších historických objektů. 1. kostel, 2. radnice, 

3. Mariánský sloup, 4. sousoší Víry se sochami sv. Jana a sv. Pavla, 5. socha sv. Anny, 6. bývalá rychta čp. 320 

(zbořeno), 7. měšťanský dům čp. 182, 8. barokní dům čp. 318. 

 

 

 
 

Klasicistní zástavba České ulice, která vznikla po požáru v roce 1806 na kresbě Josefa Scheybala. 
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Dům čp. 182 v Pražské ulici. Výstavný klasicistní měšťanský dům libereckého typu. 

 

 
 

Zbořený dům čp. 320 v Pražské ulici, bývalá rychta. 
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Nejnáročnější budovou v intravilánu města se stala klasicistní radnice, postavená na základě projektu 

libereckého stavitele Josefa Arnolda. Dominantou mohutné, symetricky komponované budovy s 

mansardovou střechou byla střední věž završená cibulovou bání. Nároží věže zvýrazňovaly pilastry s 

kompozitními hlavicemi, parter členilo schodiště před hlavním vstupem a boční schodiště ústící do 

krámů. Vstupy byly osazeny trojicí klasicistních portálů libereckého typu, které doplňovala poměrně 

náročně pojatá kamenná okenní ostění. Z mantinelů lokální stavební produkce vybočuje pouze tzv. 

Ungerův dům čp. 169 z počátku 19. století, který je kvalitní ukázkou městského paláce na pomezí 

doznívajícího klasicismu a nastupujícího romantismu.  

 

 
 

Josef Arnold: klasicistní radnice z let 1811-12. 

 

Kvalitní a poměrně ucelený soubor představuje lidová architektura podél Mohelky z konce 18. a 

počátku 19. století, zejména v prostoru Dolánek, nepoznamenaných opakovanými požáry. 

Hodnotnou ukázkou historizující architektury kolem poloviny 19. století je hodkovické nádraží, 

postavené ing. arch. Franzem Riesemannem ve spolupráci se stavební kanceláří SNDVB v Liberci pod 

vedením inspektora Johanna Schebka. Areál železniční stanice z roku 1859 tvoří výpravní budova, 

vodárna, dvě skladiště a dva strážní domky. Nádraží se zachovalo včetně řady detailů téměř v 

intaktním stavu, jen málo poznamenaném pozdějšími úpravami a je tak cennou ukázkou dnes již 

zřídka dochovaného typu drážní architektury 50. let 19. století. Zajímavá je i materiálová skladba, 

využívající kontrastu mezi zdobnými prvky z cihel (zubořez) a kamennými fasádami z porfyru, 

pocházejícího z lomu nedaleko nádraží. 

Provinční charakter Hodkovic je patrný i v průběhu 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století, kdy 

nejvýznamnější a umělecky nejzdařilejší stavby vznikají ponejvíce pod taktovkou libereckých 
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architektů, zejména pak Ernsta Schäfera.24 Z místních architektů a stavitelů patří k nejvýznamnějším 

osobnostem Wilhelm Burde a Heinrich Schäfer, který snad mohl být v příbuzenském stavu právě se 

zmíněným Ernstem Schäferem.25 

 

 
 

Někdejší exportní dům Ferdinanda Ungera, pozdější tiskárna Ahrens & Co. patří k nejstarším a nejvýstavnějším 

domům svého druhu na našem území. 
 

 
 

Ukázka lidové architektury na předměstí Dolánky (ulice Malá Strana). 

 

                                                           
24

 Mimořádně plodný architekt a stavitel Ernst Schäfer (1862, Vratislavice nad Nisou - ?) představuje jednoho z 
nejvýraznějších libereckých tvůrců. Po studiích na reálném gymnáziu absolvoval zdejší průmyslovou školu 
(SPŠSE a VOŠ, Masarykova ul.) a v roce 1890 si v Liberci otevřel architektonickou kancelář. Zároveň byl činný v 
místní Veřejně prospěšné stavební společnosti (Gemeinnützige Baugesellschaft), která pod jeho vedením 
realizovala v letech 1894-99 zajímavé zahradní město západně od budovy libereckého muzea. Schäferova 
tvorba má kořeny v historizující architektuře, u pozdějších realizací se můžeme setkat jak s florální secesí, tak i s 
moderní vilovou výstavbou, ovlivněnou soudobou německou obytnou architekturou a hnutím Arts and Crafts. V 
průběhu dvacátých let začíná do jeho tvorby pronikat i art deco. Kromě Liberce byl stavebně činný ve více či 
méně vzdálených městech (Českém Dubu, Jablonci nad Nisou, Náchodě, Rumburku, Žatci a dokonce ve 
slovinské Lublani). Baumeister Ernst Schäfer. Deutsche Baumeister-Zeitung 1932, roč. 10, s. 120-121, 125-135. 
25

 Wilhelm Burde (1871, Hodkovice nad Mohelkou - 1928, tamtéž) je autorem většiny nejvýstavnějších budov v 
rámci města. Vedle své projekční praxe provozoval také stavební firmu Burde & Hoffmann v Chrastavě a 
působil jako člen hodkovického městského zastupitelstva. Svou kariéru započal jako vrchnostenský stavitel 
Rohanů, pro něž pracoval na Sychrově a mj. postavil faru v Jeřmanicích. Kromě Hodkovic působil také v Jablonci 
nad Nisou, Rychnově u Jablonce nad Nisou (budova Konzumního spolku), či Chrastavě (městská spořitelna). 
HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, s. 380. 
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Franz Riesemann: Hodkovické nádraží z roku 1859. 

 

Burde byl mj. autorem většiny domů v rámci skromné vilové čtvrti na principu zahradního města 

v blízkosti tzv. České školy, vybudované na počátku 20. století. Neoslohová architektura byla i 

v Hodkovicích stejně jako v Liberci či Jablonci částečně ovlivněna místním dvojjazyčným prostředím, 

což se projevilo zejména v případě přestavby radnice, kterou provedl v roce 1889 Franz Wilde, místní 

rodák, působící později v Broumově. Adaptace radnice souvisela s rozvojem města na konci 19. 

století a byla obdobně jako v Liberci, Frýdlantu či Turnově vyjádřením ambicí městské samosprávy. 

Na rozdíl od výše uvedených měst nicméně kvalit tamějších radničních budov ani zdaleka nedosáhla a 

vyznačuje se značně rustikálním pojetím.  

 

 
 

Franz Wilde: nová radnice na historické pohlednici. 
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Z hlediska kvality tak k nejvýraznějším neoslohovým objektům na území Hodkovic patří dům čp. 217 

(1897, Ernst Schäfer) ve stylu saské renesance, budova pivovaru (1899, Ernst Schäfer, spolupráce W. 

Burde) a pozoruhodný, mimořádně náročně pojatý objekt továrny Hertel & Wilde (1897, Ernst 

Schäfer). I přes značné úsilí představitelů města si tedy i na počátku 20. století Hodkovice zachovaly 

převládající venkovský ráz. To podtrhuje i nízká přízemní dřevěná zástavba, pronikající až do středu 

města, která se spolupodílí na nezaměnitelném a neopakovatelném geniu loci  města.  

Poměrně výrazně se v obraze města uplatnila také secese, přičemž autorem většiny objektů byl 

zmíněný Wilhelm Burde. Jeho nepříliš osobité tvorbě se však nepodařilo překročit lokální rámec a 

dochovaný soubor je ukázkou běžné maloměstské zástavby, v případě vilové architektury výrazně 

regionalisticky orientované.  
 

 
 

Secesní přístavba domu čp. 187 od Wilhelma Burdeho z roku 1908, která představuje zřejmě architektovu 

nejodvážnější secesní kreaci. Projekt a současný stav. 

 

 
 

Josef Schida: tzv. Hiřmanova vila, využívaná jako domov pro letní hosty. 
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Josef Schida: Někdejší sirotčinec čp. 451 v Liberecké ulici. 

 

Vrchol místní secesní architektury tak představuje pozoruhodná vila Maxe Blaschky, barbarsky 

zbořená v roce 1987. Velkopodnikatelská rezidence, vybudovaná libereckým architektem a 

stavitelem Ernstem Schäferem v duchu romantizující secese se vyznačovala vytříbenou architekturou 

s historizujícím nádechem, díky kterému získala takřka zámecký charakter.26 Secesní nádech se zde 

uplatňuje především v malebné skladbě hmot, přičemž Schäfer se zde projevil jako invenční eklektik, 

využívající pozdně gotických a renesančních prvků, které nápaditě seskupil do výrazně 

romantizujícího celku. Eleganci a náročné pojetí vily podtrhovalo užití porfyru na kamenných prvcích, 

pocházejícího z lomů v blízkosti nádraží. Reprezentanty tentokrát klasicizující, geometrické secese je 

pak dvojice staveb od libereckého architekta Josefa Schidy, sirotčinec a tzv. Hiřmanova vila, využívaná 

jako dům pro letní hosty. Zároveň se jedná o jediné místní novostavby, publikované v celorakouských 

odborných periodikách Wiener Bauindustrie Zeitung a Der Bautechniker.27  

I v meziválečném období panovala obdobná situace. Největším urbanistickým zásahem do stávající 

struktury města, respektive její rozšíření směrem na sever podél staré obchodní cesty, bylo vytyčení 

tzv. Kolonie podél Záskalské silnice v roce 1926, kde vznikala tradicionalisticky orientovaná zástavba 

tvořená drobnými rodinnými domky, vypracovanými místním českým stavebním družstvem. 

                                                           
26

 Baumeister Ernst Schäfer. Deutsche Baumeister-Zeitung 1932, roč. 10, s. 120-121, 125-135. 
27

 Villa in Liebenau. Architekt Josef Schida in Reichenberg. Der Bautechniker 1913, roč, XXXIII., č. 23, s. 258, tab. 
23; Sommerfrischenheim für Liebenau. Architekt Josef Schida a Deutsches Kinderheim für den Landbezirk 
Reichenberg (Liebenau). Architekt Josef Schida. Wiener Bauindustrie Zeitung 1909, roč. XXIX, č. 9. s. 68-71. 
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Ernst Schäfer: luxusní vila Maxe Blaschky, která stála v bezprostřední blízkosti továrního areálu, krátce po 

dostavbě. 
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Vzhledem ke značnému útlumu zdejší stavební činnosti stojí za zmínku pouze budova české školy a 

Hertlova vila čp. 19 v Liberecké ulici, které jsou ojedinělými reprezentanty moderní architektury 

v jinak značně konzervativním prostředí Hodkovic. Autorem zajímavé, dekorativistické vily, postavené 

pro Oswina Hertela v roce 1929, byl liberecký architekt Reinhold Beichel.28   

 

 
 

Reinhold Beichel: vila Oswina Hertela v Liberecké ulici (1929), dnes zdravotní středisko. Projekt a současný stav. 
 

 
 

Česká škola v dnešní ulici J. A. Komenského (1924) krátce po dostavbě. 

 

 

                                                           
28

 Městský úřad Hodkovice n. M., archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 19. Architekt Reinhold Beichel byl 
členem libereckého autoklubu a také nadšeným amatérským fotbalistou a činovníkem německého fotbalového 
svazu v Československu (DFV). Bližší informace o životních datech a školení bohužel nemáme. Na počátku 30. 
let se z pracovních důvodů přestěhoval do Prahy. S řadou jeho realizací se lze setkat zejména v Liberci, kde byl 
autorem několika vil a činžovních domů. Zřejmě nejzajímavější realizaci pak představují značně přestavěné 
hromadné garáže Gustava Leubnera v Orlí ulici (1928), jedna z největších a nejmodernějších provozoven svého 
druhu v Liberci. 
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Dům se vyznačuje efektivní skladbou hmot a kontrastem režného zdiva a cementových omítek. 

Poutavým prvkem klasicky chápaných, symetricky kompovanovaných fasád je zejména elegantní, 

půlkruhová terasa. V dispozičním řešení architekt vycházel ze stále populárního typu anglického 

halového domu, v němž se ústředním prostorem domu stává reprezentativní hala se schodištěm do 

patra.  

Rozložitá budova školy (1924) na půdorysu písmene L se vyznačuje strohými, tradicionalistickými 

formami, příznačnými pro oficiální stavební produkci mladé republiky. Horizontálně komponovanou 

hlavní fasádu rytmizuje pravidelný rastr oken, které mají takřka pásový charakter. Mohutný vstup do 

budovy je asymetricky situován při nároží ulic J. A. Komenského a J. Hory. Racionálně řešená 

dispozice byla podřízena funkční náplni novostavby. Svým architektonickým řešením tak výmluvně 

odráží dobové požadavky na stavbu škol, které shrnul Ferdinand Havlíček v časopise Styl: „Budova 

školní má býti nejen stavěna technicky správně, jak v nařízení je uvedeno, ale má býti i vzorem co do 

účelnosti, architektonické výpravy a čistoty a sloužit obci k ozdobě. Tím není řečeno, že by měla býti 

nádherná, právě naopak má býti co nejjednodušší, má se přimykati rázu budov v obci a má 

zevnějškem svým hlásati své učení. Nikoliv hromaděním architektonických ozdob, ale umělecky 

vyváženými poměry, harmonickými barvami a pravými látkami stavebními budiž hledán dobrý účinek 

školních budov.“29 

Hodkovice se také mohou pyšnit zajímavým a poměrně ojedinělým souborem dopravních památek. 

Vedle již zmíněného nádraží, které představuje zřejmě nejintaktněji dochovaný soubor v rámci 

někdejší SNDVB to je brzdový kámen a také meziválečná čerpací stanice. Brzdový kámen představuje 

jediný dochovaný objekt tohoto druhu v Libereckém kraji i širším okolí.30 Jedná se o pískovcovou 

stélu, završenou oslím hřbetem s plastickým reliéfem brzdy, tzv. čuby, situovanou na vrcholku 

stoupání na vrch Kalvárie v pravotočivé zatáčce místní komunikace. Ukázka nejstaršího dopravního 

značení sloužila k označení místa, kde měl vozka začít přibržďovat vůz, aby nenarazil do koňského 

potahu. Na našem území byly brzdové kameny užívány již od 1. poloviny 18. století, dodnes se jich 

ovšem zachovalo pouze pár.  

 

 
 

Brzdové kameny. 

                                                           
29

 HAVLÍČEK, Ferdinand. O stavbách školních budov. Styl: měsíčník pro architekturu, umělecké řemeslo a úpravu 
měst 1923-1924, roč. IV., s. 117. 
30

 JAKUBEC, Pavel. Znamení dálek: památky dopravního značení v Libereckém kraji. Sychrov: Národní 
památkový ústav, Územní památková správa, 2013, s. 132-133. 
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Velmi zajímavým technickým objektem je pak někdejší benzínová čerpací stanice, situovaná 

v blízkosti bývalého pivovaru při okresní silnici Jablonec nad Nisou – Turnov. Do 60. let 20. století 

nepřesáhl počet architektonicky řešených čerpacích stanic několik desítek.31 Dodnes je těchto 

objektů zachováno pouze několik (k nejhodnotnějším náleží čerpací stanice v Rumburku, Praze, 

Hradci Králové-Kuklenech, Slaném, Ploštici a Milíně) a mnohdy se nachází ve velmi špatném stavu. 

Hodkovická stanice pochází z roku 1934 a jejím investorem byl Walter Neumann z Jablonce nad 

Nisou. Autorem projektu byl nepříliš známý jablonecký stavitel a architekt Ferdinand Appelt. 

 

 
 

Ferdinand Appelt: projekt čerpací stanice s váhou pro Walthera Neumanna (1934). 

 

Vedle dvou čerpacích stojanů systému ROCCO, pumpy na olej, vodu a kompresoru, zde byl i 

hydraulický hever určený pro drobnější opravy (zejména defekty plášťů, výměna oleje). Poměrně 

atypický byl stavební materiál, v tomto případě dřevo, neboť v případě čerpacích stanic byla z 

protipožárních důvodů preferována zděná konstrukce. Zcela ojedinělé je pak spojení funkce čerpací 

stanice a velké váhy pro automobily, související s prodejem uhlí, které po Emilu Neumannovi (patrně 

otec) převzal právě Walter Neumann. Ten nechal postavit v roce 1927 na základě projektu 

českodubského stavitele Eduarda Arlta sousední rodinný dům čp. 483 a posléze spojil obě živnosti, 

tedy prodej uhlí a čerpací stanici, do jednoho objektu.32 

Období druhé poloviny 20. století se na území MPZ projevilo především množstvím utilitárních 

přestaveb starších objektů a také demolicemi, nicméně na uvolněných parcelách zpravidla již 

nevznikala nová zástavba. Asi nejvýraznější zásah v samotném jádru města představovala zamýšlená, 

nakonec ovšem nerealizovaná výstavba nákupního střediska s restaurací na základě projektu Ing. 

arch. J. Kohouta a Ing. arch. J. Paroubkové. Projektu z roku 1982 měly ustoupit domy podél 

jihozápadní strany náměstí -  čp. 110 až 112.33  

                                                           
31

 KŘÍŽEK, Jiří. Dochované čerpací stanice a jejich využití. In VORLÍK, Petr et al. Architektura ve službách 
motorismu. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví, 2013, s. 106. 
32

 Městský úřad Hodkovice n. M., archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 483. 
33

 SOkA Liberec, archiv města Hodkovice nad Mohelkou, nákupní středisko-restaurace. 
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Eduard Arlt: projekt rodinného domu Walthera Neumanna v bezprostřední blízkosti čerpací stanice (1927). 
 

 
 

Bývalá čerpací stanice, současný stav. 
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Třebaže se jednalo o poměrně neutrální stavbu, hmotově reagující na okolní zástavbu, skutečnost že 

k realizaci nedošlo, představuje jednoznačné pozitivum, neboť znamenala narušení intaktně 

dochovaného historického náměstí, představujícího nejcennější část MPZ. Doba po roce 1989 je ve 

znamení jak celkových obnov vnějších plášťů některých objektů včetně radnice, tak jejich 

znehodnocování realizací kontaktních zateplovacích systémů, osazováním plastových okenních a 

dveřních výplní, nevhodnou barevností či naopak pokračující neúdržbou a zanedbáním budov.  V 90. 

letech došlo nicméně k prohlášení řady objektů za kulturní památky a dále k sérii restaurátorských 

zásahů na barokních sousoších v městském intravilánu. 
 

