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1 ÚVOD 

 

Významný severočeský textilní továrník Franz Schmitt (1816-

1883)1 dokázal dovést svou firmu od skromnějších začátků až 

k pověsti jedné z nejvýznamnějších textilních produkcí v celé 

rakousko-uherské monarchii, která v rámci všech svých výrobních 

míst a obchodních poboček zaměstnávala na přelomu století na 

4500 lidí2 a zahrnovala široké spektrum činností od tkaní, přes 

úpravu a barvení látek až po jejich potisk. Společně s věhlasem 

firmy stoupal od počátku 40. let 19. století i věhlas 

Českodubska, původně nevýznamné podhorské oblasti, kde se 

podnikatel usídlil.3   

Obecně se Franz Schmitt zasloužil o rozvoj města v mnoha 

oblastech, jeho aktivity znamenaly pro Český Dub pokrok 

hospodářský, ale také stavební, podporu vzdělanosti, sociální 

opatření a rozvoj spolkové činnosti. Jmenujme i úsilí o stavbu 

nakonec nerealizované železniční přípojky z Hodkovic nad 

Mohelkou, která by jistě znamenala pro město další ekonomický 

růst. Jeho zásluhou bylo ve městě zavedeno např. plynové 

osvětlení nebo vybudován městský chudobinec a pokud bychom 

nechtěli svůj zájem omezit jen na stavební objednávky a 

umělecké památky související s osobností Franze Schmitta, jeho 

rodiny a následovníků, bylo by možné v tomto výčtu ještě dlouze 

pokračovat. Vedle pole ekonomického a sociálního, ovlivnil však 

Franz Schmitt i vývoj otázek politických a národnostních. 

Získal rozhodující vliv na život města (v letech 1873-1877 

dokonce z pozice výkonu úřadu okresního starosty4), neboť bez 

jeho vědomí, ba dokonce finanční spoluúčasti nemohla proběhnout 

žádná významnější investice, sociální ani správní opatření.5 

Dokladem, že město Schmittovou osobností i činností v druhé 
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polovině 19. století doslova žilo ve všech aspektech, by mohla 

být např. i skutečnost, že hlavní komunikace dostávaly jména 

členů Schmittovy rodiny (Schmittstraβe směrem k Osečné, 

Idastraβe k Mnichovu Hradišti, Hedwigstraβe6 atd., přejmenování 

proběhlo v roce 18887).  

Samozřejmě je Schmittovo působení spojeno v Českém Dubu i 

s negativně nazíranými aspekty, jakými byly např. výrazné 

pokusy o podporu germanizace zdejšího, v naprosté většině 

českého obyvatelstva, patrné v „podpoře německého spolkového 

života a povolávání německé technické inteligence a úředníků“.8 

Tento vývoj národnostní situace pak přispěl ke skutečnosti, že 

Český Dub s velkou částí Podještědí byl za okupace přičleněn 

k německé Říši.9 Především tento, z dnešního (českého) pohledu 

nelichotivý germanizační zřetel byl značně akcentován ve 

většině poválečného bádání,10 kdy se (s ohledem na pochopitelné 

protiněmecké nálady a v závislosti na dalším vývoji politické 

situace) hlavními tématy zájmu místních badatelů staly 

regionální, vlastenecky podbarvené otázky. Velká část zájmu o 

Českodubsko a Podještědí, reprezentovaná tehdy zejména činností 

Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé, vydávajícího 

rovněž vlastní zpravodaj, byla směřována na osobnost této 

významné české spisovatelky, jak napovídá už samotný název 

spolku. Autorka práce se domnívá, že téma uměleckých objednávek 

Franze Schmitta, případně uměleckých předmětů jím shromážděných 

bylo dosud do určité míry tabuizováno a doufá, že tato práce 

přispěje k situaci, kdy tomuto tématu, jakkoli jen regionálně 

významnému, bude věnována zasloužená pozornost. Záměrem, 

stojícím za napsáním této práce, je přání ukázat obyvatelům 

Českodubska, jakým přínosem byl v životě jejich města Franz 

Schmitt a jak hrubě zjednodušující by bylo nahlížet na něj 
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optikou všech minulých generací – jako na nelítostného 

tyranského kapitalistického vykořisťovatele, šířícího kolem 

sebe němectví za každou cenu – a snažit se ho vymazat z paměti 

města ve prospěch „černo-bíle“ smýšlejících obránců české 

národní identity.  

Jádrem celé práce se logicky stávají stavby v Českém Dubu a 

předměty deponované v místním muzeu, neboť město bylo 

továrníkovým sídlem, odkud podnikatelsky expandoval do dalších 

míst. Rozptyl Schmittových aktivit byl vskutku široký, stejně 

tak pestrý je výčet uměleckých oblastí, na něž lze při 

seznamování se s jeho sbírkovou činností narazit. Jako 

samostatnou oblast je nutné pojímat sféru stavitelskou, která 

však zůstává úkolem pro další bádání, neboť tato práce se jí 

v důsledku mezeného rozsahu nemůže věnovat. Movité předměty pak 

spadají do oblasti malby, plastiky, grafiky, nábytkového umění 

i knižního sběratelství. Poslední jmenované je reprezentováno 

především tzv. Heleninou sbírkou, tedy cenou kolekcí předmětů, 

kterou za svého života shromáždila dcera Franze Schmitta, 

Helena. Dalším, z určitého náhledu výtvarným aspektem by se 

bylo možné zabývat na příkladu látek, které Schmittova továrna 

produkovala, věnovat se posuzování kvalit jejich výtvarného 

zpracování a originality vzorů. Od tohoto momentu je však 

v práci odhlédnuto ve prospěch zhodnocení umělecky cennějších 

předmětů a u vědomí toho, že samotné výrobě a potisku látek 

v rámci Schmittovy tovární produkce již byla určitá skupina 

textů věnována. 

Na základě takto získaných výsledků je pak možné zabývat se 

v obecnější rovině úrovní vkusu rychle bohatnoucí buržoazie 19. 

století a jejích schopností rozpoznat uměleckou kvalitu. 