 
 

Nerealizovaný projekt nákupního střediska v prostoru náměstí z roku 1982. 

 

 
 

Demolice Blaschkovy vily v roce 1987. 



PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 

 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY 
 

Městská památková zóna Hodkovice nad Mohelkou byla ustanovena Vyhláškou Ministerstva kultury 

ČR č. 250/1995 Sb. o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za 

památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu ze dne 22. září 1995, s účinností dnem 

vyhlášení. Území zóny zahrnuje historické jádro města v užším slova smyslu, tj. bez předměstí 

Dolánky a vilové čtvrti se školou v severní části města. Území MPZ je urbanisticky poměrně 

homogenní a historicky intaktní. Komunikační síť je stabilizovaná prakticky již od pozdního 

středověku. Pohledovými dominantami zóny jsou jednoznačně radnice a kostel, díky čemuž si město 

zachovalo svůj historický horizont bez rušivých, novodobých zásahů. Z architektonického hlediska je 

domovní fond MPZ poměrně různorodý. Základ tvoří klasicistně přestavěné starší objekty či klasicistní 

novostavby, vybudované po nejničivějším požáru roku 1806, doplněné historizujícími a secesními 

objekty. Nechybí běžná maloměstská zástavba z 19. a 20. století bez výraznějších architektonických 

ambicí, mnohdy s novodobě upravenými fasádami. Relativně hojně je na území památkové zóny 

zastoupena i lidová architektura, nejintaktněji u domů č. ev. 24 ve Sportovní ulici, č. ev. 36 

v Poštovské ulici nebo č. ev. 4 v České ulici.  

 

ZÁSADY REGENERACE 
 

Vláda ČR přijala na svém zasedání, konaném dne 25. března 1992, usnesení č. 209 k Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Jeho primárním 

smyslem bylo na základě komplexního pohledu na rozvoj sídla s využitím nástrojů územního rozvoje a 

státní památkové péče hledat zdroje a rezervy v daném městě a zvýšit efektivnost využití veřejných 

prostředků státu na jeho rozvoj, který bude vycházet z respektování a rozvíjení jeho 

kulturněhistorických hodnot. Jde tak o pomoc městům při realizaci záměrů záchrany a zhodnocení 

kulturních hodnot v jejich památkově chráněném území. Program je zacílen na realizaci předem 

vybraného souboru akcí obnovy na kulturních památkách na území MPR či MPZ nebo památkově 

hodnotných objektů na území MPR či MPZ ve vlastnictví města v určitém období. Pokud má město 

zájem v Programu regenerace pokračovat, musí na konci daného období, po ukončení realizace 

naplánovaných akcí nebo v případě změny podmínek připravit program nový nebo stávající pro další 

období aktualizovat. 

Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. j.  MK 28.808/2010 

OPP ze dne 12. května 2011 specifikují v odst. I. 8 směřování podpory, cit.: „Příspěvky v rámci státní 

podpory Programu se poskytují za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot a 

na podporu oprav objektů, kde dochází k využití pro kulturně výchovnou nebo jinou veřejně 

prospěšnou činnost a kde bude provoz a údržba zajišťována právnickou, popř. fyzickou osobou 

neziskového typu. Zvláštní pozornost zasluhují akce na obnovu kulturních památek – staveb, kde se 

předpokládá nebo již existuje sloučení neziskové a ziskové činnosti pod jednou soukromoprávní 

správou s cílem zajištění neziskové činnosti a pravidelné údržby kulturní památky z dosaženého zisku. 

Příspěvky poskytované v Programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací 

zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a 

jiné úpravy prováděné v zájmu jejich vlastníka, ani na práce investiční povahy. 
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Velmi důležitým faktorem je společenská efektivita státní podpory v Programu, jejíž kritéria stanovuje 

odst. II. 13 zásad: 

 

 „ záchrana hmotné podstaty nemovité kulturní památky, zachování historické urbanistické 

struktury MPR nebo MPZ, 

 účinnější působení památkových hodnot v prostorech vlastního objektu, jakož i ve vnitřním a 

vnějším obrazu MPR nebo MPZ, 

 zachování charakteru a dosažení harmonie v působení historického prostředí MPR nebo MPZ 

jako urbanistického celku, 

 zpřístupnění objektů kulturních památek veřejnosti, zlepšení přístupnosti objektů a míst 

v MPR nebo MPZ, 

 vhodné využití, které je v souladu s památkovými a kulturními hodnotami objektu a jeho 

sociálním a ekonomickým významem v minulosti a které přispívá i k využití potenciálů rozvoje 

území MPR nebo MPZ a celého města, popř. regionu, 

 úspora veřejných prostředků širším zapojením soukromých finančních zdrojů vlastníků nebo 

uživatelů kulturních památek, zajištěním ekonomického provozu a využitím možnosti 

samofinancování.“ 

Sledování a vyhodnocování společenské efektivnosti provádějí výkonné orgány státní památkové 

péče (v případě Hodkovic nad Mohelkou Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí) územně 

příslušné pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ, ÚOP v Liberci) a vlastní městská správa. 
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HLAVNÍ ZÁSADY PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ A STAVEBNÍ ČINNOST NA ÚZEMÍ MPZ 

 podporou sociálních, kulturních a podnikatelských aktivit na jejím území uchovat MPZ funkci 

přirozeného, živého centra města 

 vytvářet podmínky pro co nejširší zachování funkce bydlení v MPZ 

 pokračovat v obnově objektů ve vlastnictví města, stimulovat vlastníky ostatních památkově 

cenných objektů na území MPZ k jejich opravám a obnovám, s důrazem na objekty v rámci 

MPZ pohledově exponované 

 respektovat historickou urbanistickou strukturu, zastavěnost parcel, situování objektů na 

parcelách, trasování a parametry komunikací 

 zachovávat a posilovat urbanistické a architektonické prvky pro MPZ a region charakteristické 

 potlačovat a maximálně neutralizovat stavby, průčelí a prvky urbanisticky a architektonicky 

rušivé 

 novostavby realizovat s ohledem na historický urbanismus MPZ, tj. se zachováním 

urbanistického měřítka a kompozice, primárně stavět v místech proluk, nepokračovat v 

zastavování dvorků, zahrad a vnitrobloků v MPZ 

 novostavby řešit vždy ve vztahu k pohledovým dominantám v MPZ, nevytvářet dominanty 

nové, tyto potlačující 

 po dokončení rekonstrukce povrchů veřejných komunikací v MPZ se zaměřit na revitalizaci 

dvorků, zahrad, odstavných ploch a účelových komunikací 

 v co nejširší možné míře využívat na povrchy vozovek, chodníků, parkovišť a dvorů kamennou 

dlažbu v kroužkové či řádkové vazbě 

 potlačovat další výstavbu různých utilitárních dvorních objektů provizorního charakteru, 

garáží apod., případně je vymísťovat do lokalit, jež nejsou pohledově exponovány 

 zeleň a sadové úpravy řešit koncepčně a na území MPZ komplexně ve spolupráci se 

zahradními architekty a odborníky na historickou zeleň 

 na území MPZ nepřipouštět instalaci billboardů, megaboardů, bannerů, reklamních plachet, 

LED obrazovek a dalších agresivních a velkoformátových forem reklamy 

 označení provozoven řešit minimalisticky, vystříhat se použití křiklavých barev, fotografií na 

plastových deskách, reklamních plachet, agresivních polepů, a přílišného užití prosvícení 

neonovou či LED technologií, primárně používat tradiční formy označení (vývěsní štíty, nápisy 

malované na fasádě) 

 zaměřit se na revitalizaci parteru, tj. postupně odstraňovat hliníkové výkladce a dveřní výplně 

a nahrazovat je dřevěnými 

 věnovat dlouhodobou pozornost tzv. střešní krajině MPZ a vnímat jí jako celek, tj. postupně 

sjednocovat typy střešních krytin na místní a tradiční (v maximální možné míře prosazovat 

pálené tašky bobrovky, dalšími přípustnými krytinami v rámci MPZ jsou břidlicové a 

vláknocementové šablony, falcovaný plech, bitumenové pásy šedé barvy na ploché střechy – 

vždy však s ohledem na historickou krytinu na konkrétním objektu) 

 věnovat dlouhodobou pozornost postupnému odstraňování plastových okenních a dveřních 

výplní na území MPZ a jejich nahrazování dřevěnými výplněmi 

 nepřipouštět a postupně odstraňovat novodobé a druhořadé formy oplocení (neomítané KB 

bloky, nevkusné pískovcové a opukové imitace, prefabrikované pseudohistorizující kovové 

dílce, betonové plotové dílce). 
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HLAVNÍ ZÁSADY PRO OBNOVU PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH PROSTORŮ A 

OBJEKTŮ NA ÚZEMÍ MPZ. 

 hlavní zásadou je včas a řádně provádět průběžnou údržbu (nátěry výplní otvorů, nátěry 

nebo přeskládání střešní krytiny, ochrana před vodou a vzlínající vlhkostí atd..) 

 před výměnami upřednostnit opravy původních stavebních konstrukcí a prvků 

před novodobými, na historické objekty nevhodnými technologiemi a materiály vždy 

upřednostnit postupy a materiály tradičního stavitelství (zednická, štukatérská, tesařská, 

truhlářská a pokrývačská práce) 

 nátěry fasád a výplní otvorů vždy odvozovat od původního barevného řešení, neaplikovat 

ahistorické architektonické návrhy nebo „volnou tvorbu“ 

 zachovávat a chránit veškeré hodnotně stavebně-historické a uměleckořemeslné detaily vně i 

uvnitř objektů 

 zachovávat komínová tělesa jako důležitý prvek střešní krajiny MPZ a pro jejich pozitivní vliv 

na nutné odvětrávání historických objektů 

 dodatečné prosvětlení vnitřních prostor při zobytňování podkroví - je-li orgány památkové 

péče povoleno – řešit vždy v odvrácených dvorních, pohledově méně exponovaných 

polohách. Totéž platí pro technická zařízení (antény, výdechy vzduchotechniky apod.) 

 veškeré stavební zásahy a úpravy na území MPZ předem projednat s odbornou organizací a 

výkonným orgánem státní památkové péče, řídit se ustanoveními stavebního zákona a 

zákona o státní památkové péči 

 před každou rozsáhlejší opravou s výrazným zásahem do stavebních konstrukcí je vhodné 

nechat zpracovat standardní stavebně-historický průzkum objektu. 
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SWOT ANALÝZA MPZ HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Blízkost krajského města Velmi špatný stav některých pohledově 

exponovaných nemovitostí v soukromém 

vlastnictví 

Turisticky atraktivní oblast s řadou cílů Výrazně utilitární úpravy některých 

nemovitostí v rámci MPZ v rozporu 

s požadavky státní památkové péče 

(kontaktní zateplení, plastová okna, 

plastová střešní krytina) 

MPZ si uchovává roli přirozeného centra 

města 

Chybějící stavebně-historické průzkumy 

alespoň nejvýznamnějších památkových 

objektů 

Dostatek parkovacích míst v MPZ a jejím 

těsném okolí 

Reklamní zařízení na některých objektech 

neodpovídají prostředí MPZ 

Maloobchod a služby jsou koncentrovány v 

MPZ 

Absence finančního příspěvku z rozpočtu 

města vlastníkům při opravách památkově 

hodnotných objektů 

Poměrně ojedinělý soubor dopravních 

památek 

Nedostatečné povědomí obyvatel a 

vlastníků nemovitostí o existenci MPZ 

Malý rozsah MPZ (=reálnější komplexní 

rehabilitace) 

Nedostatečná propagace MPZ a jejích kvalit 

„navenek“ 

Stavebně-historicky poměrně pestrá 

skladba zástavby MPZ 

Problematický vztah ke kulturnímu dědictví 

(demolice hodnotných staveb, nízká 

architektonická úroveň nové výstavby) 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Zvýšení povědomí veřejnosti o existenci 

MPZ 

Nízký přirozený přírůstek obyvatelstva 

Oživení Programu regenerace MPZ Pasivní vlastníci nemovitostí (zanedbávání 

oprav a průběžné údržby) 

Průběžná údržba nemovitostí v MPZ 

(turistický ruch) 

Stěhování do větších měst 

 

 

 

 



PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 

 

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH STANOVISEK A ROZHODNUTÍ VYDANÝCH K OBJEKTŮM 

KULTURNÍCH PAMÁTEK V LETECH 1993 AŽ 2015 
 

Rok vydání Objekt Věc 

1993 Kostel sv. Prokopa, Kostelní vrch Oprava krovu a krytiny 

1994 Čp. 182, Pražská ulice Repase, případně výměna oken 

Repase vchodových dveří a podkrovních oken, 

rekonstrukce fasády 

1994 Sloup Panny Marie, nám. T. G. 

Masaryka 

Restaurování 

1995 Čp. 182, Pražská ulice Generální obnova střešní krytiny 

1996 Čp. 51, nám. T. G. Masaryka Oprava střechy 

1996 Centrální kříž na hřbitově Restaurování 

1996 Socha sv. Jana Nepomuckého, 

v blízkosti hřbitova 

Restaurování 

1996 Kostel sv. Prokopa, Kostelní vrch Zajištění havarijního stavu římsy věže 

Celková oprava věže 

1997 Čp. 51, nám. T. G. Masaryka Celková rekonstrukce 

1997 Socha sv. Anny, K. H. Borovského Financování restaurování 

1998 Čp. 32, Liberecká ulice Oprava střešního pláště, výměna oken, oprava 

vstupních dveří a zárubní, izolace obvodového 

zdiva  

1998 Sloup Panny Marie, nám. T. G. 

Masaryka 

Restaurování 

1998 Kostel sv. Prokopa, Kostelní vrch Financování opravy střešního pláště 

1998 Sochy sv. Petra a sv. Pavla, 

Koněvova ulice 

Restaurování 

Financování restaurování 

1999 Čp. 40, Liberecká ulice Oprava vnitřních omítek a podlah, oprav střešního 

pláště a krovu, dispoziční úpravy interiérů 
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1999 Čp. 216, nám. T. G. Masaryka Rekonstrukce kolny ve dvoře 

2000 Čp. 40, Liberecká ulice Prolomení okenního parapetu a osazení dveřní 

výplně  

2000 Čp. 125, Růžová ulice Oprava omítek, výměna oken 

2000 Kostel sv. Prokopa, Kostelní vrch Oprava přístavků 

2001 Čp. 216, nám. T. G. Masaryka Logo na fasádě 

2001 Kostel sv. Prokopa, Kostelní vrch Financování obnovy fasády 

2002 Kostel sv. Prokopa, Kostelní vrch Oprava okna v presbytáři 

Financování obnovy fasády 

2003 Čp. 1, nám. T. G. Masaryka Osazení mříží v oknech 1. NP 

2003 Čp. 40, Liberecká ulice Generální oprava fasád včetně nátěru 

2003 Čp. 51, nám. T. G. Masaryka Oprava fasády 

Výměna okna 

2003 Kostel sv. Prokopa, Kostelní vrch Financování obnovy fasády 

2004 Čp. 1, nám. T. G. Masaryka Výměna oken a dveří u přístavku 

2004 Čp. 40, Liberecká ulice Financování stavebních úprav 

2004 Kostel sv. Prokopa, Kostelní vrch Úprava schodiště a soklu u dveří do presbytáře, 

restaurování náhrobků a vitrají 

Financování restaurování obrazů 

2005 Centrální kříž na hřbitově Restaurování 

2005 Kostel sv. Prokopa, Kostelní vrch Výměna krytiny a oprava krovu presbytáře 

Restaurování kovových dveří do sakristie 

2006 Čp. 1, nám. T. G. Masaryka Dispoziční úpravy části 1. NP, úpravy sklepů 

2007 Kostel sv. Prokopa, Kostelní vrch Výměna střešní krytiny nad lodí 

Financování obnovy střešního pláště 

2007 Hřbitovní zeď Oprava zdi 
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2010 Čp. 1, nám. T. G. Masaryka Udržovací práce (chodba, sokl, portál) 

Udržovací práce (přízemí, schodiště, dlažba ve 2. 

NP) 

2010 Márnice, Koněvova ulice Obnova krovu a střešního pláště 

Oprava fasády, obnova střechy 

2010 Kostel sv. Prokopa, Kostelní vrch Oprava kříže na věži kostela 

2011 Čp. 41, Liberecká ulice Výměna střešní krytiny a klempířských prvků 

2011 Čp. 216, nám. T. G. Masaryka Výměna oken 

2012 Čp. 1, nám. T. G. Masaryka Obnova větrné korouhve s makovicí 

Osazení bankomatu do přístavku radnice 

2012 Čp. 217, nám. T. G. Masaryka Instalace plynové kotelny 

2013 Čp. 41, Liberecká ulice Prolomení nového vstupu v místě okna 

2013 Socha sv. Petra a sv. Pavla, 

Koněvova ulice 

Restaurování 

2014 Čp. 1, nám. T. G. Masaryka Obnova interiérů ve 2. NP (výměna dlažby, nové 

štuky, nátěr dveří a oken) 

2015 Čp. 217, nám. T. G. Masaryka Obnova exteriéru a interiéru 
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ARCHITEKTONICKY CENNÉ STAVBY A PRVKY MIMO KULTURNÍ PAMÁTKY 
 

Architektonicky cenné stavby jsou objekty s dobře zachovanou architektonicko-stavební podstatou. 