Zvyšování životní úrovně prostřednictvím uměleckého 
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sběratelství na základě touhy „obklopovat se hezkými věcmi“ 

bylo totiž příznačným jevem, který měl dopomoci se po stránce 

hmotného majetku i vznešenosti a vzdělanosti odlišit od běžného 

obyvatelstva a přiblížit se vznešené šlechtě. Franz Schmitt se 

svou firmou znamenal pro Český Dub přechod k nové, 

kapitalistické společnosti se všemi doprovodnými aspekty 

v rovině hospodářské, sociální i politické, jeví se však 

nezbytné začít se konečně zabývat i kulturními a uměleckými 

náležitostmi tohoto vývoje. 
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2 PŘEHLED DOSAVADNÍHO BÁDÁNÍ 

 

Obecně lze literární zdroje k tématu rozdělit na německou a 

českou literaturu, přičemž obě jsou zpravidla psány 

z národnostně zaujatých pozic – zatímco německá se snaží 

posoudit Schmittovu osobu a důsledky jeho činnosti komplexně a 

hodnotí ji vesměs pozitivně, pochopitelně s náležitou dávkou 

hrdosti, česky psané texty (obzvláště staršího charakteru) 

akceptují často pouze podnikatelský rozměr jeho aktivit, 

v jejich náhledu na minulost obvykle vítězí obraz Franze 

Schmitta jako strůjce sociálního a národnostního útlaku.  

Souhrnně však platí, že velká část literatury vážící se 

k osobnosti Franze Schmitta a vlivu, který na tvářnosti Českého 

Dubu zanechal, byla doposud soustředěna v první řadě na 

hospodářské, potažmo sociální a národnostní aspekty, přičemž 

zpravidla vždy ještě přidává přehled historie textilní výroby 

na Českodubsku. Ohledně uměleckých souvislostí jeho působení je 

třeba hledat dílčí zmínky v pracích tohoto charakteru, dále 

vycházet z plánové a ostatní dokumentace uložené v SOkA Liberec 

v rámci fondu Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945 a nakonec 

neméně důležitého studia staveb a jejich interiérů přímo 

v terénu a uměleckých předmětů shromážděných dnes ve sbírkách 

Podještědského muzea v Českém Dubu.    

Archivní fondy Státního okresního archivu Liberec nabízejí 

k badatelskému využití nepřeberné množství materiálu 

soustředěného ve fondu Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, 

jehož obsah je sice Olgou Nejedlovou dosti přehledně zpracován 

v inventáři ev. č. 195, je však tak rozsáhlý (více než 70 

kartonů), že jeho důkladné studium by vyžadovalo 

nepředstavitelně více času, než měla tato práce při svém vzniku 
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k dispozici. S ohledem na své zaměření se práce nemohla 

spolehnout na pouhé výsledky průzkumů archivních pramenů, které 

už provedli předešlí badatelé, protože toto hledání bylo 

směřováno na podnikatelské (příp. hospodářské, politické, 

sociální, národnostní) aspekty nebo továrníkovu biografii. I 

přes tyto skutečnosti byl v archivních materiálech proveden 

důležitý objev dosud nereflektované stavební dokumentace 

spojené se stavebními aktivitami Franze Schmitta,11 jehož 

zhodnocení v budoucnu přispěje k zodpovězení dosud 

problematických otázek. 

 

2.1 Stav bádání do počátku 20. století 

Zřejmě nejstarším literárním zdrojem informací o Schmittově 

podnikatelské činnosti je publikace sekretáře liberecké 

Obchodní a živnostenské komory Antona Anschiringera,12 která 

mapuje severočeský průmysl kolem poloviny 19. století a přináší 

nejen cenné informace o všemožných podnikatelských aktivitách 

místních průmyslníků, ale také litografická vyobrazení továren 

a podniků, která mohou posloužit při zkoumání architektonické 

podoby průmyslových závodů. Hesla v úctyhodném počtu 96 jsou 

pojímána zeširoka a vedle údajů o historii i současnosti 

podniků podávají také informace o historii místa, topografii, 

komunikační síti či sociálních podmínkách dělníků.   

Významný zdroj ještě dobových informací (dobově zřejmě však 

také německou národností autorů podbarvených) poskytují ve 

svých pracích Karl Schiller13 a Anton Franz Ressel.14 Činnost 

Franze Schmitta je tu nahlížena komplexně, texty hovoří nejen o 

jeho podnikání, ale zahrnují snad všechny aspekty jeho aktivit. 

U Ressela je Schmittovi nejprve věnována pozornost v rámci 

samostatného medailonu o firmě Schmitt a jejím zakladateli 
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v prvním díle publikace.15 Další jeho aktivity jsou pak 

zaznamenány v druhém díle knihy v rámci samostatného oddílu o 

Českém Dubu,16 kde se dostává prostoru zmínkám o Schmittových 

stavebních akcích, jeho angažování se v sociální sféře 

(školství, péče o chudé atd.) nebo např. podílu na zavedení 

telegrafního spojení. Schiller v rámci své monografie o Českém 

Dubu pojímá Schmittovo působení ve městě také zeširoka, poměrně 

obsáhlý oddíl pak uzavírá pateticky podbarveným dodatkem, 

v němž se cítí povinen poctít všechny členy Schmittovy rodiny 

hlubokými díky za jejich činy a velkorysost. Oba autoři 

docházejí ve svých textech k obdobným závěrům, jistě zde nelze 

opomenout roli národnostně zabarveného nahlížení na danou 

problematiku. U Schillerovy práce se oslava továrníkovy 

osobnosti a jeho přínosu jeví více akcentována. Je však třeba 

vzít v potaz skutečnost, na kterou upozorňuje ve své práci (viz 

níže) Jana Peterková,17 že totiž Karl Schiller z pozice 

českodubského učitele německé školy projevoval vůči svému 

mecenáši nekritický obdiv, je proto žádoucí posuzovat tyto 

zdroje informací s jistým odstupem. 