Ve většině případů se jedná o objekty, do kterých bylo v posledních desetiletích stavebně zasahováno 

pouze minimálně. Vzhledem k tomu, že se dochovaly v autentickém řešení, představují 

nenahraditelný a nezastupitelný doklad původního výrazu historické architektury města. Jejich 

půdorysné rozvržení, hmotový koncept, konstrukční a materiálové principy by tedy měly sloužit jako 

podklad při plánování obnov ostatních, obdobných objektů. V následující tabulce je zastoupeno hned 

několik skupin stavebních a stylových typů, pro Hodkovice zcela charakteristických, stejně jako 

několik staveb vybraných naopak pro svou výjimečnost v kontextu architektury města. Označeny jsou 

také objekty, které zpracovatelé Programu regenerace MPZ vyhodnotili jako nejzajímavější a tudíž 

vhodné pro případný zápis do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.  

Základní typologické a stylové kategorie, které se na území města objevují, jsou ukázky lidové 

architektury (v tabulce č. e. 3, 4 nebo 36), dále příklady klasicistních domů sice městských, ale 

vycházejících z ryze tradičních, v podstatě venkovských stavitelských principů (např. čp. 14 nebo 106) 

a v neposlední řadě rozsáhlejší klasicistní domy bohatších majitelů, situované na náměstí nebo podél 

hlavních komunikací (např. čp. 187 nebo 203). Zcela jiným slohovým jazykem již hovoří domy 

realizované na přelomu 19. a 20. století (např. čp. 16 nebo 137), inspirované architekturou městských 

činžovních domů a rodinných vil s jejich historizujícím či secesním dekorem.  

Vzhledem k hodnotě daných staveb, která spočívá mimo jiné v autenticitě jejich řešení, jsou v rámci 

případných stavebních úprav nežádoucí výrazné zásahy do stavební, dispoziční, konstrukční a 

materiálové podstaty vybraných objektů. V případě již provedených nevhodných zásahů je vhodná 

rehabilitace domů a návrat k jejich původní podobě. To se týká např. plastové střešní krytiny (čp. 76), 

krytiny z bonnského šindele (čp. 203), plastových okenních výplní (čp. 16) nebo zateplení fasád (čp. 

256). K dalším negativním novodobým změnám na objektech patří např. realizace předimenzovaných 

střešních vikýřů (čp. 6 nebo 202) nebo změna formátů okenních otvorů (přízemí čp. 202).  

Při obnově objektů na území městské památkové zóny je na prvním místě nutná racionální úvaha o 

stavu domu a především pak o příčinách daného stavu. Upozorňujeme, že často lze jednoduchými a 

zároveň nejlevnějšími prostředky dosáhnout kýženého cíle (např. u objektu se zavlhčeným zdivem 

zajistit skutečně funkční odvedení srážkové vody  - kontrola okapů, svodů, úhlů spádování terénu 

v okolí objektu, pravidelné větrání - na místo realizace drenážních výkopů a podřezávek zdiva).   

Dále je nutno mít na paměti, že prioritou je zachování originálních prvků na stavbě (tzn. např. 

v případě lokálního poškození skládané krytiny lze vyměnit pouze puklé či chybějící šablony, nikoli 

celoplošně měnit střešní krytinu, při obnově okenních a dveřních výplní lze tyto repasovat – nahradit 

poškozené části novým materiálem -  na místo jejich celkové výměny, atd). 

Při obnově architektonicky cenných staveb a ostatních staveb na území městské památkové zóny je 

nutno se vyvarovat užití následujících postupů a materiálů:  

 Kontaktní zateplovací systémy či jiné systémy zateplení fasád  

 Sanační omítky a omítky na cementovém základě 

 Neprodyšné fasádní nátěry 

 Izolace objektů proti vlhkosti bez předběžného zajištění funkčního odvodnění přirozenou 

cestou (viz výše) 

 Plastové výplně otvorů (okna a dveře), výplně otvorů bez plastické profilace (euro výplně) 

 Střešní krytiny na bázi bitumenových šablon (bonnský či kanadský šindel ad.) 
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- Střešní krytiny a imitace krytin z plastových či pryžových materiálů (Capacco, Eureco ad.) 

 

 

Dům č. e. 3 

p. č. 670 

ulice Česká 

Mimořádně hodnotná ukázka tradičního 

lidového stavitelství, částečně roubená a 

částečně zděná stavba s klasickou 

trojtraktovou dispozicí završená sedlovou 

střechou. 

 

Dům č. e. 4 

p. č. 372 

ulice Česká 

Mimořádně hodnotná ukázka tradičního 

lidového stavitelství, částečně roubená a 

částečně zděná stavba s klasickou 

trojtraktovou dispozicí završená sedlovou 

střechou. 
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Dům č. e. 16 

p. č. 905 

ulice Liberecká 

Drobný klasicistní dům se zbytky původního 

portálu a předsazeným kamenným 

schodištěm. Právě schodiště před domy 

patřila svého času k tradičním prvkům 

městského parteru (především v Pražské 

ulici). 

 

Dům č. e. 20 

p. č. 125 

ulice Kostelní vrch 

Klasicistní usedlost situovaná při zdi nového 

hřbitova, původně areál s několika 

hospodářskými budovami dochovanými 

dodnes pouze torzálně. 

 

Dům č. e. 36 

p. č. 788 

ulice Poštovská 

Mimořádně hodnotná a autentická ukázka 

tradičního lidového stavitelství, jeden 

z nejhodnotnějších objektů v rámci MPZ.  

Doporučen k prohlášení za kulturní památku. 

 

 

 

 

 

Dům čp. 6 

p. č. 256 

Liberecká ulice 

Klasicistní dům s intaktně dochovanými 

interiéry (klenutá chodba a schodiště do 

patra), ve dvoře kapotovaná dřevěná pavlač. 

Dům tvoří jednotný stavební celek 

s hospodářskými budovami, situovanými ve 

dvoře. 
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Dům čp. 14 

p. č. 887 

ulice Liberecká 

Klasicistní dům hmotově a materiálové 

autenticky dochovaný (okenní a dveřní 

výplně, břidlicová střecha s menšími 

skládanými vikýři). 

Doporučen k prohlášení za kulturní památku. 

 

 

Dům čp. 16 

p. č. 893 

ulice Liberecká 

Výstavný eklektický dům z roku 1900, který 

představuje jednu z mála ukázek rozsáhlejšího 

činžovního domu na území městské 

památkové zóny. 
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Dům čp. 49 

p. č. 494 

nám. TGM 

Klasicistní dům, původně patrový a později 

navyšovaný, zachovává jednoduché řešení 

fasád základních ploch a hladkého 

architektonického členění (nárožní lisény, 

průběžné římsy, okenní šambrány). 

 

Dům čp. 53 

p. č. 259 

ulice Sokolská 

Mimořádně hodnotný klasicistní dům 

s novějšími úpravami, objekt na tradičním 

půdorysu s úzkým štítem orientovaným do 

ulice a s řadou zdobných prvků na fasádě. 

Jeden z nejhodnotnějších objektů v rámci 

MPZ. 

Doporučen k prohlášení za kulturní památku. 

 

 

Dům čp. 76 

p. č. 86 

ulice Sokolská 

Klasicistní dům, původně možná s výrobním 

využitím (např. kovárna), kterému odpovídá 

téměř čtvercový půdorys. Tradiční hmotová 

skladba s polovalbovou střechou a středním 

štítem 
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Dům čp. 106 

p. č. 247 

ulice Sokolská 

Mimořádně hodnotný klasicistní dům s 

pozdějšími úpravami (rozšíření oken přízemí), 

zachovány především jemné oblé linie 

původního krovu mansardové střechy. Jeden 

z nejhodnotnějších objektů v rámci MPZ. 

Doporučen k prohlášení za kulturní památku. 

 

 

Dům čp. 109 

p. č. 494 

nám. TGM 

Klasicistní dům s pozdějšími úpravami 

(stavitelé Wilhelm Burde a Eduard Arlt), 

výstavný dům na náměstí s břidlicovou 

krytinou a profilovaným klasicistním portálem 

vjezdu do dvora, elegantně řešená 

meziválečná úprava fasády.  

 

Dům čp. 112 

p. č. 232 

nám. TGM/Koněvova 

Klasicistní dům v rohu náměstí, od počátku 

využívaný jako hostinec a hotel, stavební 

úpravy Heinrich Schäfer. 

 

Dům čp. 124 

p. č. 61 

ulice Růžová 

Klasicistní dům situovaný v oválném 

severozápadním okruhu kolem kostela sv. 

Prokopa, v místě předpokládaného 

nejstaršího osídlení původní vsi. 
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Dům čp. 126 

p. č. 5 

ulice Kostelní Vrch 

Pozdně klasicistní fara (1837) v blízkosti 

kostela sv. Prokopa s jednoduše členěnou 

fasádou a klenutými interiéry přízemí, 

mimoňští stavitelé Štěpán Kirsch a Josef 

Haase. 

 

Dům čp. 137 

p. č. 187 

ulice Česká 

Secesní dům z počátku 20. století představuje 

jednu z mála ukázek daného stavebního i 

stylového typu na území městské památkové 

zóny, dobově příznačná kombinace hrubých a 

hladkých omítek, architekt Heinrich Schäfer? 
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Dům čp. 168 

p. č. 220 

nám. TGM 

Klasicistní dům s novějšími úpravami (výrobní 

trakt ve dvoře – Wilhelm Burde, Heinrich 

Schäfer, arkýř – jablonecký architekt Rudolf 

Günter), původně pravděpodobně 

samostatný objekt, později stavebně propojen 

se sousedním tzv. Ungrovým domem. Řada 

intaktně dochovaných prvků na uliční fasádě 

z rozličných časových období dokládá více než 

dvousetletou historii objektu. 

 

Dům čp. 169 

p. č. 219 

nám. TGM 

Tzv. Ungerův dům, někdejší exportní dům a 

nejreprezentativnější součást rozsáhlého 

areálu a zároveň výrazná dominanta náměstí, 

která vytváří pandán budově radnice. Stylové 

řešení vychází z raného historismu 

(neorománské prvky), kombinovaného 

s určitou inspirací italskou architekturou, 

konkrétně středověkými paláci benátských 

obchodníků. Jeden z nejhodnotnějších 

objektů v rámci MPZ. 

Doporučen k prohlášení za kulturní památku. 
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Dům čp. 187 s přístavbou 

p. č. 418 

ulice Pražská 

Mimořádně hodnotný neoklasicistní dům 

postavený před polovinou 19. století, později 

doplněn zajímavou secesní přístavbou, pro 

území MHZ zcela atypickou.  Snad dům 

exportéra Spietsky, architekt Heinrich Schäfer 

(přístavba). Jeden z nejhodnotnějších objektů 

v rámci MPZ. 

Doporučen k prohlášení za kulturní památku. 

 

 

Dům čp. 202 

p. č. 209 

ulice Pražská 

Neorenesanční dům a ojedinělý příklad 

reprezentativního dekorativního průčelí 

s figurami karyatid. Bohatá štukatura má spíše 

charakter městského činžovního domu 

inspirovaného italskými renesančními paláci, 

zde ovšem v drobnějším měřítku. 

 

 

Dům čp. 203 

p. č. 476 

nám. TGM 

Klasicistní dům v jihovýchodní části náměstí 

s řadou původních prvků (portál), 

doplňovaných pozdějšími úpravami fasády. 
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Dům čp. 213 

p. č. 484 

nám. TGM 

Výstavný klasicistní dům s dochovanými, 

velmi hodnotnými interiéry, jejichž součástí je 

zdobný klenutý průjezd a klenuté schodiště do 

patra. Na bohatého stavebníka ukazuje i 

poměrně výrazný šířkový rozsah průčelí 

obracejícího se do náměstí.  

 

Dům čp. 256 

p. č. 296 

ulice Mlýnská 

Hodnotný neoslohový objekt z 2. pol. 19. 

století s výstavným dřevěným portikem, 

v obdobném duchu byly řešeny i dřevěné 

arkýře na bočních průčelích. Původně součást 

zbořeného městského pivovaru.  

 

 

Kašna 

p. č. 251 

nám. TGM 

Hodnotná ukázka řemeslné práce z roku 1886, 

stojí ve shodné lokalitě jako při prvním 

zprovoznění. Původně byla doplněna několika 

stromy a zelení, jak je patrno na historických 

fotografiích náměstí. 

 

Opěrná zeď 

podél p. č. 440 

Zeď z tesaných pískovcových kvádrů prochází 

v místě předpokládaného lehkého městského 

opevnění, které tvořilo ovál lemující historické 

sídlo. Kamenné opěrky a zídky jsou pro ráz 

města typické, na většině míst jsou ovšem 

kryty degradujícím cementovým nástřikem 

v plné ploše.  
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Výkladec 

Čp. 190 

Pražská ulice 

Ukázka obchodního výkladce ze začátku 20. 

století. Na území MPZ je dochován soubor 

původních výkladců z časového rozmezí 

závěru 19. století a meziválečného období. 

Mezi nejhodnotnější příklady patří výkladce 

čp. 16, 46, 53, 191, 200 nebo 203.   

 

Stodola 

Při čp. 6  

Liberecká ulice 

Jedna ze souboru dochovaných 

hospodářských staveb, většinou budovaných 

z masivních kamenných bloků, jindy 

z kombinovaného zdiva, často architektonicky 

členěných (římsy, záklenky, větráky). Po 

požáru roku 1806 již nedošlo k jejich obnovení 

v původním výrazném počtu (shořelo jich 60). 

Dochovány dodnes např. při čp. 5, 6, 7, 36, 37, 

47, 76, 85, 109, 323, 333 nebo 424. 

 

Zbytky původního oplocení pozemků 

Při čp. 37 

Liberecká ulice 

Klasicistní řešení původních bran do bohatších 

usedlostí, kamenné sloupky zakončené 

profilovanými krycími deskami, původně 

pravděpodobně osazenými dekorativními 

prvky (vázami). V částečné podobě dochováno 

při čp. 5, 47, 76,  126, 187 nebo 605. 
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Karta objektu č. 1 

název objektu radnice 

 

č. p./č. e. 1 

parcelní čísla           p. č. 902 

adresa Nám. TGM 

rejstříkové číslo ÚSKP 10790/5-5637 

  

Popis objektu 
Budova radnice je v Hodkovicích poprvé vzpomínána v souvislosti s požárem města v roce 1692. 

Touto pohromou byla často sužována, zničena nebo silně poškozena v letech 1707, 1768, 1806. Nová 

budova radnice se začala po posledním požáru stavět roku 1811, dokončena v září 1812, (včetně 

pokrytí věže 1814) podle plánů libereckého stavitele Josefa Arnolda. Roku 1889 byla v krátké době 8 

měsíců zásadně přestavěna na základě projektu Franze Wildeho. V r. 1902 byla do dvora přistavěna 

policejní stanice. Budova radnice stojí na SZ straně náměstí, na nároží s ulicí Libereckou. Patrová 

stavba obdélného půdorysu má všechny fasády řešeny s přísnou symetrií. Přízemí je zdobeno 

pásovou lineární bosáží, v patře je omítka hladká, zdobena pouze šambránami oken a dekorem 

parapetů. Střecha je sedlová, krytá měděným plechem. Hlavní východní fasáda má v ose průčelí do 

náměstí pětipodlažní věž, svou hmotou mírně předstupující před líc zdiva, v přízemí s hlavním 

vstupem do budovy, v patře s hluboce předsazeným balkonem a nade dveřmi s městským znakem. 

Dveře jsou dvoukřídlé, dřevěné, ve spodní části s dvěma obdélnými výplněmi, v horní části s 

obdélnými skleněnými výplněmi a nad nimi se skleněnými výplněmi čtvrtkruhových výsečí. Všechny 

skleněné výplně jsou kryty kovanými dobovými mřížemi. Kování dveří dobové. V nejvyšším podlaží 

jsou kruhové ciferníky hodin, střecha je jehlanovitá s vikýři na každé straně ukončená korouhví. Po 

obou stranách věže v přízemí jsou okna ve dvou osách, obdélná, zasazená dovnitř, dvojitá s poutcem, 

trojkřídlá, třítabulková, s podokenní římsou a štukovou šambránou, která je v horní části barevně 

sjednocena s částí fasády a zakončena až na kordonové římse; v patře jsou tři okenní osy se 

společnou průběžnou parapetní římsou, trojice oken je vždy sjednocena šambránou, sestávající se z 

kolmých sloupků, lemujících okna, vodorovným překladem a půlkulatým štukovým závěrem s 

klenákem nad každou okenní osou. Nad hlavní římsou nesenou konzolkami je štít s jedním 

půlkruhově zakončeným oknem. V horní části levého štítu je letopočet 1889, v pravém štítu 1812. 

Štíty jsou v dolní části zdobeny kamennými volutami, po stranách s hranovanými jehlancovými čučky 

a nahoře s lasturou a centrálním čučkem, plocha štítu pilastry a zrcadly. Vstupní dveře umístěny nad 

schodištěm, jsou původní, dvoukřídlé s plastickými výplněmi, nad nadpražím je umístěno půlkruhové 

světlíkové okno. Kování dveří je původní. Boční fasáda do Liberecké ulice je sedmiosá, první, mírně 
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předsazená osa je na rozích členěna bosáží, přízemní řada oken je ve všech prvcích shodná s okny v 

průčelí, okna v prvním patře jsou taktéž shodná s okny v průčelí, jen suprafenestry jsou tvořeny 

výrazně plastickými nízkým tympanonem v 1. ose a půlkruhovými tympanony s kamennými čučky v 

ostatních osách. Nad korunní římsou jsou v jednotlivých osách ve střeše proraženy oplechované 

vikýře s jednoduchými obdélnými okny, zakončené jednoduchými jehlancovými věžičkami. Pravá a 

levá osa je zakončena ozdobným štítem s centrálně umístěným obdélným oknem, zakončeným 

kamennou mušlí s čučkem. Přízemí je zakončeno branou se zdí a zděným sloupkem, zakončenými 

pískovcovými římsami s čučky. Brána novodobá. Dvorní SZ fasáda je pětiosá - s okny pouze v patře, v 

přízemí v ose pouze vstup do budovy, vlevo malé okénko a na pravé straně je přistavěn malý téměř 

čtvercový přístavek s pultovou střechou. Vstup je zasazen do pravoúhlého kamenného portálu, dveře 

zasazeny dovnitř, dvoukřídlé, rámové, s výplněmi. Patro je pětiosé, střední část zvýrazněna 

vertikálními řadami bosáže. Mezipatrová římsa je konzolová, trojosý štít zdobený pilastry a volutami, 

zakončený jednou okenní osou s edikulou zdobenou volutami a čučky. Všechna nároží jsou 

zvýrazněna bosáží. Vstupní chodba na obdélném půdoryse je sklenutá valenou klenbou s výraznými 

pasy, uprostřed pravé strany vedou novodobé dveře na schodiště s odpočivadlem a dobovým 

dřevěným zábradlím s tordovaným i sloupky a ornamentálně vyřezávanými pilíři. V prvním patře 

zakončuje vstupní halu, zdobenou výraznými štukovými pilastry s ionizujícími hlavicemi mohutná 

stěna s dřevěnými a skleněnými vitrajovými výplněmi v secesním stylu se vstupními dveřmi do 

zasedací síně. Na ostatních dveřích tohoto patra je zachováno původní kování. 

Dějiny objektu a jeho stavební vývoj 
1692 – zmínka o radnici v souvislosti s požárem města, patrně dřevěná stavba 

1707 – poškozena požárem 

1768 – radnice opět poškozena požárem 

1806 – radnice výrazně poškozena během požáru města  

1811-12 – klasicistní novostavba, Josef Arnold z Liberce 

1843 – na mapách stabilního katastru je radnice vyobrazena jako nespalná, na čtvercovém půdorysu 

s věží. 

1889 – neorenesanční přestavba, Franz Wilde 

1902 – přístavba policejní stanice ve dvoře 

1967 – zřízení pošty v přízemí 

2012 – obnova větrné korouhve s makovicí na věži radnice 

2013 – výměna dlažby, obnova štukových prvků, výmalba, nátěr oken a dveří, zárubní, výměna prahů, 

výměna světel, výměna zábradlí a klik v 1 a 2 NP 

Památkové hodnocení 
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména 

hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a 

rozsah zastavění parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování 

urbanistické situace dané části města. Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající 

podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další 

hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 

interiér).  

Doporučení k obnově a památkové rehabilitaci 
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a 

materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je 

pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě 
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obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném 

případě nejlépe historicky doloženou břidlici, popř. vláknocementové šablony šedočerného odstínu či 

falcovaný plech. V případě dožití stávajících oken by měly být nové výplně opět špaletové, dřevěné 

dle původního členění. V případě obnovy fasády objektu je třeba použít klasických omítek bez 

jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod. 

Použité prameny, literatura a dokumentace 
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - 

k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Archiv Stavebního úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, složka čp. 1. 

Archiv Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 

HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou. 

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 1997. 

KÜHN, Karl Friedrich. Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale im Bezirke 

Reichenberg. Brünn: Rudolf M. Rohrer, 1934. 

ŠTERNOVÁ, Petra, ed. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. 

V Liberci: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010. 

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k čp. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://archivnimapy.cuzk.cz/
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Přílohy 

 

Radnice na vedutě města od F. B. Wernera z roku 1752. 

 

 

Radnice na vedutě města z roku 1868. 
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Nedatovaná kresba průčelí radnice, patrně F. Wilde. 
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Historický snímek klasicistní radnice před přestavbou. 
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Radnice krátce po přestavbě. 

 

 

Nedatovaný historický snímek radnice. 
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Radnice na kolorované historické pohlednici. 

 

Radnice na meziválečné pohlednici. 



PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 

 

 

Radnice na snímku z roku 1949. 
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Dvorní průčelí radnice na snímku z roku 1994. 
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Radnice, celkový pohled, foto JZ, 2016. 
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Dvorní průčelí, foto AŘ, 2016. 
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Detail vstupu, foto AŘ, 2016. 

 

Detail městského znaku, foto AŘ, 2016. 

 

 

Detail jednoho z volutových štítů, foto AŘ, 2016. 
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Detail bočního, pískovcového portálu, foto AŘ, 2016. 
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Pohled do klenuté střední chodby v přízemí, foto JZ, 2016. 
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Zasedací sál, foto AŘ, 2016. 

 

Detail krbu v zasedacím sále, foto AŘ, 2016. 
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Pohled do vestibulu v patře, foto AŘ, 2016. 
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Detail pilastru ve vestibulu v patře, foto AŘ, 2016. 
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Mapové přílohy 
 

Vyznačení radnice na mapě stabilního katastru 
 

 

Vyznačení radnice na mapě rekonstruující stav v roce 1938 
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Karta objektu č. 32 

název objektu dům 

 

č. p./č. e. 32 

parcelní čísla           p. č. 902 

adresa ulice Liberecká 

rejstříkové číslo ÚSKP 11111/5-5726 

  

Popis objektu 
Dům stojí nedaleko křižovatky silnic do Českého Dubu a do Záskalí a postavil si ho pro své potřeby 

místní stavitel Heinrich Schäfer. Obytný objekt je patrový, z části s dalším patrem zpola vestavěným 

do půdního prostoru. Základní půdorys ve tvaru písmene L je doplněný na JZ straně ještě krátkým, 

dvoupatrovým křídlem se schodištěm nad chodbu. Sokl budovy a částečně i nároží jsou obloženy 

lícovými cihlami. Střecha je sedlová s valbičkou nad štítem hlavního průčelí, krytá 

vláknocementovými šablonami. Hlavní severovýchodní průčelí je členěno do čtyř os a dvou 

nestejných částí. Pravá část je jednodušší, se sedlovou střechou a plně vyzděným bočním štítem. Levá 

část je o patro vyšší, zvýrazněna rizalitem ukončeným štítem s polovalbou. Plocha štítu je členěna 

hrázděnou konstrukcí, spočívající na profilových konzolách. Středem fasády rizalitu - mezi okny 

přízemí až po parapet horních oken je štukový reliéf ovocného stromu v trávníku přivázaného ke 

kůlu. Okna mají šambrány secesních tvarů, průběžné parapetní římsy jsou z neomítaných cihel. 

Šambrány jsou v přízemí obdélné s níže položenými uchy, v horní části zakončené segmentem s 

klenákem. V patře jsou šambrány ukončeny profilovanou římsou. Okenní výplně jsou novodobé, 

nevhodné, plastové. V mírně svažitém terénu je nad kamennými schody umístěn hlavní vstup do 

domu, krytý pultovou střechou, nesenou na dřevěných sloupcích s mírně vydutými podpěrami. 

Sloupky i podpěry jsou truhlářsky zdobené rostlinným ornamentem. Z levé strany je boční část 

vchodu pod střechou kryta ozdobným podbitím. Dveře původní, dřevěné, jednokřídlé, členěné na 

vrchní obdélnou část, vyplněnou sklem a původní kovanou mříží s rostlinným motivem a spodní část 

se středovou kytkou v kruhovém medailonu, po stranách se 3 vertikálními zářezy a pod nimi tří 

vertikálních obdélných výplňových rámů s rostlinným ornamentem. Boční SZ je zcela hladká a zadní 

fasáda členěná různými novodobými okenními otvory, bez dalších ozdob. 
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Dějiny objektu a jeho stavební vývoj 
1806 – dům zanikl během požáru města a byl nahrazen klasicistní novostavbou 

1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný, na čtvercovém půdorysu. 

1902 – novostavba, Heinrich Schäfer, Hodkovice 

1946 – reklamní tabule s výlohovou skříňkou u oplocení vedle hlavního vstupu do objektu, Jindřich 

(Heinrich) Schäfer, národní správa 

2011 – kompletní výměna oken za plastová, provedeno v rozporu s odborným vyjádřením NPÚ a 

rozhodnutím správního orgánu 

Památkové hodnocení 
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména 

hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a 

rozsah zastavění parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování 

urbanistické situace dané části města. Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající 

podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další 

hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 

interiér).  

Doporučení k obnově a památkové rehabilitaci 
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a 

materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je 

pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě 

obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném 

případě opět nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu popř. falcovaný plech. 

V případě dožití stávajících nevhodných oken by měly nové výplně provedené ze dřeva, opět jako 

špaletové a dle původního členění. V případě obnovy fasády objektu je záhodno použít klasických 

omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod. 

Použité prameny, literatura a dokumentace 
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - 

k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Archiv Stavebního úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, složka čp. 32. 

Archiv Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 

HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou. 

ŠTERNOVÁ, Petra, ed. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. 

V Liberci: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010. 

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k čp. 32. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 

 

Přílohy 

 

Projekt reklamní tabule s výlohovou skříňkou u oplocení vedle hlavního vstupu do objektu, Jindřich 

(Heinrich) Schäfer, národní správa (1946). 

 

Dům krátce po dostavbě na historické fotografii. 
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Dům čp. 32 na snímku z roku 1994. 
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Dům čp. 32, současný stav, foto JZ, 2016. 
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Původní secesní vstupní dveře do objektu, foto JZ, 2016. 
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Detail secesní florální výzdoby fasády, foto JZ, 2016. 
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Mapové přílohy 
 

Vyznačení domu na mapě stabilního katastru 
 

 

Vyznačení domu na mapě rekonstruující stav v roce 1938 
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Karta objektu č. 41 

název objektu dům 

 

č. p./č. e. 40 

parcelní čísla           p. č. 525/1, 525/2 

adresa ulice Liberecká 

rejstříkové číslo ÚSKP 12731/5-5825 

  

Popis objektu 
Dům čp. 40 stojí severozápadně od náměstí a provozně je spojen s domem čp. 41. Postaven byl na 

počátku 20. století na místě staršího domu, patrně dle projektu Wilhelma Burdeho ve stylu 

geometrické secese. Objekt je dvoupatrový, uliční fasáda v přízemí se šesti okny, v prvním patře s pěti 

okenními osami, ve druhém patře na levé straně nad osou prvního patra je oktogonální dvoupodlažní 

arkýř nesený dvěma krakorci a uplatňující se v průčelí třemi stranami, následují čtyři okenní osy. V 

přízemí je omítnutá podezdívka ukončená jednoduchou římsou; přízemí do výše poutců oken je 

zdobeno pásovou bosáží. Čtyři okna, bráno z levé strany, mají společnou šambránu, totéž platí i pro 

dvě okna na pravé straně. Šambrána je v obou případech ukončena společnou nadokenní římsou, 

zdobenou jemným zubořezem. Nad každým oknem je štukový dekor se secesními rostlinnými motivy, 

lemovaný geometrickými čtverci. Okna jsou, novodobá, z lepených profilů, jednoduchá, obdélná se 

segmentovým zakončením, s poutcem, trojkřídlá, třítabulková, členěna do T. Přízemí a patro odděluje 

fabionová římsa, která současně tvoří parapet oken v prvním patře. Jedna okenní osa je umístěna 

přímo pod arkýřem, další osy tvoří dvě dvojice sdružených oken. Tato okna jsou taktéž spojena vždy v 

páru společnou šambránou, zdůrazněnou v omítce geometrickým ornamentem a bílou barvou. Mají 

společnou nadokenní římsu. Mezi nimi s dvojicí sdružených oken v těch samých osách 2. patra jsou v 

omítce provedeny ornamenty z modrých čtverců. Okna 2. patra jsou typově shodná s okny patra 1. V 

meziokenních osách jsou umístěny kované ornamenty. Osmiboký arkýř, jehož 3 strany hrají v průčelí 

hlavní úlohu, je nasazen nad levou okenní osou na dvou odstupňovaných krakorcích. V úrovni oken 2. 

patra jsou jeho 3 stěny do ulice proraženy úzkými obdélnými okny, dělenými poutcem, v úrovni těsně 

pod střešní římsou probíhá i přes arkýř jednoduchá plastická lišta, která dooděluje horní řadu 

půlkulatých okének. Nad nimi je nad zvýrazněnou římsou usazena projmutá jehlanová střecha, 

zakončená kupolovitým vrchlíkem s makovicí a korouhví. Boční SV fasáda je členěna do čtyř okenních 

os, okna jsou usazena jednotlivě, typ oken v jednotlivých patrech a taktéž i dekor jsou totožné s 

průčelím. Budova má v zadní části rozsáhlý dvorní trakt s výrobním zázemím. 

Dějiny objektu a jeho stavební vývoj 
1806 – dům zanikl během požáru města a byl nahrazen klasicistní novostavbou 

1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný, na čtvercovém půdorysu 
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1897 – objekt zakoupen papírnou Herlt & Wilde 

Přestavba na počátku 20. století, patrně Wilhelm Burde 

2003 – oprava fasády 

Památkové hodnocení 
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména 

hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a 

rozsah zastavění parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování 

urbanistické situace dané části města. Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající 

podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další 

hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 

interiér). K hodnotným uměleckořemeslným prvkům exteriéru patří secesní fasády se štukovou 

výzdobou. 

Doporučení k obnově a památkové rehabilitaci 
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a 

materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je 

pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě 

obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném 

případě nejlépe pálené tašky, popř. vláknocementové šablony. V případě dožití stávajících oken by 

měly nové výplně provedeny opět ze dřeva dle původního členění a špaletová. V případě obnovy 

fasády objektu je nutné použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, 

novodobé omítkové směsi apod. 

Použité prameny, literatura a dokumentace 
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - 

k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Archiv Stavebního úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, složka čp. 40. 

Archiv Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 

HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou. 

HIRSCHMANN, Oskar. Führer durch Liebenau. Liebenau: Gesangvereines Liebenau, 1909. 

ŠTERNOVÁ, Petra, ed. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. 

V Liberci: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010. 

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k čp. 40. 
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Přílohy 
 

 

Dobová reklama továrny z roku 1909. 

 

 

Dům čp. 40 před přestavbou na snímku z konce 19. století. 
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Nedatovaný historický snímek domu čp. 40. 

 

Dům čp. 40 na historické pohlednici. 
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Dům čp. 40 na nedatovaném historickém snímku. 

 

Dům čp. 40 na nedatovaném snímku z meziválečného období. 
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Dům čp. 40 na snímku z roku 1994. 

 

 

Detail secesní výzdoby fasád s geometrickými prvky a motivem kaštanového listu, foto MČ 2009 
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Detail arkýře, foto MO 2009. 
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Současný stav domu čp. 40, celkový pohled, foto JZ 2016. 

 

 

 

 



PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 

 

Mapové přílohy 
 

Vyznačení domu na mapě stabilního katastru 
 

 

Vyznačení domu na mapě rekonstruující stav v roce 1938 
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Karta objektu č. 41 

název objektu dům 

 

č. p./č. e. 41 

parcelní čísla           p. č. 524 

adresa ulice Liberecká 

rejstříkové číslo ÚSKP 12732/5-5823 

  

Popis objektu 
Objekt čp. 41 je situován na nároží Liberecké ulice a spojovací uličky k cestě ke kostelu. 

Severozápadní stranou sousedí s domem čp. 40, s nímž je také provozně spojen, původně byl 

vlastníkem jeden podnik. Autorem objektu, který se svými architektonickými kvalitami výrazně 

vymyká místní maloměstské zástavbě, byl zřejmě liberecký stavitel Ernst Schäfer. Dům je členěn na 

správní a výrobní část. Správní část - nyní část obytná, v přízemí s obchodními plochami - tvoří 

patrový objekt s polopatrem a malými obdélnými okénky s uchy a výrazně předsazenou střechou. 

Fasáda je bohatě zdobena, nejvýraznější je polozapuštěný, kolmo na roh budovy postavený balkon, z 

obou stran podepřený krakorci. Nárožní zdivo nad balkonem je podpíráno dvěma půlkruhovými 

bohatě zdobenými pasy se středovým ozdobným klenákem svedenými na střední sloup v ose 

balkonu. V supraportě nad vstupem na balkon je půlkruhový bohatý neorenesanční ornament. V 

přízemí v ose balkonu je na obou stranách nároží druhotně osazeno jedno obdélné novodobé 

jednotabulkové okno. Strana do ulice Liberecké je osmiosá, v přízemí se dvěma vstupy. V supraportě 

pravého vchodu v kartuši je letopočet 1897. Dveře jsou totožné, dřevěné rámové s výplněmi a 

obdélným proskleným nadsvětlíkem, členěným do šesti čtvercových tabulek. Pravá okenní osa má 

sdružená okna s jednou nadokenní římsou. Suprafenestry nad okny v přízemí jsou zdobeny 

centrálním neorenesančním ornamentem s maskou. Okna jsou obdélná, čtyřkřídlá, s poutcem, 

vsazena dovnitř. Okna 1. patra mají společnou parapetní římsu, která zároveň tvoří průběžnou římsu, 

oddělující opticky obě patra, tato pokračuje i za balkonem na JZ boční straně. Okna 1. patra jsou 

totožná s okny přízemí. Nad nimi jsou pod střechou v jednotlivých osách umístěna obdélná malá 

horizontální okénka, lemovaná bohatou sgrafitovou pseudorenesanční výzdobou. Boční strana JZ do 

uličky je čtyřosá, okna ve všech patrech jsou shodná s okny v průčelí. V pravé ose jsou okna sdružena. 

Výzdoba suprafenester a fasády je shodná s průčelím. Objekt výrobní, navazující na tento dům 

směrem do uličky, je jednopatrový, na obdélném půdoryse se zalomením do L do dvorní části. Jeho 

fasáda je jedenáctiosá, se sdruženými okny v 7. až 9. ose. Okna jsou v obou patrech obdélná, 

čtyřtabulková, s poutcem, zasazená dovnitř, v přízemí s uchy a zvýrazněnou nadokenní římsou bez 

dalších ozdob, okna 1. patra jsou posazena na společné parapetní římse, navazující z průčelního 

objektu. Střecha je sedlová, značně předsazená. 
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Dějiny objektu a jeho stavební vývoj 
1806 – dům zanikl během požáru města a byl nahrazen klasicistní novostavbou 

1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný, na obdélném půdorysu. 