Hospodářskému aspektu se opět v podobném duchu jako 

Anschiringerovo album věnuje Die Gross-Industrie 

Oesterreichs.18  

V česky psané literatuře této a následující doby se 

neprojevuje zájem o sledované téma takřka žádný. Jako doklad 

může posloužit např. Šimákův Soupis památek historických a 

uměleckých v politickém okresu Turnovském z r. 1909.19 Tuto 

skutečnost lze vysvětlit nedostatečným historických odstupem 

(autor se věnuje uměleckým památkám vzniklým nanejvýš v 18. 

století), ale ve své době také potřebou národnostní distance u 

takovéhoto typu literatury.  
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Nezanedbatelným zdrojem informací o postavě Franze Schmitta 

je kratší článek Hermanna Schundy, jehož strojopisný exemplář 

je uložený v libereckém státním okresním archivu.20 Stručnější 

biografický text přináší informace o životě a přínosu Franze 

Schmitta, pocházející vedle dobových textových pramenů také 

z ústních sdělení a osobních vzpomínek rodinných příslušníků, 

zejména Schmittovy dcery Heleny, a jiných pamětníků. Patrný je 

opět nekritický obdiv autora článku, psaného z německých 

národnostních pozic.    

 

2.2 Diplomové a seminární práce 

K osobnosti Franze Schmitta vzniklo hned několik seminárních 

nebo diplomových prací, ty však opět zohledňují v prvé řadě 

jeho podnikatelskou činnost.  

Průmyslové výrobě na Českodubsku do r. 1918 se věnuje 

seminární práce Jany Tvrzníkové z roku 1965.21 Práce Schmittovi 

přiznává zásluhy v pozvednutí životní úrovně obyvatel Českého 

Dubu, vyzvedává však opět výrazně také jeho germanizační úsilí, 

které dokládá mj. odkazem na svědectví ředitele školy Václava 

Kunsta,22 a s ohledem na dobu vzniku také proletarizaci 

Českodubska.  

Jana Peterková je autorkou závěrečné písemné práce 

Průmyslová výroba na Českodubsku (Firma F. Schmitt) z roku 

1966.23 Text se obsáhle zabývá okolnostmi vzniku a provozu 

firmy Schmitt, které zasazuje do přírodních, historických i 

sociálních souvislostí vývoje Podještědí. Velký přínos práce 

spočívá v jejím časovém rozpětí, text reflektuje činnost firmy 

od jejího založení 1843 až do jejího zániku v roce 1939 včetně 

svědectví pamětníků-zaměstnanců. Jak sama autorka v kapitole 

věnované rozboru literatury podotýká,24 vycházela v prvé řadě 
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ze soudobé literatury mapující dějiny dělnického hnutí, takže 

ani v tomto případě se autorovi textu nepodařilo osvobodit se 

z pout dobového tendenčního náhledu na danou problematiku.  

Dále se sledovaným tématem na úrovni diplomové práce 

badatelsky zabývala Jana Malínská.25 Její Český Dub 1858-1870 

se v širokém záběru zabývá nejen postavou Franze Schmitta a 

jeho podnikatelskými aktivitami, ale věnuje se celému spektru 

aspektů, které ve své době ovlivňovaly život města. Vedle 

hospodářských poměrů se v centru zájmu ocitá politické dění, 

sociální podmínky obyvatelstva a s tím spojené nepokoje a 

v neposlední řadě rovněž národnostní otázka, v tomto prostředí 

dosti choulostivé téma. I tento obsáhlý historický pohled však 

nechává stranou otázku uměleckých památek.  

Nové zhodnocení známých i poprvé reflektovaných pramenů a 

starší i ve své době nejaktuálnější literatury přináší 

diplomová práce Marka Kadlece,26 věnovaná tentokráte Franzi 

Schmittovi nejen jako textilnímu magnátovi, ale obecně jako 

pozoruhodné osobnosti z dějin regionu. 

 

2.3 Poválečné bádání 

V textech vzniklých mezi lety 1945-1989 je vedle patriotismu 

a nacionálně laděných hledisek obecně silně znatelný politicko-

sociální a ideologický akcent, všímající si v prvé řadě 

špatných životních i pracovních podmínek dělnictva a tím 

podnícených revolučních tendencí, které s sebou nesla 

proletarizace spojená se Schmittovým podnikáním. Jak stojí 

výše, i badatelská činnost místního Sdružení rodáků a přátel 

kraje Karoliny Světlé opomíjí až na několik výjimek věnovaných 

rekonstrukci historie Schmittova podnikání27 jeho osobnost a 

svou pozornost soustředí na vlastenecká témata Karoliny Světlé, 
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pobytu Bedřicha Smetany v Podještědí, osobnosti místního 

učitele Václava Havla nebo např. lidového kroje Podještědí. 

 

2.4 Nejnovější literatura 

Z poslední doby zhodnocuje podnikatelského ducha Franze 

Schmitta poměrně nedávná Historická encyklopedie podnikatelů 

Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století.28 Zřejmě 

nejnovějším přírůstkem odborné literatury, která se dotýká 

Schmittovy podnikatelské činnosti je průvodce Industriál 

libereckého kraje. Technické stavby a průmyslová 

architektura,29 který vznikl jako součást projektu Registru 

průmyslového dědictví Výzkumného centra průmyslového dědictví 

Českého vysokého učení technického v Praze a velmi záslužně se 

zabývá stavbami průmyslového charakteru v severních Čechách, 

které jsou na tento materiál vskutku bohatou lokalitou. Co se 

týče firmy Franz Schmitt, zmapovali autoři publikace jeho 

tovární provozy v Českém Dubu i Semilech a podali tak cenný 

přehled o historii budov až do současnosti včetně fotografií, 

které vhodně ilustrují text. 

Jako zdroj informací k jednotlivým stavbám souvisejícím 

s Franzem Schmittem nebo jeho rodinou přímo v továrníkově sídle 

slouží monografie vydané o Českém Dubu. Kniha z roku 1991 

autorů Rudolfa Anděla a Svatopluka Technika30 přinesla do té 

doby snad nejrozsáhlejší publikované kompendium údajů o 

podještědském městečku. Potřebu vydat shrnující publikaci o 

dějinách i současnosti města vyvolaly nadcházející oslavy 

sedmistého výročí města. Celkem v pěti kapitolách reflektuje 

kniha vývoj správního centra oblasti v minulosti a pokouší se i 

o prognózu budoucího ubírání se města, v závěru pak vedle 

ostatních příloh přináší cenný souhrn pramenů a literatury 
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týkající se Českého Dubu. Zohledněny jsou přírodní podmínky 

oblasti, její dějinný, hospodářský i stavební vývoj, značná 

pozornost je věnována také národopisným aspektům včetně lidové 

architektury a významných českodubských rodáků. Význam přínosu 

této publikace, spočívající v její ojedinělosti, je do jisté 

míry umenšen skutečností, že v důsledku odevzdání rukopisu již 

v roce 1988 nemohla kniha zareagovat na polistopadové změny. 

Významným počinem se pak v tomto ohledu stala kniha 

Českodubsko v památkách 12.-20. století z pera dlouholetého 

ředitele českodubského Podještědského muzea a zapáleného 

badatele v oblasti místní historie Tomáše Edela.31 Publikace 

přináší nejaktuálnější pohled na Českodubsko v jeho dějinném 

vývoji, obohacený o výsledky nejnovějších archeologických 

výzkumů a historického bádání. Kniha je strukturovaná podle 

jednotlivých městských částí, případně okolních obcí, v nichž 

je chronologicky pojednán vývoj objektů a vyzvednuty konkrétní 

zvláštnosti a pozoruhodnosti. I zde je v závěru uveřejněn 

podnětný seznam pramenů a literatury, opomenut by neměl zůstat 

cenný pokus sestavit abecedně řazený rejstřík umělců a 

řemeslníků, spojených svým původem nebo působením 

s Českodubskem. Přínos této publikace pro zde pojednávané téma 

spočívá zejména v nezaujatosti, s jakou je představeno 

Schmittovo mecenášství a jeho zásluhy na stavebním rozvoji 

města, kniha se tak stává významným krokem na cestě ke 

zodpovědnému vypořádání se s továrníkovým odkazem.  
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3 VLIV PROSTŘEDÍ NA KULTIVACI VKUSU A ZÍSKÁNÍ VZTAHU 
K UMĚNÍ 

 

Dětství Franze Schmitta jistě nebylo provázeno životem 

v nadstandardním přepychu, přesto se v něm rozvinula potřeba 

obklopovat se uměleckými díly a luxusními předměty. Autorka 

práce se domnívá, že je třeba zabývat se otázkami, jakými typy 

prostředí během svého života prošel a jaké skutečnosti a 

faktory mohly ovlivnit jeho vztah k uměleckým dílům a umění 

jako takovému. 

 

3.1 Dětství v Broumově 

Franz Schmitt pocházel z východočeského Broumova, kde se 24. 

července 1816 narodil Antonovi (1781-1849) a Ludvice (1791-

1868) Schmittovým.32 Otec se živil prodejem tabáku.33 Jak si 

správně všiml v rámci své diplomové práce už Marek Kadlec, je 

třeba zohlednit při hodnocení Schmittovy osobnosti a jeho citu 

pro umělecká díla už samotné dětství strávené v Broumově, kdy 

byl jeho vkus formován a kultivován zdejším působivým 

prostředím s řadou historických uměleckých památek, přičemž 

hlavní tón byl udáván zdejším působením benediktinského řádu. 

Rodina Schmittových žila v jednopatrovém domě s členěnou 

empírovou fasádou, stojícím na východní straně broumovského 

náměstí (dnes dům čp. 123)34 a Franz Schmitt byl tak každodenně 

konfrontován např. s pohledem na mariánský sloup Jana Brokofa 

v centru náměstí a další sochařské barokní práce či na původem 

renesanční radnici z roku 1542, přestavovanou pak v první 

polovině 19. století. Vděčným objektem dětského zájmu 

přinejmenším při příležitosti nedělní bohoslužby se jistě 

stával i původem gotický, místní děkanský kostel sv. Petra a 
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Pavla včetně hodnotného vybavení, který prošel raně barokní 

přestavbou. Zdaleka nejzásadněji však musel působit K. I. 

Dienzenhoferem barokně upravený komplex benediktinského 

kláštera, s nímž se Franz Schmitt setkával v rámci své docházky 

do klášterního gymnázia.35 Dětství a dospívání Franze Schmitta 

se tak odehrávalo zarámováno do barokní broumovské 

architektury, z které ale zaznívalo také dědictví středověké 

etapy vývoje města (zbytky opevnění, středověké základy domů, 

movité gotické památky).36 

 

3.2 Pražská studia 

V dalším umělecky velmi podnětném prostředím se Franz 

Schmitt ocitl při studiích na pražském Polytechnickém ústavu.37 

Z tohoto období Schmittova života se nám bohužel nedostává 

bližších informací včetně údaje, kde za studií bydlel. Dojem, 

který na něm po architektonické a umělecké stránce mohla Praha 

zanechat, si proto lze jen domýšlet. Zřejmě byl však mocný, 

neboť hlavní město království zapůsobilo jistě na chlapce 

z malého městečka celou svou krásou a bohatostí vjemů. 

 

3.2.1 Ovzduší hospodářských a společenských změn 

Vedle architektonických půvabů je třeba uvědomit si zejména 

celkovou dobovou atmosféru (politickou, národnostní apod.) 

české metropole. V rámci celé monarchie byla 30. léta 19. 

století po ekonomické stránce dobou stále zřetelnějšího 

uplatňování se kapitalistického modelu hospodářství, jehož se 

později Franz Schmitt stal významným představitelem. Za tímto 

vývojem stojí v prvé řadě průmyslová revoluce, která postupně 

ovládla v podstatě celou Evropu. I Schmittův podnikatelský duch 
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si byl velmi dobře vědom toho, jak nezbytné je nahrazovat 

manufakturní výrobu tovární a zavádět do ní stroje, nové 

materiály a technologické postupy. Tento aspekt jeho myšlení 

musela výrazně rozvinout právě pražská studia, neboť Praha byla 

místem, kde se tento pokrok silně uplatňoval. Tehdy se také 

vydělovala jednotlivá odvětví továrního průmyslu, z nichž 

přední pozici nejen svým objemem výroby zaujal právě textilní 

průmysl.38 

Tyto procesy však měly také své společenské dopady - 

utváření nových společenských vrstev - buržoazie na jedné a 

dělnictva na druhé straně. S tím souviselo i sdružování se 

dělníků do organizovaných skupin a kolektivní boj za vlastní 

práva. Franze Schmitta se za doby pražských studií mohly 

dotknout např. stávky tiskařů a vzorkařů pražských kartounek 

v letech 1831 a 1832.39 Snad i tyto zkušenosti mu pomohly 

připravit se na budoucí dráhu podnikatele v textilním průmyslu 

a uvědomit si, jaké skutečnosti s sebou tyto aktivity nesou. 