1895 – neorenesanční přestavba domu pro Johanna Dresslera na základě projektu libereckého 

stavitele Ernsta Schäfera 

1897 – objekt zakoupen papírnou Herlt & Wilde, novostavba továrny se správní budovou patrně na 

základě projektu Ernsta Schäfera 

Památkové hodnocení 
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména 

hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a 

rozsah zastavění parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování 

urbanistické situace dané části města. Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající 

podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další 

hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 

interiér). K mimořádně hodnotným uměleckořemeslným prvkům exteriéru patří honosné fasády 

s bohatou štukovou a sgrafitovou výzdobou, stav interiérů není znám. 

Doporučení k obnově a památkové rehabilitaci 
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a 

materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je 

pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě 

obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném 

případě nejlépe pálené tašky, popř. vláknocementové šablony. V případě dožití stávajících oken by 

měly nové výplně provedeny ze dřeva dle původního členění, tedy s poutcem a dvojicí vrchních a 

spodních křídel. V případě obnovy fasády objektu je nutné použití klasických omítek bez jakýchkoliv 

novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod. 

Použité prameny, literatura a dokumentace 
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - 

k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Archiv Stavebního úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, složka čp. 41. 

Archiv Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 

HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou. 

HIRSCHMANN, Oskar. Führer durch Liebenau. Liebenau: Gesangvereines Liebenau, 1909. 

ŠTERNOVÁ, Petra, ed. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. 

V Liberci: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010. 

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k čp. 41. 



PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 

 

Přílohy 

 

Projekt přestavby domu Josefa Dresslera z roku 1895, Ernst Schäfer. 
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Dobová reklama továrny z roku 1909. 

 

 

Nedatovaný historický snímek domu čp. 41. 
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Nedatovaný historický snímek domu čp. 41. 

 

Nedatovaný historický snímek domu čp. 41. 
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Dům čp. 41 na historické pohlednici. 

 

Dům čp. 41 na kolorované pohlednici z počátku 20. století. 
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Dům čp. 41 na nedatovaném snímku z meziválečného období. 

 

Dům čp. 41 na snímku z roku 1994. 
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Současný stav domu čp. 41, celkový pohled, foto JZ 2016. 
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Detail nároží, foto JZ 2016. 
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Detail sgrafitové výzdoby, foto JZ 2016. 

 

Detail vstupu s letopočtem 1897, foto JZ 2016. 
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Detail honosného balkónového arkýře, foto JZ 2016. 
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Detail náročné okenní šambrány, foto JZ 2016.  



PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 

 

Mapové přílohy 
 

Vyznačení domu na mapě stabilního katastru 
 

 

Vyznačení domu na mapě rekonstruující stav v roce 1938 
 

 

 



PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 

 

Karta objektu č. 51 

název objektu dům 

 

č. p./č. e. 51 

parcelní čísla           p. č. 257 

adresa nám. TGM 

rejstříkové číslo ÚSKP 11039/5-5698 

  

Popis objektu 
Původně klasicistní dům z počátku 19. století prošel na jeho konci novorenesanční přestavbou. 

Půdorys domu prodlužuje v severozápadním směru přízemní dvorní přístavba. Výkladce a dveře 

doplňují kovové rolety z konce 19. století. Patrový podsklepený zděný hladce omítnutý štítový dům 

byl vystavěn na úzké parcele pod sedlovou krytou střechou s hřebenem kolmým k náměstí. Na tento 

dům navazuje v hloubce parcely další přízemní hospodářský objekt. Střešní krytinou jsou eternity. 

Hlavní JV průčelí domu je tříosé. V přízemí je uprostřed vchod (s rámovými dvojkřídlými dřevěnými a 

z větší části zasklenými dveřmi) mezi dvěma původními výkladci s roletami z konce 19. století. Otvory 

byly dříve členěny bosáží, která dnes zbyla pouze po stranách vchodu a nad ní. Kordonová římsa mezi 

přízemím a patrem je nad vchodem vzedmuta segmentem. Okna v patře jsou dvojitá, trojkřídlá s 

poutcem, dělená písmenem T, ven a dovnitř otevíravá, osazená do velmi mělké špalety. Okna mají 

šambrány, podokenní a nadokenní římsy (ta nad prostředním oknem je nahrazena málo okřídleným 
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trojúhleníkovým frontonem) podpírané volutovými konzolami a parapety ozdobené vždy dvěma 

články valbové diamantové bosáže. Profilované podokenní římsy jsou spojeny balkónovým pasem, 

který přechází i do bosáže na nárožích. Hlavní římsa je podepřena čtyřmi volutovými konzolami. 

Dvoupatrový štít je dole též trojosý, členěn čtyřmi iónskými pilastry nesoucími celé kladí. Mezi nimi je 

po okně se šambránou (uprostřed okno větší a jeho šambrána má hlavní klenák). Štít je po stranách 

ukončen volutami, nad římsou je štít zakončen čtvercovým polem, zakončený taktéž volutami, s 

centrálním kruhovým otvorem a půlkruhovým segmentem, lemovaným římsou, jako zakončení štítu. 

Dům byl postaven po požáru v r. 1806 a upraven v poslední čtvrtině 19. stol. 

 

Dějiny objektu a jeho stavební vývoj 
1806 – dům zanikl během požáru města a byl nahrazen klasicistní novostavbou 

1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný, na obdélném, štítově 

orientovaném půdorysu. 

konec 19. století –  přestavba dle projektu neznámého architekta či stavitele  

1908 – stavební úpravy  

Památkové hodnocení 
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména 

hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a 

rozsah zastavění parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování 

urbanistické situace dané části města. Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající 

podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další 

hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 

interiér).  

Doporučení k obnově a památkové rehabilitaci 
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a 

materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je 

pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě 

obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném 

případě nejlépe vláknocementové šablony, popř. falcovaný plech. V případě dožití stávajících oken by 

měly nové výplně být provedeny opět jako špaletové ze dřeva dle původního členění, tedy 

s poutcem, členěná do T. V případě obnovy fasády objektu je nutné použití klasických omítek bez 

jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod. 

Použité prameny, literatura a dokumentace 
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - 

k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Archiv Stavebního úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, složka čp. 51. 

Archiv Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 

HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou. 

HIRSCHMANN, Oskar. Führer durch Liebenau. Liebenau: Gesangvereines Liebenau, 1909. 

ŠTERNOVÁ, Petra, ed. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. 

V Liberci: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010. 

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k čp. 51. 
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Přílohy 
 

 

Nedatovaný historický snímek domu čp. 51. 

 



PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 

 

 

Nedatovaný historický snímek domu čp. 51. 

 

 

Dům čp. 51 na výřezu z kolorované pohlednice z počátku 20. století. 
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Dům čp. 51 na snímku z roku 1994. 

 

Dvorní fasáda s hospodářským objektem na snímku z roku 1994. 
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Klenba v interiéru hospodářského objektu na snímku z roku 1994. 
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Současný stav domu čp. 51, celkový pohled, foto AŘ 2016. 
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Detail parteru, foto AŘ 2016. 

 

 

 

Detail volutového štítu, foto AŘ 2016. 
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Detail frontonové římsy nad oknem, foto AŘ 2016. 

 

 

 

Detail výkladce, foto AŘ  2016. 
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Pohled do dvora, foto AŘ 2016. 

 

 

 

Pohled do dvora, foto AŘ 2016. 
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Mapové přílohy 
 

Vyznačení domu na mapě stabilního katastru 
 

 

Vyznačení domu na mapě rekonstruující stav v roce 1938 
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Karta objektu č. 125 

název objektu dům 

 

č. p./č. e. 125 

parcelní čísla           p. č. 54 

adresa ulice Růžová 

rejstříkové číslo 

ÚSKP 

10793/5-5639 

  

Popis objektu 
Objekt čp. 125 je situován v nároží ulic Růžová a Koněvova, v těsné blízkosti bývalé márnice, po pravé 

straně pod schodištěm, jímž se vstupuje do areálu kostela sv. Prokopa.  

Zděná stavba vznikla ke konci 18. století, stojí na podélném půdorysu, má dvě nadzemních podlaží a 

zobytněné podkroví pod sedlovou střechou. Podélná šestiosá strana se obrací do ulice, štítová stěna 

se třemi osami pak směrem ke schodišti. Položení domu kopíruje oválný půdorys nejstaršího 

doloženého sídliště kolem kostela. Střechu s nestejnoměrným sklonem kryjí bitumenové šablony a 

člení čtveřice novodobých sedlových vikýřů orientovaných směrem do ulice. Fasády člení rastr 

svislých nárožních a vodorovných mezipatrových hladkých lisén. Hladce jsou řešeny také okenní 

šambrány lemované pásky, vstup rámuje v omítce naznačené ostění s uchy. Okenní výplně jsou 

novodobé, dřevěné, špaletové, s vnějšími křídly osazenými v líci fasády. Vstup do domu je osazen 

zdobnou dvoukřídlou dveřní výplní, bokatě členěnou historizujícím tvaroslovím a dekorativními 

kovanými mřížemi. Dispozice je tradičního trojdílného typu  se střední vstupní chodbou, z níž stoupá 

jednoramenné kamenné schodiště do patra. V zadní části chodby je záklenek původní černé kuchyně, 

ostatní prostory přízemí i patra jsou plochostropé.  

Dějiny objektu a jeho stavební vývoj 
konec 18. století – stavba domu 

1843 – na mapě stabilního katastru je objekt zobrazen jako nespalný, na obdélném půdorysu 

1993 – celková rekonstrukce domu, náhrada původních dřevěných stropů betonovým monolitem, 

osazení střešních vikýřů, zrušení krámku s dřevěným výkladcem a v levé části přízemí a jeho náhrada 

dvěma okenními osami, zobytnění podkroví, zbudování nového, přímého vstupu do podkroví ze 

strany od kostela.  

2000 – oprava fasády, výměna oken 

Památkové hodnocení 
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména 

hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a 
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rozsah zastavění parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování 

urbanistické situace dané části města. 

Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické 

nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno 

upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). K hodnotným 

uměleckořemeslným prvkům exteriéru patří vstupní dvoukřídlé dveře. 

Doporučení k obnově a památkové rehabilitaci 
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a 

materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je 

pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě 

obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném 

případě nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu. Stávající asfaltový šindel je krajně 

nevhodnou náhradou původní břidlicové krytiny nejen vzhledem ke své materiálové podstatě, ale 

také vzhledem ke krátkodobé životnosti a tudíž nedostatečné ochraně střešního pláště a konstrukce 

krovu.  V případě dožití stávajících oken by měly nové výplně provedeny ze dřeva dle původního 

členění, tedy s poutcem a dvojicí vrchních křídel, s vnějšími křídly osazenými v líci fasády. V případě 

obnovy fasády objektu je záhodno použití klasických vápenných omítek bez jakýchkoliv novodobých 

doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod. 

Použité prameny, literatura a dokumentace 
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - 

k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Archiv Stavebního úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, složka čp. 125. 

Archiv Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 

HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou. 

HIRSCHMANN, Oskar. Führer durch Liebenau. Liebenau: Gesangvereines Liebenau, 1909. 

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k čp. 125. 

ŠTERNOVÁ, Petra, ed. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. 

V Liberci: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010. 
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Přílohy 
 

 

Historická pohlednice z roku 1910, průhled Koněvovou ulicí, na domě je ještě patrný původní 

výkladec obchodu, zrušený při rekonstrukci v roce 1993 

 

Současný stav domu, pohled směrem k východnímu nároží, foto AŘ 2016 
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Jižní štítová stěna s patrným hladkým členěním lisenovými rámy a páskovými šambránami, foto AŘ 

2016 
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Mapové přílohy 
 

Vyznačení domu na mapě stabilního katastru 

 

Vyznačení domu na mapě rekonstruující stav v roce 1938 
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Karta objektu č. 182 

název objektu dům 

 

č. p./č. e. 182 

parcelní čísla           p. č. 710/1 

adresa ulice Pražská 

rejstříkové číslo ÚSKP 29350/5-4283 

  

Popis objektu 
Městský dům libereckého typu z konce 18. století, stojí na vyvýšeném pozemku nad kamennou zdí, 

lemující Pražskou ulici. Dům má mírně obdélný půdorys s pravoúhlým výstupkem na V stranu do 

dvora. Má mansardovou střechu s vikýřky, krytou eternitovými šablonami. Štítové průčelí je otočeno 

na Z do ulice, toto i boční JZ průčelí jsou v 1. patře proraženy okny ve 4 osách, taktéž v přízemí, jen u 

průčelí je levá střední osa nahrazena vstupním portálem. Boční SZ průčelí je členěno jen do 3 os, 

okno je vsazeno jen v 1. ose 1. patra. Zadní stěna domu je členitější, čtyřosá, s dvěma okny v 1. patře 

(pod nimiž k domu přiléhají přízemní dřevěné kůlny), schodištovým oknem (novější) a zadním 

vchodem a vpravo se 2 menšími okénky v 1. patře a v přízemí. Přízemí a 1. patro jsou od sebe 

oddělena jemně profilovanou římsou. Okna zadní a bočního SZ průčelí jsou osazena do nehlubokých 

obdélných hladkých ostění, zvýrazněných v SZ fasádě bílou barvou, v zadní fasádě naopak pískovou 

barvou, jelikož tato fasáda je natřena na bílo. SZ boční fasáda, je tak jako čelní a JV boční řešena v 

omítce do širokých lizénových rámců bílé barvy, pole mezi nimi jsou vyplněna stříkanou omítkou 

tmavé pískové barvy. U průčelí a JV boční fasády jsou pak v přízemí na nárožích a mezi jednotlivými 

osami členěny navíc ještě širokými pásy světlejší pískové omítky, členěné bosáží. Okna na těchto 

fasádách jsou vsazena do jednoduchých bíle natřených obdélných kamenných ostění s kamennou 

parapetní římsou. Nad okny je ostění zdobeno plastickým středovým klenákem s rostlinným 

ornamentem, z nějž na obě strany vybíhají ozdobné stuhy. Pod okny na čelní stěně jsou v omítce 

provedené ozdobné klasicistní festony. Na meziokenních lizénách jsou umístěny různé klasicistní 

ornamenty, pod nimi úrovni stropu přízemí pak ve vystouplých čtvercích ornamentální květy růží. 

Okna přízemí jsou lemována shodným ostěním jako v 1. patře, na boční fasádě zcela bez ozdob, na 

průčelí pak s ozdobnými festony. Všechna tato okna jsou dvoukřídlá, s dřevěnými okenicemi, dělená 

svisle na 3 shodné tabulky. Výjimku tvoří levé přízemní okno průčelí, které je zakončeno půlkruhově, 

je vsazeno do ostění barvy kamene, se zasazeným středovým klenákem, okno taktéž dvoukřídlé, 

dělené do 6 tabulek, zakončené obloukově. Vstupní portál v levé střední ose průčelí, lemován 

kamenným klasicistním ostěním s ornamentálními hlavicemi, se vsazeným středovým klenákem s 

nápisem 1792 / N 123, nad ním je feston s domovním znamením vinného hroznu v kartuši. Dveře jsou 

původní, dvoukřídlé, členěné do dvou obdélných polí, horní pole jsou vyplněna sklem, krytým 

shodnými ornamentálními nepůvodními mřížemi, spodní pole jsou vpadlá, se středovým 

ornamentem hvězdice v oválu. Mezeru mezi křídly vyplňuje ozdobná plastická lišta. Kování původní, 
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zkorodované. Uprostřed nadpraží dveří je umístěna plastický dřevěný ornamentální list, zbytek 

portálu vyplňuje nízké půlkruhové okno, dělené paprskovitě třemi příčlemi do 4 shodných tabulek. 

Uvnitř v přízemí je křížová klenba. 

Dějiny objektu a jeho stavební vývoj 
1792 – výstavba domu 

1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný, na půdorysu písmene L. 

1946 – oprava střechy 

2006 – kompletní rekonstrukce objektu 

Památkové hodnocení 
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména 

hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a 

rozsah zastavění parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování 

urbanistické situace dané části města. Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající 

podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další 

hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 

interiér).  

Doporučení k obnově a památkové rehabilitaci 
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a 

materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je 

pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě 

obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném 

případě nejlépe břidlice, popř. vláknocementové šablony, ev. falcovaný plech. V případě dožití 

stávajících oken by měly nové výplně být opět špaletové, dřevěné, dle původního členění. V případě 

obnovy fasády objektu je záhodno použít klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – 

zateplení, novodobé omítkové směsi apod. 

Použité prameny, literatura a dokumentace 
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - 

k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Archiv Stavebního úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, složka čp. 182. 

Archiv Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 

HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou. 

ŠTERNOVÁ, Petra, ed. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. 

V Liberci: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010. 

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k čp. 182. 
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Přílohy 
 

 

Dům na snímku z roku 1961. 

 

 

Dům čp. 182 na snímku z roku 1994. 
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Dům čp. 182, současný stav, foto AŘ, 2016. 
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Detail portálu s datací, foto AŘ, 2016. 

 



PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 

 

 

Detail oken, foto AŘ, 2016. 

 

 

Detail bohaté štukové výzdoby fasád, foto AŘ, 2016. 
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Mapové přílohy 
 

Vyznačení domu na mapě stabilního katastru 
 

 

 

Vyznačení domu na mapě rekonstruující stav v roce 1938 
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Karta objektu č. 216 

název objektu dům 

 

č. p./č. e. 216 

parcelní čísla           p. č. 488 

adresa nám. TGM 

rejstříkové číslo ÚSKP 10692/5-5627 

  

Popis objektu 
Klasicistní dům z počátku 19. století postavený na místě staršího objektu se nachází v severním rohu 

náměstí, poblíž budovy radnice. Stavebně je se sousedním domem propojen úzkým krčkem, který se 

do náměstí obrací secesně pojatým průčelím. Omítnutý patrový zděný dům obdélného půdorysu je 

kryt mansardovou střechou se štíty vyskládanou plechovými šablonami. Průčelí do náměstí (JZ) je 

čtyřosé, členěné kromě oken mezipatrovými římsami a lisénami po obou okrajích průčelí. Okna jsou 

obdélná, bez šambrán, v přízemí nevhodná, novodobá plastová, se základním dělením “ na kříž” a s 

dalším rozčleněním tabulek kovovými příčlemi, v patře členěná novodoběji - typ “T”. Ve zděném 

vysokém štítu mansardy jsou v dolní části tři okna (stejná jako v patře), v horní části, oddělené 

římsou, je jedno okno v ose průčelí - nahoře půlkruhově ukončené, s parapetní římsou. Boční průčelí 

(do uličky, SZ) je v přízemí pětiosé, v patře trojosé, s prosvětlením schodiště malými okénky. Vstup do 

obytných prostor horních podlaží je z uličky nebo ze dvora, přístup do přízemních místností je z 

přístavku po pravé straně domu, kde byl v přízemí vybudován zcela nový vstup se schodištěm 

zdobeným dvěma kovovými sloupy nesoucími stříšku a osvětlení vstupu. Podle starého snímku bylo 

původně v přízemí i patře přístavku vždy jedno trojdílné okno. Přístavek je ukončen ozdobným 

štítem. U dvorního štítu se nachází přízemní přístavek zaklenutý, z kamenného zdiva - zřejmě původní 

stáj. 