 

3.2.2 Národnostní situace v Praze  

První polovina 19. století byla obdobím konstituce národního 

sebevědomí a vzniku nacionálních hnutí. V pražském prostředí se 

nejintenzivněji odvíjela další fáze českého národního obrození, 

v této době reprezentovaná zejména činností Josefa Jungmanna 

(1773-1847). Po roce 1830 vlivem politického dění ve Francii a 

polského povstání české národní hnutí nadále sílilo a docházelo 

k jeho vnitřnímu rozčleňování.40 Tyto tendence se střetávaly 

s představami o „německém charakteru a poslání Rakouska“41 

(politika centralismu, němčina jako jednací i vyučovací jazyk, 

soustředění kapitálu především v rukou německých podnikatelů 

atd.), které se projevovaly proklamováním privilegované pozice 
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německého obyvatelstva ve vztahu k ostatním národnostem 

monarchie. Německé národnostní hnutí pak ideologicky i 

organizačně výrazně čerpalo z vývoje v německých zemích. 

Postoje představitelů německého nacionalismu vůči paralelně 

probíhajícím snahám českých obrozenců měly různý charakter. 

Germanizaci českého obyvatelstva prosazoval horlivě např. 

historik a profesor pražské univerzity Leonhard Knoll, do roku 

1848 však nebyl neobvyklý také liberální přístup a dokonce 

sympatizování s bojem Čechů za nárok na slavnou národní 

minulost a národní identitu.42 Toto dění mohlo snad mladému 

Schmittovi pomoci utvrdit se ve svých národnostních postojích, 

v jeho českodubském působení byl pak jeho náhled na autonomii 

české národnosti přehlíživý, v rámci jeho podnikatelských 

priorit nebylo možné ani předpokládat zájem na české národní 

emancipaci. 

 

3.2.3 Revoluce v dopravě 

Franz Schmitt se v době svého pražského pobytu stával také 

svědkem mohutného rozvoje dopravy. Byla budována síť 

kvalitnějších, státních silnic, které zrychlily možnosti 

přepravy. Právě profesor pražské polytechniky František Josef 

Gerstner (1756-1832) a jeho syn František Antonín Gerstner 

(1795-1840) se zasloužili o zavedení první evropské koňské 

železnice s dlouhou tratí z Českých Budějovic do Lince roku 

1832, ve stejné době byla budována i koňská železnice z Prahy 

do Plzně a od roku 1936 se pracovalo na parní železnici z Vídně 

do Haliče s odbočkami do Brna, Olomouce a Opavy.43 I významu 

železnice si byl Schmitt velmi dobře vědom a ve svém pozdějším 

podnikání (zejména v provozu v Řekách u Semil) se snažil jejích 

možností maximálně využít.    
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3.2.4 Architektonický a urbanistický vývoj  

Po stránce dobových stavebních aktivit se nejen v pražském 

prostředí jako slohové hledisko uplatňoval zejména empír, a to 

jako „syntéza klasičnosti a modernosti“,44 spojující v sobě 

klasické tvarosloví s reprezentačními účely i respektováním 

soudobých praktických požadavků a rovněž stavebních, požárních 

a hygienických norem. Pozornost architektů se soustředila na 

velkorysé urbanistické koncepce, které se snažily vyhovět 

měnícím se hospodářským, dopravním a hygienickým podmínkách a 

vyřešit stále palčivější bytové otázky v důsledku nestále 

rostoucího počtu obyvatel. S tímto vývojem souvisí postupná 

likvidace městského opevnění, budování širokých okružních tříd 

a bulvárů, zakládání sadů a parků (Chotkovy sady roku 1833, 

Pražské sady na svazích Petřína roku 1836 atd.) nebo výstavba 

činžovních domů (např. první činžovní dům Platýz na dnešní 

Národní třídě 1813-47).45 Mezi lety 1820 a 1848 probíhalo 

dláždění a úprava četných pražských ulic.46 

 

3.2.5 Pražský společenský život 

Připomenout je třeba i významné společenské události, které 

přinášely nevšední zážitky do každodenního života Pražanů a 

které zřejmě udělaly silný dojem i na mladého Franze Schmitta. 

Roku 1833 jednou z nich byla návštěva císaře Františka I. 

s chotí Karolinou. Slavnosti byly ohlášeny dělovými výstřely a 

vyzváněním zvonů, městem se vinul slavnostní průvod. Během 

pobytu císařského páru se odehrávaly vojenské přehlídky, plesy, 

koncerty a obyvatelé Prahy mohli z vlastní zkušenosti poznat, 

co znamená vznešenost císařského dvora.47  

V říjnu roku 1835 se odehrála týdenní návštěva ruského a 

pruského panovníka, kteří se v Praze zastavili při své cestě 
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z teplického jednání. Společně s nimi přicestovala také řada 

německých knížat. Město bylo při té příležitosti slavnostně 

vyzdobeno a byly uspořádány dvě velkolepé vojenské přehlídky.48  

Událostí mimořádného významu se stala o rok později zářijová 

korunovace Ferdinanda V. českým králem. Do Prahy se sjeli 

zástupci jednotlivých částí země, aby se zúčastnili mohutných 

oslav. Podél císařovy cesty slavnostně vyzdobeným městem byly 

zbudovány tribuny. Nejvýznamnějším okamžikem byl přirozeně 

samotný ceremoniál korunovace, po níž následovala honosná 

korunovační hostina, v následujících dnech navazovaly na toto 

veselí další hostiny a plesy, ku příležitosti korunovace 

královny se dokonce uskutečnil pochodňový průvod. Také pro 

běžné, neprivilegované účastníky z řad lidu byl připraven 

zábavný program s občerstvením, pro tyto účely byla postavena 

celá desítka pavilonů.49  

Bujarý a pestrý společenský pražský život mohl broumovského 

rodáka oslovit i dalšími druhy událostí, jakými byly různé 

zábavy, poutě a slavnosti. Lze však předpokládat, že mladého 

studenta polytechniky spíše zaujaly průmyslové výstavy, které 

měly poučenější veřejnosti prezentovat nové technické vynálezy. 