 

Dějiny objektu a jeho stavební vývoj 
1806 – dům zanikl během požáru města a byl nahrazen klasicistní novostavbou 

1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný, na obdélném, štítově 

orientovaném půdorysu. 

1893 – stavební úpravy, Ernst Schäfer, Liberec 

1910 – projekt secesního krčku, Wilhelm Burde, Hodkovice 
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1948 – žádost o demolici 

1959 – stavební úpravy 

90. léta 20. století – nevhodné úpravy interiéru přízemí (podhledy, kamenné obklady, atd)  

Po roce 2000 – výměna oken v přízemí za nevhodná, novodobá, plastová 

Památkové hodnocení 
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména 

hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a 

rozsah zastavění parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování 

urbanistické situace dané části města. Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající 

podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další 

hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 

interiér).  

Doporučení k obnově a památkové rehabilitaci 
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a 

materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je 

pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě 

obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném 

případě nejlépe břidlice, popř. vláknocementové šablony ev. falcovaný plech. V případě dožití 

stávajících oken by měly nové výplně provedeny ze dřeva, opět jako špaletová dle původního členění, 

tedy s poutcem a dvojicí vrchních a spodních křídel. Nevhodná plastová okna v přízemí by měla být 

nahrazena dřevěnými, špaletovými dle původního členění. Stejně tak by mělo dojít k výměně 

plastových dveří kavárny za dřevěná, lépe korespondující s charakterem objektu. V případě obnovy 

fasády objektu je nutné použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, 

novodobé omítkové směsi apod. 

Použité prameny, literatura a dokumentace 
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - 

k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Archiv Stavebního úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, složka čp. 216. 

Archiv Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 

HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou. 

HIRSCHMANN, Oskar. Führer durch Liebenau. Liebenau: Gesangvereines Liebenau, 1909. 

ŠTERNOVÁ, Petra, ed. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. 

V Liberci: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010. 

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k čp. 216. 
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Přílohy 
 

 

 

Projekt adaptace domu, Ernst Schäfer. 
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Projekt krčku, Wilhelm Burde. 

 

Nedatovaný historický snímek domu čp. 216 s patrným výkladcem a klasicistním portálem v parteru. 
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Nedatovaný historický snímek domu čp. 216. 

 

Dům čp. 216 na snímku z roku 1994. 
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Současný stav domu čp. 216, celkový pohled, foto AŘ 2016. 
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Secesní krček, foto AŘ 2016. 
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Detail nevhodných plastových oken, foto AŘ 2016. 

 

 

 

Boční fasáda, foto AŘ 2016. 
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Interiér cukrárny, foto AŘ 2016. 
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Mapové přílohy 
 

Vyznačení domu na mapě stabilního katastru 
 

 

 

Vyznačení domu na mapě rekonstruující stav v roce 1938 
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Karta objektu č. 217 

název objektu dům 

 

č. p./č. e. 217 

parcelní čísla           p. č. 253 

adresa nám. TGM 

rejstříkové číslo ÚSKP 11038/5-5697 

  

Popis objektu 
Původně klasicistní stavba z počátku 19. století prošla na jeho konci historizující přestavbou ve stylu 

saské renesance na základě projektu libereckého architekta Ernsta Schäfera. Areál domu s bránou 

stojí v severním koutě náměstí v jeho severozápadní frontě vedle radnice a patří mezi nejnáročnější a 

nejhonosnější objekty na území města, zřetelně se vymykající místní maloměstské zástavbě. Patrový 

zděný dům půdorysu písmene L kryje sedlová střecha s plechovou krytinou. Po stranách střechu 

doplňuje řada pultových vikýřů. Hlavní jihovýchodní průčelí se obrací do náměstí. Nárožní mělký 

vstupní rizalit vrcholí odstupňovaným vysokým štítem. Vstup rámuje portál se štukovou výzdobou a 

výklenkovými sedátky po stranách. Monumentalitu vstupu dotvářejí dvoukřídlé dveře ve shodném 

slohovém ztvárnění. V ploše vstupního průčelí se uplatňuje bohatá štuková výzdoba v podobě 

okenních šambrán, průběžných říms a plastických vlysů. Zbylá průčelí jsou řešena obdobně, avšak 

méně zdobně. Novorenesančně ztvárněná brána propojuje jižní průčelí domu s budovou radnice. 

Zděnou hladce omítnutou bránu zakončuje obdélný středový nástavec s profilovanou římsou a 

valbovým plechovým zastřešením. Samotný půlkruhově zakončený otvor lemuje štuková šambrána s 

naznačeným klenákem, který doplňují festony a reliéf mušle. Kovaná dvoukřídlá vrata ve spodní části 

opatřená plechovými pláty dekoruje v horní části florálně zdobená mříž. V rámci interiérů jsou 

dochovány hodnotné historické podlahy (dlažba), štuková výzdoba stěn a stropů, dveřní výplně a 

náročně pojaté schodiště. 

Dějiny objektu a jeho stavební vývoj 
1806 – dům zanikl během požáru města a byl nahrazen klasicistní novostavbou 

1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný, na obdélném půdorysu 

1897 – neorenesanční přestavba na základě projektu libereckého stavitele Ernsta Schäfera 

1925 – oprava fasády, stavitel Eduard Arlt, Český Dub 
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1944 – protiletecký kryt, stavitel Eduard Arlt, Český Dub 

1950 – zřízení pošty 

Památkové hodnocení 
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména 

hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a 

rozsah zastavění parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování 

urbanistické situace dané části města. Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající 

podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další 

hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i 

interiér). K mimořádně hodnotným uměleckořemeslným prvkům exteriéru patří honosné fasády 

s bohatou štukovou a interiéry. 

Doporučení k obnově a památkové rehabilitaci 
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a 

materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je 

pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě 

obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném 

případě nejlépe pálené tašky, popř. vláknocementové šablony ev. opět falcovaného plechu. 

V případě dožití stávajících oken by měly nové výplně provedeny opět jako špaletové ze dřeva a dle 

původního členění, tedy s poutcem a dvojicí vrchních a spodních křídel. V případě obnovy fasády 

objektu je nutné použití klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, 

novodobé omítkové směsi apod. 

Použité prameny, literatura a dokumentace 
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - 

k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Archiv Stavebního úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, složka čp. 217. 

Archiv Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 

HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou. 

HIRSCHMANN, Oskar. Führer durch Liebenau. Liebenau: Gesangvereines Liebenau, 1909. 

ŠTERNOVÁ, Petra, ed. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. 

V Liberci: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010. 

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k čp. 217. 
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Přílohy 

 

Půdorys přízemí, Ernst Schäfer. 

 

Skica štítu v rozpočtu opravy fasády z roku 1925. 
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Nedatovaný historický snímek domu čp. 217. 

 

Nedatovaný historický snímek domu čp. 217. 
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Nedatovaný historický snímek domu čp. 217. 

 

Dům čp. 217 na snímku z roku 1994. 
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Současný stav domu čp. 217, celkový pohled, foto JZ 2016. 
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Detail nároží, foto AŘ 2016. 
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Detail vstupního portálu, foto AŘ 2016. 
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Detail antropomorfního klenáku s kartuší, zobrazující patrně majitele domu, popř. stavitele Ernsta 

Schäfera, foto AŘ 2016. 
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Detail štítu, foto AŘ 2016. 

 

 

Detail brány, foto AŘ 2016. 
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Detail vstupních dveří, foto AŘ 2016. 
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Vstupní vestibul, foto AŘ 2016. 
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Detail historické dlažby ve vestibulu, foto AŘ 2016. 

 

 

Detail historické dlažby na podestě schodiště, foto AŘ 2016. 
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Schodiště, foto AŘ 2016. 
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Detail schodiště, foto AŘ 2016 
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Schodiště, foto AŘ 2015. 
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Mapové přílohy 
 

Vyznačení domu na mapě stabilního katastru 

 

 

Vyznačení domu na mapě rekonstruující stav v roce 1938 
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Karta objektu č. 24 

název objektu dům 

 

č. p./č. e. 24 

parcelní čísla           p. č. 82 

adresa ulice Sportovní 

rejstříkové číslo 

ÚSKP 

49689/5-5857 

  

Popis objektu 
Dům přibližně z poloviny 19. století je situován v nároží ulic Sportovní, Mlýnská a Dlouhý kopec, 

v severovýchodním směru pod náměstím. Přízemní objekt se sedlovou střechou má přední jižní část 

roubenou a vedlejší severní část zděnou s hlavním vstupem do objektu. Střechu kryjí plechové 

šablony, ve štítech s novodobým dřevěným bedněním jsou prolomena okénka s jednoduchými 

šambránami. Špaletová okna s vnějšími křídly v líci přízemí lemují hladké šambrány s vyřezávanými 

parapety. Dřevěný profilovaný portál je osazen dvoukřídlými dveřmi rámové konstrukce 

s historizujícími kazetami a s klapačkou v podobě antikizujícího sloupku. K zadní štítové straně přiléhá 

přístavba garáže s plochou střechou krytou bitumenovými pásy. Dispozice je tradiční, se střední 

vstupní síní a navazující roubenou světnicí a zděnou komorou.   

Dějiny objektu a jeho stavební vývoj 
pol. 19. století – vznik objektu 

1843 – na mapě stabilního katastru vyznačen jako spalný 

1984 – zrušení čp. 227, přidělení č. ev. 24 

Památkové hodnocení 
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména 

hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a 

rozsah zastavění parcely. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování 

urbanistické situace dané části města. 

Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické 

nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno 

upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). K hodnotným 

uměleckořemeslným prvkům exteriéru patří dvoukřídlá dveřní výplň a veškeré okenní výplně včetně 

šambrán.  

Objekt je v dobrém stavu, probíhá průběžná úprava. 
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Doporučení k obnově a památkové rehabilitaci 
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a 

materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je 

pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě 

obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném 

případě nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu. V případě dožití stávajících oken a 

dveří by měly být nové výplně provedeny ze dřeva dle původního členění a konstrukčního řešení. 

V případě obnovy fasády objektu je nutno zvolit vhodné nátěry na roubenou část (případně dobově 

obvyklý celoplošný vápenný nátěr), na obnovu zděné části použít klasické vápenné omítky bez 

jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.  

Použité prameny, literatura a dokumentace 
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - 

k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Archiv Stavebního úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, složka č. ev. 24. 

Archiv Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 

HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou. 

HIRSCHMANN, Oskar. Führer durch Liebenau. Liebenau: Gesangvereines Liebenau, 1909. 

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. ev. 24. 

ŠTERNOVÁ, Petra, ed. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. 

V Liberci: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010. 
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Přílohy 
 

 

Pohled na jižní štítovou stěnu, foto AŘ 2016 

 

Roubená část přízemí, foto AŘ 2016 
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Vstupní dveře do domu, dvoukřídlá rámová výplň s antikizujícím plastickým členěním, foto AŘ 2016 
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Mapové přílohy 
Vyznačení domu na mapě stabilního katastru 
 

 

Vyznačení domu na mapě rekonstruující stav v roce 1938 
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Karta objektu ----- 

název objektu Areál kostela sv. Prokopa 

 

č. p./č. e. - 

parcelní čísla           p. č. 1, 2,3,28,54 

adresa ulice Kostelní Vrch, ulice 

Koněvova 

rejstříkové číslo ÚSKP 34205/5-4284 

  

Popis objektu 
Kostelní areál je situován jihozápadně od náměstí, v místě, kde lze předpokládat nejstarší lokaci obce, 

kde terén mírně stoupá k jihu. Jedná se o poměrně rozsáhlý areál, jehož středobod tvoří kostel sv. 

Prokopa s přilehlým bývalým hřbitovem s márnicí, se souborem náhrobků, umístěných na stěnách 

kostela a s bývalou ohradní hřbitovní zdí. Na tento komplex navazuje tzv. nový hřbitov, jehož 

chráněnými součástmi jsou ohradní zeď, soubor náhrobků a kříž. Do areálu jsou zahrnuty také 

přidružené sochy sv. Petra a sv. Pavla a socha sv. Jana Nepomuckého.   

Kostel sv. Prokopa vznikl v místě starší vyhořelé svatyně v letech 1717 a 1721. Jedná se o jednolodní 

stavbu na podélném půdorysu s půlkruhově uzavřeným presbytářem orientovaným k východu a 

západní hranolovitou věží. K základní hmotě přiléhá klenutá sakristie na severu a vstupní předsíně na 

jižní a severní straně. Kostel je postaven ze smíšeného zdiva, ovšem s převažujícím zdivem 

kamenným. Stavbu lodi kryje sedlová střecha krytá vláknocementovými šablonami, střechu nižšího, 

odsazeného presbytáře završuje sanktusník. Západní věž vrcholí stanovou střechou s lucernou a 

křížem na makovici. Fasáda je členěna kamenným soklem a lisénovými rámci, na nichž se uplatňuje 

hladká omítka v kontrastu s hrubě omítanými vpadlými poli. Segmentová okna lodi rámují 

pískovcová, hladce tesaná ostění. Podélná okna předsíní a věže rámují odbodně řešená ostění. 

K výrazněji pojatým prvkům patří soubor profilovaných portálů s ušima (hlavní vstup a vstupy 

předsíní). Nad vstupem ve věži je situován litinový rohanský erb. Loď kostela je sklenuta do čtyř polí 

s výsečemi, dělenými pasy navazujícími na pilastry. K významným částem mobiliáře patří několik 

barokních obrazů (J. Führich), barokní varhany osazené na dřevěné dvoupatrové kruchtě a dále 
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ucelený novogotický soubor hlavního oltáře, kazatelny, bočních oltářů a lavic z dílny řezbáře Buška 

z Husy. 

Na exteriéru kostela je osazen soubor náhrobků pocházejících ze zrušeného tzv. starého hřbitova, 

jehož původní, přibližně oválná plocha je dodnes čitelná - částečně dle torza ohradní pískovcové zdi 

na západní straně kostela a částečně dle zalomení terénní hrany v blízkosti kostela. Následuje popis 

druhotně osazených náhrobků tak, jak jsou situovány na kostelní zdi. Pokud není uvedeno jinak, 

jedná se o náhrobky z jemnozrnného pískovce.  

Klasicistní náhrobek Maxmiliana Bosaka (zem. 1836) se nachází jako první u jižní stěny kostela. Na 

profilovaném soklu spočívá plochý kamenný blok završený zalomenou římsou s palmetovým 

dekorem. Nad nápisovým polem je motiv palmové ratolesti s křížem a rozevřenou knihou. Náhrobek 

byl původně završen kamenným křížem s reliéfem Božího oka v křížení.  

Náhrobek Johanna Stepfana Millera a jeho ženy Caecelie (zem. 1827) je situován na dvou kamenných 

stupních. Kamenný blok je završen mohutnou římsou s florálním dekorem. Dvojice nápisových polí 

má formu oválných medailonů, ve vrchní části spojených festonem. Náhrobek byl původně završen 

kamenným křížem doplněným draperií a vavřínovým věncem.  

Náhrobek Ignaze Baumherra a jeho ženy Elisabeth (zem. 1843) je situován na dvou kamenných 

stupních. Blok náhrobku završuje římsa s nízkým trojúhelným tympanonem a dělí dvě nápisové 

plochy zakončené lomenými oblouky. Náhrobek vrcholí křížem s šikmo osazeným vavřínovým 

věncem přes křížení a s draperií přes levé rameno.Daný motiv u výše zmiňovaných náhrobků chybí.   

Náhrobek tkalcovského mistra Ignaze Pichlera a jeho ženy Johanny (zem. 1840) stojí na dvou 

podstavcových stupních. Kamenný blok navazuje na podobu antických sarkofágů, je kryt dvěma 

nápisovými poli a římsou s vejcovcem a akroteriemi. Vrchol je osazen sousoším truchlící ženské 

postavy, doplněné motivem kotvy kryté draperií, vrcholový kříž chybí. K zajímavým detailům 

náhrobku patří okřídlený kotouč obtočený hadem, pravděpodobně symbol boha Merkura. 

Náhrobek Anny Rosiny Fünkeß (zem. 1763) představuje nejstarší dochovanou památku z původního 

hřbitova. Půlkruhově ukončená stéla je osazena na profilovaném soklu při východní stěně jižní 

předsíně kostela. Ústřední motiv tvoří kříž s ukřižovaným Kristem, u jehož paty je vytesán pahorek s 

lebkou a zkříženými hnáty. V půlkruhu nad křížem je dekorativní pole s rokokovými florálními 

rozvilinami kolem štítku s nápisem INRI. Pod břevny kříže jsou situována dvě nápisová pole, dole dvě 

zrcadla se čtvrtkruhově vybranými rohy.  

Náhrobek lékaře Augusta Georga Khittela (zem. 1841) a jeho ženy Marie Anny, rozené Duchek (zem. 

1831), tvoří litinová stéla završená trojúhelným tympanonem, původně osazeným dnes již neexitující 

ozdobou, pravděpodobně křížem. Pod florálním pásem je nápisové pole, které zabírá většinu plochy 

náhrobku. 

Náhrobek Karoliny Worrel (zem. 1843) je obdobného typu jako výše uvedený náhrobek Josefa 

Stefana Millera. Kamenný blok osazený na dvou kamenných stupních je završen předsazenou římsou 

s geometrickým motivem doplněným florálním dekorem. Dvojice nápisových polí má formu oválných 

medailonů, ve vrchní části spojených girlandou. Náhrobek je završen křížem doplněným draperií, 

kotvou, pohasínající pochodní a vavřínovým věncem navlečeným přes křížení.  

Náhrobek koželužního mistra Stephana Dittricha (zem. 1836) je osazen při vnější jižní stěně 

presbytáře. Stéla je rozdělena do tří podélných částí - spodní zdobí feston, ve střední je podélné 

nápisové pole a vrchní je řešena jako reliéfní pole s motivem dubové ratolesti a dohasínající 

pochodně obtočené páskou.  Blok završuje římsa s vejcovcem, na níž dosedá trojúhelníkový fronton 
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s motivem Božího oka, po stranách doplněný akroteriemi. Původní vrchní váza zdobená draperií 

chybí.  

Náhrobek obchodníka Johanna Blasckha (zem. 1812) a jeho ženy Marie Anny, rez. Dressler (zem. 

1810) se skládá ze dvou kamenných bloků. Spodní stéla obsahuje nápisové pole, vrchní část, která je 

v současné době volně opřena o sokl náhrobku, je řešena jako výpravné reliéfní pole s antikizujícím 

sarkofágem, doplněným oválnou deskou krytou draperií a motivem šípu obráceného hrotem dolů. 

Vrcholová ozdoba, jejíž podobu dnes již neznáme, na desce chybí. 

Náhrobek Marie Anny Unger, roz. Blaschka, tvoří litinová deska osazená na profilovaném soklu. 

Desku člení nápisové pole - vzhledem k degradující korozi téměř nečitelné -  a zakončuje  profilovaná 

římsa. Vrchní část stély, původně osazena vázou s přehozenou draperií, zcela chybí.  

Náhrobek vojenského typu je umístěn při severní straně kostela. Z originálního řešení zbylo do 

současnosti pouze torzo – část kanelovaného sloupu ovinutého florálním festonem. Sloup, který byl 

původně zakončen antikizující helmicí, původně dosedal na již chybějící kvadratický sokl.  

Objekt bývalé márnice stojí ve východní části areálu, při ohradní zdi bývalého hřbitova. Jedná se o 

zděnou stavbu z počátku 18. století, přibližně čtvercového půdorysu, zakončenou segmentovou nikou 

na východní straně. Stavbu završuje stanová střecha s vrchní věžičkou, jejíž řešení odpovídá podobě 

sanktusníku nad presbytářem kostela. Střechu kryjí vláknocementové šablony. Na pískovcový sokl 

navazuje hladce řešená omítka, z níž vystupuje kamenné ostění portálu s uchy a segmentových oken 

na bocích stavby. Vzhledem k tomu, že ostění je řešeno obdobně jako na kostele, lze předpokládat 

shodnou dobu vzniku obou staveb. V nice nad portálem je osazena novodobá pískovcová plastika 

nevalné umělecké kvality.  

Ohradní zeď bývalého hřbitova je dochována pouze v části svého původního průběhu, především pak 

západně od kostela. Zeď je skládaná z poměrně rozsáhlých, hladce tesaných pískovcových kvádrů, 

skládaným téměř na sucho s minimem spojovací malty.  

Pozdně barokní dvojice soch sv. Petra a sv. Pavla lemuje schodiště ústící do kostelního areálu v nároží 

ulic Koněvova a Růžová.  Jedná se o mírně podživotní postavy světců osazených na bohatě 

profilovaných soklech. Obě figury v kontrapostech jsou oděny do rozevlátých drapérií, s hlavami 

zdobenými zlacenými svatozářemi. Sv. Petr vlevo drží klíč a zavřenou knihu, sv. Pavel vpravo třímá 

meč a otevřenou knihu. Na architektonicky řešených podstavcích se uplatňují nápisová pole a 

dekorativní prvky (voluty, rokaje).  

Na náklady hodkovického duchovního Ferdinanda Knoblocha vznikla socha sv. Jana Nepomuckého 

osazená při zdi nového hřbitova. Na profilovaném soklu stojí kvadratický dřík s tesaným nápisovým 

polem, zakončený vysazenou římsou. Titulní socha světce v kontrapostní pozici je mírně podživotní 

velikosti, oděna do rozevlátého roucha. Světec v řeholním oděvu třímá tradiční atributy – Krucifix, 

kvadrátek a palmovou ratolest. Socha je tesaná ze středně hrubozrnného pískovce okrové barvy se 

světlejším žilkováním. Atributy provedené v kovu: svatozář s pěti hvězdami, Krucifix, palmová 

ratolest.  

Jihozápadně od kostela je situován tzv. nový hřbitov, který vznikl v polovině 19. století na půdorysu 

přibližně pravidelném, na západní straně mírně lichoběžníkově zkoseném. Prostor je lemován 

pískovcovou ohradní zdí, která je v severní části opatřena vstupní dvoukřídlou kovanou bránou 

neogotického tvarosloví, osazenou na dvojici pilastrů krytých kamennými deskami. Navazující zeď je 

provedena z poměrně rozsáhlých a téměř na sucho kladených pískovcových štuků, ve spodní části 

s tesaným, dvakrát odstupňovaným soklem, korunu zdi kryje římsa z ploše kladených kamenných 
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desek. Výška zdi je proměnlivá v různých částech hřbitova, reaguje tedy přirozeně na terénní 

konfiguraci. Na zdivo navazují kamenné opěráky, ve většině případů situované na vnitřní straně zdi. 

Cestní síť rozděluje hřbitov do šestice polí. Střední části dominuje centrální kříž z roku 1860. Na 

kamenném stupni je osazen čtyřboký, architektonicky řešení sokl s neogotickým tvaroslovím, na nějž 

navazuje vysoký kovový kříž ze železných plátů s litinovým korpusem. K dalším dominantním prvkům 

patří drobnější, protilehle situované stavby. Přibližně v polovině východní zdi stojí na čtvercovém 

půdorysu novogotická Ungrova hrobka s kupolovitou střechou. Uvnitř se nachází demontované části 

původního mobiliáře (oltář, lavice, rám oltářního obrazu). V polovině západní zdi stojí secesní hrobka, 

završená osmihranou kupolí, uvnitř s novodobým dřevěným křížem s nápisem Unseren toten. Mezi 

historickými náhrobky se nachází stély pojaté v historizujícím stylu, dále náhrobky secesní a 

novodobější. Mezi nejvýraznější kamenosochařská díla patří náhrobek sklářské rodiny Spietschkových 

a náhrobek Vinzenze a Marie Spietschových. Obě práce z dílny pražského sochaře Josefa Maxe jsou 

situovány při západní hřbitovní zdi. První zmiňovaný náhrobek vznikl v roce 1855 a je řešen jako 

monumentální skulptura. Na obdélnou podestu s dvojicí alegorických figur navazuje střední 

hranolový sokl s trůnící postavou Krista. U paty soklu sedí postav anděla s vavřínovým věncem, 

opírající se o troubu. Protější alegorická postav třímá kotvu a pamětní desku s nápisovým polem. 

Spodní část podesty člení tři nápisová pole se jmény jednotlivých členů rodiny. Vedlejší náhrobek 

členů stejného rodu sklářských podnikatelů pochází z roku 1847 a má podobu kvadratického 

podstavce s vrchní sedící figurou anděla. Anděl ve splývavém rouše dřímá palmovou ratolest a 

pamětní desku s nápisovou páskou. Podstavec je architektonicky členěn nápisovým polem a římsou 

z novogotických trojlistů.  

Při jižní ohradní zdi se nachází pomník obětí z prusko-rakouské války, doplněný o pomník vojáků 

padlých v první světové válce. Dvojice svislých desek člení nápisová pole se jmény obětí, levou 

završuje rakouská orlice, pravou reliéf s motivem válečných atributů. Plocha před mramorovými 

deskami je doplněna novogotickým oktogonálním pískovcovým sloupem zakončeným křížem a 

zdobeným vavřínovým věncem, pravděpodobně se jedná o nejstarší část náhrobku.       

 

 

Dějiny objektu a jeho stavební vývoj 
1352 – doložena fara v Hodkovicích, spadá pod děkanát Turnov a arcijáhenství Mladá Boleslav 

1717-1721 barokní novostavba na místě staršího kostela, ve stejné době doložena farní škola 

1733 – socha sv. Jana Nepomuckého při zdi nového hřbitova 

1754 – sochy sv. Petra a sv. Pavla při vstupu do kostelního areálu 

1845 – zvýšena věž kostela, stavitel F. Havlina 

pol. 19. století – založení tzv. nového hřbitova 

1860 – centrální kříž na novém hřbitově 

1867 – pomník vojáků padlých v prusko – rakouské válce 

1994 – rekonstrukce secesní kaple na novém hřbitově 

1996 – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 

1998 – obnova střešního pláště kostela, položení provizorní krytiny-asfaltový šindel, restaurování 

soch sv. Petra a sv. Pavla,  

od 2001  – postupná obnova fasády kostela 

2003 – rekonstrukce válečného pomníku na novém hřbitově 

2008 - obnova střešního pláště kostela, položení krytiny z vláknocementových šablon 

2014 – celková rekonstrukce márnice 
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Památkové hodnocení 
Areál je nedílnou součástí urbanistického celku města, kostel s okrskem bývalého hřbitova se navíc 

nachází v místě nejstaršího předpokládaného osídlení. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové, 

konstrukční a materiálové řešení všech výše uvedených částí areálu. U zděných objektů jsou 

předmětem ochrany rozsah zastavění parcel, stávající podlažnost, typ střech, veškeré historické 

nosné konstrukce a původní vzhled fasád. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno 

upřesnit stavebně historickým průzkumem (fasády i interiéry). U děl kamenosochařských a 

sochařských děl z kovu jsou předmětem ochrany jejich stávající umístění a dále konstrukční a 

materiálové řešení, včetně povrchových úprav.    

 

Doporučení k obnově a památkové rehabilitaci 
K zachování památkových hodnot MPZ je u zděných objektů nutno respektovat stávající hmotové, 

konstrukční a materiálové řešení, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typy střech. Zastavění 

pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. 

V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – 

v daném případě nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu (kostel, márnice). V případě 

dožití stávajících oken a dveří by měly být nové výplně provedeny ze dřeva dle původního členění a 

konstrukčního řešení. V případě obnovy fasád objektů je záhodno řešit vlhkost fasády nad úrovní 

soklu kostela (pravděpodobně zesílena neprodyšným materiálem užitým v soklové partii) při použití 

klasických omítek bez jakýchkoliv novodobých doplňků – zateplení, novodobé omítkové směsi apod.  

U děl kamenosochařských a sochařských děl z kovu je nutná průběžná údržba, obnovování 

hydrofobního nátěru a odstraňování případného bionapadení kamene především během letních 

měsíců. Pozornost je nutno věnovat také vegetaci v těsném okolí sochařských děl a v okolí ohradních 

zdí, pravidelně ji zastřihávat tak, aby nedocházelo k překrývání či popínání kamenných částí zelení. 

Před každým restaurátorským zásahem je nutno zpracovat podrobný restaurátorský průzkum, který 

zdokumentuje poškození jednotlivých prvků, zjistí starší souvrství, určí starší restaurátorské zásahy, 

případně navrhne odběry vzorků. Teprve na základě restaurátorského průzkumu lze vypracovat 

restaurátorský záměr, který obsahuje koncepci restaurátorského zásahu a navrhuje rozsah prací 

včetně technologií a materiálů. U veškerých náhrobků podél kostela je třeba zajistit především jejich 

stabilní osazení. 

 

Vybrané problematické jevy:  

 vlhkost soklové partie podél severní části kostela, 

 havarijní stav nakloněné vrchní části makovice s křížem na vrchu kostelní věže,  

 náhrobek Maxmiliana Bosaka – chybí kamenný kříž s Božím okem, původně osazený na 

vrcholu náhrobku, koroze kamene především v poli nápisové desky, 

 náhrobek Johanna Stepfana Millera – chybí kamenný kříž s reliéfem vavřínového věnce 

v křížení doplněného drapérií, původně osazený na vrcholu náhrobku, bionapadení v úrovni 

soklu, 

 náhrobek Ignaze Baumherra – narušená stabilita, výrazná degradace spár, narušení povrchu 

kamene, 

 náhrobek Ignaze Pichlera– chybí vrcholový kříž, výrazné bionapadení,  

 náhrobek Anny Rosiny Fünkeß - sokl částečně zakrytý nánosem perku, bionapadení spodní 

části, 
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 náhrobek lékaře Augusta Georga Khittela – náhrobek pokryt v celém rozsahu vrstvou rzi a 

povrchovými nečistotami, stabilita vážně narušena, 

 náhrobek Karoliny Worrel – stabilita částečně narušena, nefunkční spáry, 

 náhrobek Stephana Dittricha – chybí vrchní váza zdobená draperií, vážně narušená stabilita, 

do budoucna hrozí samovolné zřícení, 

 náhrobek Johanna Blasckha– dvě části náhrobku nejsou osazeny na sobě, ale pouze o sebe 

opřeny, výrazné bionapadení, chybí vrcholová ozdoba, lze předpokládat kříž nebo vázu,  

 náhrobek Marie Anny Unger, roz. Blaschka – povrch kryt silnou vrstvou rzi, chybí vrchní 

ozdoba ve formě vázy s dekorativní draperií, nápisová deska vysunuta ze své původní pozice, 

s ulomeným levým spodním rohem, rozsáhlé bionapadení, 

 náhrobek vojenského typu – zcela chybí původní sokl a dekorativní řešení – vysoký reliéf s 

klasicistní helmicí, medailony s nápisy, atd., dochováno je pouze torzo kanelovaného sloupu, 

navíc povaleno na zemi a tudíž přímo ohroženo vzlínající vlhkostí, 

 ohradní zeď kostela – nevhodné novodobé spárování cementovou směsí, které narušuje 

kamenné štuky, 

 ohradní zeď hřbitova – místy závažné statické narušení způsobené dlouhodobou neúdržbou, 

klimatickými podmínkami, bionapadením a novodobými stavebními úpravami (spárování 

cementou směsí, atd).  Je třeba základní zajištění vybraných hrobek, které svou nestabilitou 

tlačí na zeď a způsobují její vyklonění, v místech hrozící samozřícení částí zdi. Stejnou 

pozornost je nutno věnovat vzrostlým stromům v blízkosti zdi, které svými kořeny narušují 

její stabilitu a způsobují její výrazné vyklánění. Doporučujeme zpracování koncepce celkové 

rehabilitace zeleně nového hřbitova, zahrnující prořezání/odstranění dožilých dřevin, 

 socha sv. Jana Nepomuckého – problematické umístění vzhledem k celodennímu zástinu 

sochy, který podporuje nárůst mikrovegetace, rozrušující povrch pískovce, 

 náhrobek Vinzenze a Marie Spietschových – nutné odstranění popínavé vegetace, která 

zastiňuje téměř celou alegorickou figuru a způsobuje poškození kamene, 

 Ungrova hrobka – doporučujeme zpracování projektu obnovy původního mobiliáře, jehož 

části jsou dochovány v interiéru hrobky, 

 secesní hrobka – doporučujeme odstranění vzrostlých thují v blízkosti hrobky, případně jejich 

náhradu za nízké, nerozrůstající se dřeviny 
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Přílohy 

 

Detail obrazu z kostela sv. Prokopa, na kterém je patrná původní podoba věže před navýšením a 

osazením lucerny a dále ohradní zeď starého hřbitova před jeho zrušením, foto AŘ 2016 

 

Areál kostela s tzv. novým hřbitovem a budovou fary, historická fotografie bez datace 
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Pohled směrem k presbytáři, na němž je patrný ucelený soubor historizujícího mobiliáře, 

financovaného hraběnkou Rohanovou, foto AŘ 2016 

 

Pohled směrem k dvoupodlažní kruchtě se zachovanou rokokovou varhanní skříní, foto AŘ 2016 
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Sousoší sv. Petra a sv. Pavla situované pod schodištěm při vstupu do kostelního areálu. 

Ve spodním pásu dvojice náhrobků osazených na vnější stěně kostela: vlevo náhrobek Karoliny 

Worrel, vpravo náhrobek Stephana Dittricha, foto AŘ 2016 
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Náhrobky situované při vnější stěně kostela: nahoře torzo náhrobku vojenského typu, ve středním 

pásu vlevo náhrobek Maxmiliana Bosaka, vpravo náhrobek Marie Anny Unger, ve spodním pásu 

socha sv. Jana Nepomuckého při severovýchodním nároží tzv. nového hřbitova, foto AŘ 2016 
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Bývalá márnice v severovýchodní části kostelního areálu, foto po celkové rekonstrukci AŘ 2016 
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Náhrobky osazené na vnějších stěnách kostela: v horním pásu vlevo náhrobek Ignaze Baumherra, 

vpravo náhrobek Ignaze Pichlera, ve středním pásu vlevo náhrobek Anny Rosiny Fünkeß, vlevo 

náhrobek Augusta Georga Khittela, ve spodním pásu náhrobek Johanna Blaschka, foto AŘ 2016 
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Nahoře náhrobek Johanna Stefana Millera osazený na vnější stěně kostela, ve středním pásu vlevo 

secesní hrobka při západní zdi nového hřbitova (snad hrobka rodiny Blaschků), vpravo neslohová 

hrobka rodiny Ungerů při východní zdi nového hřbitova, ve spodním pásu náhrobek Vincenze a Marie 

Spietschkových, foto AŘ 2016 
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Centrální kříž na novém hřbitově s kamenným soklem, plechovým krucifixem a litinovým tělem Krista, 

foto AŘ 2016 
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V horním pásu vlevo detail centrálního kříže, vpravo celkové foto náhrobku rodiny Spietschkovy, ve 

středním pásu detaily alegorických figur z náhrobku, ve spodním pásu detail titulní postavy 

žehnajícího Krista, foto AŘ 2016 
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Památník obětem prusko – rakouské války a první světové války situovaný při jižní zdi nového 

hřbitova, foto AŘ 2016 

 

Ohradní zeď nového hřbitova s patrným poškozením rozestupujícího se zdiva v severovýchodním 

nároží, foto AŘ 2016 
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Mapové přílohy 
Vyznačení kostelu na mapě stabilního katastru 
 

 

Vyznačení kostelu na mapě rekonstruující stav v roce 1938 
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Karta objektu ---- 

název objektu sloup se sochou Panny Marie 

a sochami světců 

 

č. p./č. e. --- 

parcelní čísla           p. č. 251 

adresa náměstí T. G. Masaryka 

rejstříkové číslo ÚSKP 15362/5-4285 

  

Popis objektu 
Barokní sloup Panny Marie je situován na severovýchodní straně hlavního náměstí. Skulptura vznikla 

v roce 1710 údajně v dílně člena sochařské rodiny Jelínků, pravděpodobně Martina Jelínka staršího. 