Od roku 1828 se takové události pořádaly každoročně, přičemž 

významná byla svým rozsahem především výstava roku 1833, konaná 

ku příležitosti návštěvy rakouského císaře v Čechách ve velkém 

měřítku (instalace byla realizována v prostorách samotného 

Pražského hradu). Poučení stejného druhu skýtala i veřejně 

přístupná sbírka Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách 

(založena 1833), čítající na 8 000 různých přístrojů a 

technických zařízení.50  
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3.3 Hodkovice nad Mohelkou 

Po studiích Franz Schmitt roku 1837 přijímá místo barvíře 

látek v libereckého textilním podniku, založeném jeho bratranci 

Johannem a Franzem Liebiegovými.51 Už za dva roky ale z firmy 

odchází do Hodkovic nad Mohelkou, kde je zaměstnán v textilní 

výrobě společnosti Blaschka & Co.  

Architektonická tvář města byla poznamenána rozsáhlým 

požárem z roku 1806. Dominantou hodkovického náměstí a chloubou 

města vůbec byla radnice z roku 1812, která se od dnešního 

stavu, pocházejícího z přestavby v pseudorenesančním slohu 

v roce 1889, odlišovala především cibulovitým zakončením věže s 

hodinami.52 Podoba radnice, kterou vídával Franz Schmitt, měla 

oporu v plánech J. Arnolda.53  Vzpomínku na barokní památky 

rodného Broumova mohl Schmittovi zprostředkovat mariánský sloup 

z roku 1710 uprostřed náměstí,54  umělecky kvalitní sousoší sv. 

Heleny se sv. Janem a sv. Pavlem z roku 1750 a několik dalších 

barokních skulptur.55 V barokním slohu je postaven rovněž kostel 

sv. Prokopa, jednolodní stavba s dvoupatrovou dřevěnou 

kruchtou, interiér kostela ukrývá např. pozoruhodné železné 

dveře do sakristie z doby kol. r. 1700, zdobené obrazy českých 

poutních madon, nebo cenné zvony.56   

V Hodkovicích se perspektivní a energický mladík dále 

vypracovává a zanedlouho už se pohybuje v nejvyšší společnosti, 

v okruhu nejbohatší hodkovické rodiny Ungerů, zakladatelů a 

vlastníků světově proslulé firmy vyvážející sklářské výrobky a 

bižuterii z oblasti Hodkovic nad Mohelkou a Jablonce nad Nisou. 

Netrvá dlouho a 9. září 184357 se žení s dcerou podnikatele 

Ferdinanda Ungera, Hedwigou (1820-1844).58 Ocitá se v majetném a 

zřejmě kultivovaném prostředí bohaté buržoazie, která se jistě 

chce i náležitě prezentovat navenek. Už skutečnost, že rodina 
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Ungerů vlastnila nejvýstavnější dům ve městě, situovaný navíc 

sebevědomě hned naproti radnici (dnešní dům čp. 169), o tom 

podává nezvratné svědectví. Reprezentativní sídlo, které bylo 

největším domem ve městě, bylo vystavěno v druhé polovině 40. 

let 19. století, hlavními předobrazy se staly honosné 

patricijské domy italské renesance.59  

 

3.4 Zahraniční cesty 

Důležitým faktorem v utváření i posuzování Schmittova vkusu 

je také jeho mezinárodní zkušenost. Už předpoklady pro úspěch 

jeho podnikatelské činnosti vyžadovaly sledování dění za 

hranicemi rakousko-uherské monarchie. Své zboží firma 

prezentovala na mezinárodních výstavách v Londýně (1862), 

Paříži (1867), Vídni (1873), Barceloně, pronikala díky tomu na 

mezinárodní trhy a expedovala své výrobky do celé Evropy, ale i 

do Ameriky, Přední Asie, Indie či severní Afriky.60 Sám majitel 

továrny vykonal důležité poznávací zahraniční cesty, při nichž 

nesledoval jen dění v textilním průmyslu. Dokazuje to především 

Schmittův deník, který se zachoval z jeho pozůstalosti a je 

dnes uložen v libereckém archivu.61 Přestože většinu poznámek 

tvoří informace technického charakteru, za jejichž účelem byla 

také cesta vykonána, pozorný čtenář nalezne i zmínky o 

zážitcích kulturních a uměleckých a může dovodit, že Franz 

Schmitt nebyl vskutku prostá a jednostranně zaměřená osobnost. 

 

3.4.1 Cesta do Anglie 

Na studijní a poznávací cestu do Anglie se Franz Schmitt 

vydal 2. května 1843. Přes Žitavu směřoval do Drážďan, kde se 

zdržel po dva dny a přestože profesně ho tu nemělo příliš co 
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zasáhnout, byla pro něj tato zastávka, jak vyplývá z poznámek 

v jeho deníku, velmi přínosná. Navštívil tu totiž kabinet 

přírodnin a obrazovou galerii, kterou shledal velmi hodnotnou. 

Hned vzápětí se však čtenář jeho deníku dovídá, že se autor 

zápisků necítí být kompetentní k posouzení hodnoty vystavených 

děl a zdráhá se proto jakéhokoli dalšího soudu. Z následujícího 

toku informací ale vyplývá, že přestože, jak uvádí, neměl 

k dispozici katalog obrazárny ani poučeného průvodce, dokázal 

instinktivně vyzvednout nejhodnotnější díla sbírek: Raffaelovu 

Sixtinskou madonu a Giorgionovu Spící Venuši. Podstatné je už 

samo zjištění, že v průběhu cesty dokázal využít času 

k návštěvě uměleckých památek a všímat si jejich kvality a 

krásy, i když se mu jistě naskýtaly mnohé jiné možnosti, jak 

strávit volný čas. O Schmittově porozumění pro umění a kulturu 

svědčí i návštěva divadelního představení v Drážďanech. S jeho 

kvalitou sice nebyl spokojen, což prozrazuje kritického ducha, 

schopného potřebné selekce, zato však dokázal ocenit výstavné 

interiéry drážďanské divadelní scény.  