Později byla doplněna balustrádou s figurami světců z let 1718 – 1728, které jsou připisovány 

stejnému autorovi.  

Na dvoustupňové pískovcové podestě je osazena čtyřhranná balustráda se střídajícími se kuželkami a 

pilastry, doplněná železnou brankou. Na pilastrech balustrády stojí šestice soch s kovovými, 

zlacenými atributy.  Vlevo sv. Václav, Anděl Strážce a sv. Vojtěch, vpravo pak sv. Prokop, sv. Jan 

Nepomucký a sv. Florian. Na středním hranolovém fundamentu krytém nápisovými poli a 

zakončeném římsou, spočívá vysoký štíhlý korintský sloup s entazí. Na vrcholu jeho hlavice je osazena 

ústřední socha celé kompozice, Panna Marie Immaculata. Figura v podživotní velikosti se sepjatými 

rukama stojí na půlměsíci, hlava lemovaná svatozáří s dvanácti zlacenými hvězdami vzhlíží k nebi.     

Postavy českých světců jsou zobrazeny se svými tradičními atributy: Sv. Václav v knížecím oděvu 

s pláštem přes ramena a s knížecí čapkou na hlavě, třímá praporec a štít s reliéfem orlice, Anděl 

strážce jako okřídlená mladá mužská postava v mužském šatu drží za ruku dítě, sv. Vojtěch 

v biskupském šatu s mitrou jako starý vousatý muž, v ruce drží kříž, sv. Prokop zobrazen v oděvu 

benediktinského opata s mitrou na hlavě a berlou v ruce, na řetěze má uvázanou pokořenou postavu 

ďábla, sv. Jan Nepomucký jako mladý kněz oděný v klerice, rochetě a almuci, v jedné ruce dřímá 

krucifix a v druhé biret, hlavu lemuje svatozář s pěti hvězdami, sv. Florian jako římský voják ve zbroji s 

přilbou, v ruce drží praporec, druhou rukou hasí vodou z vědra hořící dům u jeho nohou.   
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Dějiny objektu a jeho stavební vývoj 
Sloup se sochou Panny Marie byl financován měšťany jako poděkování za záchranu od moru a požáru 

města v roku 1707. Jeho dokončení trvalo poměrně dlouho a sloup byl nakonec slavnostně vysvěcen 

23. dubna 1728. Obnova sloupu v roce 1870 proběhla z podnětu lékárníka Josefa Nowaka.  

1710 – sloup se sochou Panny Marie 

1718 – 1728 – balustráda se sochami světců  

1832, 1964, 1994 – restaurování (viz nápisové pole na fundamentu sloupu) 

Památkové hodnocení 
Práce údajně pochází z dílny řezbářů a kamenosochařů Jelínků z Kosmonos, významného rodu 

barokních sochařů v Čechách, který navázal na tradice pohybového radikalismu, inspirovaného 

pracemi Matyáše Bernarda Brauna. Srovnáním hodkovického mariánského sloupu a dalších děl 

připsaných Jelínkům však docházíme k výrazným kvalitativním rozdílům v rámci uměleckého pojetí a 

samozřejmosti práce s kamenem. Oproti ostatním doloženým dílům, které představují suverénní 

barokní projev, jsou hodkovické figury pojaty spíše stroze a tradičněji, bez výraznějších, radikálně 

kompozičních ambicí. Jedná se tedy spíše o práci lokálního charakteru, která vedle kašny a figury T. G. 

Masaryka tvoří přirozenou dominantu náměstí, ve shodné lokalitě situovanou již od doby barokní.    

Doporučení k obnově a památkové rehabilitaci 
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a 

materiálové řešení skulptury a všech jejích částí, včetně jejího umístění v ploše náměstí. Nutná je 

průběžná údržba, obnovování hydrofobního nátěru a odstraňování případného bionapadení kamene 

především během letních měsíců. Pozornost je nutno věnovat také vegetaci v těsném okolí sousoší a 

pravidelně ji zastřihávat tak, aby nedocházelo k překrývání či popínání kamenných částí zelení. Před 

každým restaurátorským zásahem je nutno zpracovat podrobný restaurátorský průzkum, který 

zdokumentuje poškození jednotlivých prvků, zjistí starší souvrství, určí starší restaurátorské zásahy, 

případně navrhne odběry vzorků. Teprve na základě restaurátorského průzkumu lze vypracovat 

restaurátorský záměr, který obsahuje koncepci restaurátorského zásahu a navrhuje rozsah prací 

včetně technologií a materiálů. Výsledky restaurátorského průzkumu jsou pak nedílnou součástí 

závěrečných restaurátorských zpráv. 

Použité prameny, literatura a dokumentace 
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - 

k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Archiv Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 

BLAŽÍČEK, Oldřich, J. Sochařství baroku v Čechách: Plastika 17. a 18. věku. Praha: SNKLHU, 1958. 

HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou. 

HIRSCHMANN, Oskar. Führer durch Liebenau. Liebenau: Gesangvereines Liebenau, 1909.  

Josef Jiří Jelínek (1697 – 1776), Barokní sochařská dílna z Kosmonos, katalog výstavy. Praha: Národní 

galerie v Praze, 1997. 

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 1997. 

KÜHN, Karl Friedrich. Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale im Bezirke 

Reichenberg. Brünn: Rudolf M. Rohrer, 1934.  

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisu ke sloupu Panny Marie a složka restaurátorské zprávy (1964). 

RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly. Slovník křesťanské ikonografie. Hluboká nad Vltavou: 

Alšova jihočeská galerie, 2005.  

ŠTERNOVÁ, Petra, ed. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. 

V Liberci: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/
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Přílohy 

 

Mariánský sloup je patrný v pravé části náměstí, historická fotografie bez datace 

 

Stávající stav sousoší a jeho kontext v rámci vegetačních úprav severovýchodní části náměstí, foto EZ 

2013 
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Fotodokumentace z restaurátorských zpráv, archiv NPÚ, ÚOP v Liberci, 1964 

Horní pás: celková fotografie sousoší před restaurováním, figury světců osazené na balustrádě, detail 

hlavice korintského sloupu, na němž stojí socha Panny Marie 

Střední pás: detail poprsí sv. Václava, poprsí Panny Marie po doplnění chybějící hlavy, figury sv. 

Prokopa a sv. Jana Nepomuckého 

Spodní pás: figura sv. Jana Nepomuckého po doplnění chybějící svatozáře a křížku, figura sv. Floriana, 

figura sv. Vojtěcha 
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Fotodokumentace stávajícího stavu sousoší, foto AŘ 2016 

Horní pás: figura sv. Prokopa, sv. Jana Nepomuckého a st. Vojtěcha 

Střední pás: balustráda, na níž jsou osazeny sochy českých zemských patronů 

Spodní pás: figura sv. Václava a titulní figura Panna Marie 
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Mapové přílohy 
Vyznačení sloupu na mapě stabilního katastru 
 

 

Vyznačení sloupu na mapě rekonstruující stav v roce 1938 
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Karta objektu ---- 

název objektu Sousoší Víry se sv. Janem a sv. 

Pavlem 

 

č. p./č. e. --- 

parcelní čísla           p. č. 916 

adresa Liberecká ulice 

rejstříkové číslo ÚSKP 17581/5-4286 

  

Popis objektu 
Barokní sousoší Víry doplněné figurami sv. Jana a sv. Pavla bylo vztyčeno na křižovatce ulic Liberecká 

a Komenského, při severním okraji. Plastika je situována na vyvýšeném místě, na vrcholu 

šestnáctistupňového schodiště, které ještě umocňuje celkovou působivost díla. Na mohutném, 

bohatě členěném, konvexně – konkávně prolomeném podstavci jsou osazeny tři figury. Uprostřed 

nejvýše alegorie Víry, zobrazena jako ženská figura klečící na skále. Žena s rouškou přes oči objímá 

oběma rukama kříž, na jehož druhé straně je vytesán chrám s motivem Božího oka v tympanonu. Po 

skalisku dolů jsou zobrazeny zalomené blesky, symbol Božího působení na zemi. Vpravo je osazena 

postava sv. Pavla, vlevo figura sv. Jana. Světci zobrazení ve vypjatých, esovitě prohnutých postojích 

jsou oděni do vojenských rouch, oba třímají meče.  

Dějiny objektu a jeho stavební vývoj 
Sousoší z roku 1750 financovala abatyše kláštera augustiniánek u sv. Jakuba ve Vídni, kterým v té 

českodubské panství patřilo. Další dvě tématicky a kompozičně totožná díla byla z její iniciativy 

osazena v Českém Dubu a v Osečné.  

1750 – sousoší Víry se sv. Janem a sv. Pavlem 
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1964, 1996 - restaurování 

Památkové hodnocení 
Velmi kvalitní práce ovlivněná barokním radikalismem pochází z okruhu dílny Matyáše Bernarda 

Brauna. Sochařské ztvárnění, ale i architektonické pojetí soklu, na němž sochy stojí, se řadí 

k vyspělým řešením vrcholně barokních děl nejen na území MPZ Hodkovice nad Mohelkou, ale i 

v širším regionálním kontextu. Sousoší patří do souboru děl financovaných jako poděkování za 

záchranu Vídně před Turky, další dvě najdeme v Českém Dubu (křižovatka ulic Prouskova a Na 

Zhůrách) a v Osečné (jihovýchodní okraj obce, při cestě na Český Dub). 

Ve starší literatuře je ústřední figura sousoší mylně interpretována jako sv. Luitgarda, sv. Helena či sv. 

Máří Magdalena.  

Doporučení k obnově a památkové rehabilitaci 
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a 

materiálové řešení skulptury a všech jejích částí, včetně jejího situování nad schodištěm, které je 

součástí celkové kompozice. Nutná je průběžná údržba, obnovování hydrofobního nátěru a 

odstraňování případného bionapadení kamene především během letních měsíců. Pozornost je nutno 

věnovat také vegetaci v těsném okolí sousoší a schodiště a pravidelně ji zastřihávat tak, aby 

nedocházelo k překrývání či popínání kamenných částí zelení. Před každým restaurátorským zásahem 

je nutno zpracovat podrobný restaurátorský průzkum, který zdokumentuje poškození jednotlivých 

prvků, zjistí starší souvrství, určí starší restaurátorské zásahy, případně navrhne odběry vzorků. 

Teprve na základě restaurátorského průzkumu lze vypracovat restaurátorský záměr, který obsahuje 

koncepci restaurátorského zásahu a navrhuje rozsah prací včetně technologií a materiálů. Výsledky 

restaurátorského průzkumu jsou pak nedílnou součástí závěrečných restaurátorských zpráv. 

Zcela nevhodné a kámen poškozující je novodobé spárování schodišťových kvádrů s cementovým 

základem. Vhodné je jeho citlivé odstranění a náhrada vápennou maltou. Schodiště vykazuje rozsáhlé 

poškození bionapadením (mechy na povrchu kvádrů, traviny ve spárách). 

Použité prameny, literatura a dokumentace 
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - 

k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Archiv Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 

BLAŽÍČEK, Oldřich, J. Sochařství baroku v Čechách: Plastika 17. a 18. věku. Praha: SNKLHU, 1958. 

HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou. 

HIRSCHMANN, Oskar. Führer durch Liebenau. Liebenau: Gesangvereines Liebenau, 1909.  

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 1997. 

KÜHN, Karl Friedrich. Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale im Bezirke 

Reichenberg. Brünn: Rudolf M. Rohrer, 1934.  

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisu ke sloupu Panny Marie a složka restaurátorské zprávy (1964). 

RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly. Slovník křesťanské ikonografie. Hluboká nad Vltavou: 

Alšova jihočeská galerie, 2005.  

ŠTERNOVÁ, Petra, ed. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. 

V Liberci: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010. 

 

 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HODKOVICE NAD MOHELKOU 

 

 

Přílohy 

 

Trojice figur na profilovaném soklu, foto AŘ 2016. 

 

 

Detail soklu a jeho architektonického řešení s konvexně – konkávním vzdutím, foto AŘ 2016. 
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Figura sv. Pavla, stav před restaurováním, foto archiv NPÚ, ÚOP v Liberci, restaurátorské zpráva 1964. 
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Mapové přílohy 
Vyznačení sousoší na mapě stabilního katastru 
 

 

Vyznačení sousoší na mapě rekonstruující stav v roce 1938 
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Karta objektu ---- 

název objektu Socha sv. Anny 

 

č. p./č. e. --- 

parcelní čísla           p. č. 810 

adresa Mlýnská ulice 

rejstříkové číslo ÚSKP 14789/5-4287 

  

Popis objektu 
Barokní pískovcová socha Panny Marie stojí při místní komunikaci vedoucí východním směrem 

z náměstí do údolí Mohelky, naproti domu čp. 256, který byl součástí zaniklého areálu barokního 

pivovaru. Socha stojí na trojbokém kónickém podstavci s okosenými hranami a konvexně proláklými 

nápisovými a reliéfními poli.  Završuje ho segmentová římsa s profilovaným nástavcem, na němž stojí 

postava sv. Anny a dívčí postava Panny Marie. Sv. Anna v kontrapostu je oděna do zvlněného šatu a 

obrací se ke klečící Panně Marii, kterou vyučuje z rozevřené knihy. V polích dříku, na němž sousoší 

stojí, je nízký reliéf s apoštolem sv. Jakubem Menším a reliéf se sv. Josefem chovajícím Ježíška. 

V čelním poli je částečně latinský, částečně německý dedikační nápis.  

Dějiny objektu a jeho stavební vývoj 
Socha sv. Anny byla financována manželkou správce pivovaru Theresií Hirsch v roce 1753. 

1753 – socha sv. Anny 

1994 – restaurování  
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Památkové hodnocení 
Kvalitní ukázka sochařského díla spíše regionální charakteru, ovšem s poměrně dobře zvládnutou 

kompozicí a prací v kameni. Zajímavým detailem jsou až portrétní rysy tváře sv. Anny, především pak 

v kontrastu k typizovanému obličeji dívčí postavy Panny Marie a k relativně schematicky řešeným 

figurám na reliéfech. Bez významu také není provázanost objednavatelky - manželky pivovarského 

správce - a umístění sochy před bývalým pivovarem.  

Socha svým charakterem a umístěním citlivě doplňuje zatravněný prostor podél Mlýnské ulice.   

Doporučení k obnově a památkové rehabilitaci 
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a 

materiálové řešení skulptury a všech jejích částí, včetně jejího umístění ve stráni pod náměstím. 

Nutná je průběžná údržba, obnovování hydrofobního nátěru a odstraňování případného bionapadení 

kamene především během letních měsíců. Pozornost je nutno věnovat také vegetaci v těsném okolí 

sousoší a pravidelně ji zastřihávat tak, aby nedocházelo k překrývání či popínání kamenných částí 

zelení. Před každým restaurátorským zásahem je nutno zpracovat podrobný restaurátorský průzkum, 

který zdokumentuje poškození jednotlivých prvků, zjistí starší souvrství, určí starší restaurátorské 

zásahy, případně navrhne odběry vzorků. Teprve na základě restaurátorského průzkumu lze 

vypracovat restaurátorský záměr, který obsahuje koncepci restaurátorského zásahu a navrhuje 

rozsah prací včetně technologií a materiálů. Výsledky restaurátorského průzkumu jsou pak nedílnou 

součástí závěrečných restaurátorských zpráv. 

Použité prameny, literatura a dokumentace 
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - 

k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

Archiv Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 

BLAŽÍČEK, Oldřich, J. Sochařství baroku v Čechách: Plastika 17. a 18. věku. Praha: SNKLHU, 1958. 

HILLER, Štěpán, TEISSINGER, Jan. Pamětní kniha města Hodkovic. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou. 

HIRSCHMANN, Oskar. Führer durch Liebenau. Liebenau: Gesangvereines Liebenau, 1909.  

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 1997. 

KÜHN, Karl Friedrich. Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale im Bezirke 

Reichenberg. Brünn: Rudolf M. Rohrer, 1934.  

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisu ke sloupu Panny Marie a složka restaurátorské zprávy (1964). 

RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly. Slovník křesťanské ikonografie. Hluboká nad Vltavou: 

Alšova jihočeská galerie, 2005.  

ŠTERNOVÁ, Petra, ed. et al. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. 

V Liberci: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010. 
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Barokně zvlněné linie se uplatňují jak na draperii postav, tak na architektonickém řešení dříku 

s profilovanou římsou, foto AŘ 2016 
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Reliéf s postavou sv. Josefa, který v náručí chová Ježíška a v ruce drží rozkvetlou lilii, symbol čistoty, 

foto AŘ 2016. 
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Reliéf s figurou sv. Jakuba Mladšího, držícího rozevřenou knihu a hůl, foto AŘ 2016 
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Mapové přílohy 
Vyznačení sochy na mapě stabilního katastru 
 

 

Vyznačení sochy na mapě rekonstruující stav v roce 1938 
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