Schmittova cesta dále pokračovala přes Chemnitz do Lipska, 

přičemž nemáme zprávy o nějakém dalším významnějším setkání 

s uměním. V Lipsku si vedle profesních návštěv továren prohlédl 

park Rosenthal, účastnil se hojně společenských akcí a zkrátka 

nepřišlo ani zdejší divadlo. Na tomto místě se autor ve 

vzpomínkách vrací k návštěvě drážďanského divadla a opěvuje 

jeho nádheru, což dosvědčuje, že budova na něj opravdu hluboce 

zapůsobila. Obzvláště silný dojem v něm zanechal obrovský 

bronzový lustr s 96 plynovými světly chráněnými broušeným sklem 

v matném provedení, který označil za „mistrovské dílo“. 

V Magdeburku se nejvýraznějším architektonickým zážitkem stal 

gotický dóm. Také při další zastávce v Hamburku nevynechal 
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Franz Schmitt návštěvu operního představení. Schmittovy oči 

jsou otevřené také pro přírodní a krajinné krásy, jak to 

dokazují zápisky obdivující se anglické krajině a pochvalující 

si zejména množství luk, polí a zahrad s živými ploty, které 

postrádá ve své domovině, neboť takové prostředí skýtá prý pro 

oko mnoho příjemných příležitostí. Na anglické půdě navštívil 

za účelem sesbírání zkušeností od těch nejpovolanějších 

textilních výrobců nejprve Manchester, kde strávil celý týden. 

Pro naše účely zmiňme, že ho zaujalo architektonické řešení 

továrních budov náležejících ke gigantické přádelně v nedalekém 

Stockportu. Stropní  konstrukce (cihlové klenby dosedající na 

železné nosníky) a šedový typ střechy přivádějící do provozu 

mnohem optimálnější osvětlení si dokonce zasloužily náčrtek 

v deníku. I tyto poznatky budoucí továrník využije při budování 

svých závodů.  

Při jednodenní vyjížďce do Liverpoolu poznal Franz Schmitt 

sídlo zdejší burzy, památník admirálu Nelsonovi, budovu pošty a 

některé další stavby. Po menších peripetiích se další cesta 

stočila do města Leeds. V tomto místě se deníkové poznámky 

uzavírají, neboť jejich autor zřejmě došel ke svému cíli – 

načerpal informace včetně zhlédnutí vlastní výroby polovlněné 

tkaniny s názvem „orleans“, jejíž produkce byla anglickou 

specialitou. Někdy v červnu se vrátil Franz Schmitt zpět do 

severních Čech, pravděpodobně po stejné ose, jakou směřoval do 

Anglie.62 

 

3.4.2 Návštěva Londýna 

Další zahraniční cestou, z které si Franz Schmitt přivezl 

jistě celou řadu zážitků, podnětů a zkušeností byla cesta do 

Londýna spojená s účastí firmy Schmitt na první světové výstavě 
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v roce 1851, kde Schmittovy textilie slavily první mezinárodní 

úspěch.63 V souvislostech této práce je podstatné uvědomit si, 

v jakém prostředí se výstava odbývala - Josephem Paxtonem 

(1801-1865) pro ni byla  zkonstruována do té doby nevídaná 

stavba z kovu a skla, nazvaná Crystal Palace (Křišťálový 

palác). Použití nových materiálů a technických postupů s sebou 

přineslo celou řadu výhod (nové prostorové možnosti, poměrně 

rychlá demontáž a opětovné sestavení na jiném místě atd.), 

které si jistě uvědomoval i Franz Schmitt. Setkání s tímto 

novým druhem architektury na něj jistě mocně zapůsobilo, s 

určitou formou odezvy na tento způsob stavění se totiž 

setkáváme v jeho českodubském sídle, které se do zahrady 

otevíralo mohutnou skleníkovou konstrukcí zimní zahrady. 

Londýnský Křišťálový palác byl postaven jako demonstrace a 

oslava výdobytků industrializace i radikální společensko-

hospodářské proměny, kterou s sebou přinesla. Také Franz 

Schmitt mohl narážkou na tuto stavbu prezentovat nástup nové 

doby do života malého podještědského městečka. 
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4 PŘÍBUZENSTVÍ S RODINOU LIEBIEGOVÝCH64 

 

Nezanedbatelným aspektem v posuzování vztahu Franze Schmitta 

k umění jsou příbuzenské vazby na rodinu Liebiegových, 

významných libereckých textilních průmyslníků.65 Vzájemné 

kontakty obou rodin nelze omezit jen na rodné broumovské 

prostředí. Nový impuls obdržely jistě v roce 1837, kdy byl 

Franz Schmitt přijat jako praktický barvíř do textilní výroby 

Johanna Liebiega (1802-1869). Z firmy odchází sice už v roce 

1839,66 určitě se však za tu dobu stihl seznámit s vysokým 

životním standardem svého zaměstnavatele a bratrance v jedné 

osobě. 

O pozdějších osobních stycích Franze Schmitta s rodinou 

Liebiegových se lze spíše domnívat, jistě na něj ale působil 

příklad rodiny, která se vlastními schopnostmi dokázala skrze 

podnikatelský úspěch vyšvihnout mezi nejvyšší společenské 

vrstvy a demonstrovala to mj. svým okázalým životním stylem. 

Jestliže tedy nacházíme mezi umělci pracujícími pro obě rodiny 

shodná jména, lze to vyvozovat jednak ze vzájemného doporučení 

na základě osvědčené spolupráce, ale také z pouhé Schmittovy 

snahy přiblížit se co do kvality, honosnosti a 

reprezentativnosti prostředí, kterým se obklopil, 

nejvýznamnější liberecké měšťanské rodině druhé poloviny 19. 

století, která jistě v tehdejší společnosti v mnohém udávala 

tón. Už samotný fakt architektonického návratu k velkým a 

slavným historickým epochám (renesance, klasicismus, antika 

jako zdroj obou), vzbuzený touhou po nobilitaci tyto dvě rodiny 

spojuje, je tedy třeba začít se zabývat hledáním paralel a 

analogií …  
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4.1 Liebiegové v Liberci 

„V Liberci a jeho okolí nebylo ve druhé polovině 19. století 

významnějšího měšťanského rodu, než byli Liebiegové! V té době 

se město v šíleném běhu měnilo z městečka na dlani v metropoli 

českého severu a Liebiegové byli snad úplně u všeho, co v této 

době mělo nějaký význam. Jejich textilní továrny a přidružené 

firmy chrlily zboží do celého světa a zaměstnávaly tisíce lidí; 

bohatství z nich vzešlé stavělo ohromné budovy i celé nové 

čtvrti, jimž dávali novou tvář architekti pozvaní z rakouských 

a německých velkoměst. Liebiegovské mecenášství přispělo na 

nově postavené školy, nemocnice, umělecké sbírky a nakonec i na 

novou libereckou radnici. Bohatství a velkorysost jim vynesly 

úctu, uznání, řády i tituly; po jednotlivých členech rodu pánů 

z Liebiegů byly v Liberci ještě za jejich života pojmenovány 

ulice a náměstí.“67 Tento barvitě vykreslený popis situace 

z pera Marka Řeháčka lze bez ostychu aplikovat i na českodubské 

postavení Franze Schmitta, potažmo jeho potomků a dědiců firmy, 

i když ve skromnějších podmínkách malého podještědského 

městečka probíhaly všechny tyto procesy a aktivity ve zmenšeném 

měřítku. 

 

4.1.1  Liberecká radnice a museum 

Rodina Liebiegových se podílela nejen na ekonomickém, ale do 

značené míry také stavebním rozvoji Liberce. Vedle vlastních 

sídel a kolonií pro své dělníky a zaměstnance zasáhli její 

členové i do tak prestižní zakázky, jakou byla stavba městské 

radnice. Postavena byla v letech 1888-1893 v neorenesančním 

slohu podle projektu vídeňského architekta Franze von Neumanna 

ml. (1844-1905).68 „Měla symbolizovat prosperitu, moc, liberecké 

ambice i touhu po krásnu“,69 podobností se svým vídeňským 
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předobrazem pak demonstrovat spřízněnost s německy mluvící 

částí monarchie a vyjadřovat její podporu. K její realizaci 

finančně i agitačně přispěl továrník Franz Liebieg (†1886).70 

Také další členové rodiny byli účastni na stavbě radnice, jako 

vyjádření díků štědrým mecenášům byly v budově instalovány 

různé dekorativní prvky upomínající na osobnosti 

podporovatelů.71  

Další kapitolou liebiegovské podpory umění je účast hned 

několika členů rodu na založení a vedení libereckého muzea. 

Ferdinand Liebieg měl zásluhy už na samotném vzniku instituce 

v roce 1873, Johann Liebieg ml. (1836-1917) se naproti tomu 

podílel na výběru a nákupu prvotních muzejních exponátů, 

přičemž brilantně uplatnil hlubokou znalost vídeňského 

prostředí. Theodor Liebieg ml. (1872-1939) pak od roku 1904 

působil ve vedení liberecké muzejní instituce.72 Obsah muzejních 

sbírek byl významně obohacen odkazem73 Heinricha Liebiega 

(1839-1904). Jeho spolupráce s muzeem se datuje už od roku 

1881, kdy zahájil darováním souboru uměleckých předmětů podporu 

materiální a o rok později také finanční. Na chodu muzea se 

podílel rovněž ideově, když spolupracoval na tvorbě nové 

muzejní koncepce s uměleckoprůmyslovým zaměřením. I v dalších 

letech pak výrazně ovlivňoval nákupní politiku muzea a významem 

vlastní osobnosti výrazně přispěl k získávání finančních a 

hmotných darů i významných odborníků v oboru. Podstatně rovněž 

zasáhl do procesu výstavby nové budovy muzea.74  

 

4.2 Gustav Sachers 

Jedním z momentů spojujících obě podnikatelské rodiny je 

využívání služeb libereckého stavitele Gustava Sacherse,75 

který na jedné straně přestavěl v letech 1871-72 do dnešní 
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podoby Liebiegovu vilu76 v Liberci a na druhé straně za použití 

podobného novorenesančního tvarosloví i zdobných detailů 

vybudoval o dva roky později Schmittovo českodubské sídlo. 

Otázkou zůstává, zda zde fungovalo doporučení architekta 

předchozím spokojeným zaměstnavatelem příbuzensky spřízněnému 

novému objednavateli, nebo zda šlo o pouhé Schmittovo 

inspirování se stavebním děním přímo v centru severočeského 

průmyslu.  

Liberecká vila bylo postavena pro barona Johanna Liebiega 

ml. (1836-1917), syna Schmittova bratrance a zakladatele 

slavného textilního provozu. Srovnání obou staveb ukazuje jisté 

rozdíly v dispozičním řešení (odlehčenější Liebiegův palác typu 

italské předměstské vily versus mohutný českodubský zámek na 

obdélníkovém půdorysu), ani v rámci slohového pojetí spolu 

stavby zcela nekorespondují (novorenesanční liberecká vila 

versus neoklasicistní Schmittův zámek), jednotlivé prvky 

vnitřní i venkovní výzdoby však vykazují příbuznost. V obou 

případech se na exteriéru staveb opakuje motiv vrchní konzolové 

římsy, trojúhelníkových štítů, plastické výzdoby v parapetní 

výplni, nadokenních říms v horním patře. V interiéru se pak 

opakují podobné typy stropního štukového a malovaného dekoru, 

motiv sloupů či pilířů nebo prosklený střešní otvor, 

přivádějící do prostoru vstupní haly (Český Dub) a hlavního 

schodiště (Liberec) přirozené světlo. Společným prvkem vážícím 

se na vstupní prostor je čtveřice nástěnných štukových reliéfů 

s námětem skotačících putti, zasazených do krajinného rámce.  

 

4.3 Jacob Schmeissner 

V pozdějších letech, již po smrti českodubského továrníka, 

se další spojnicí mezi oběma rodinami stává osoba norimberského 
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architekta Jacoba Schmeissnera77 (1874-naposledy doložen 1929), 

který pro firmu Schmitt projektoval přestavbu českodubského 

zámeckého areálu v prvním desetiletí 20. století. Výraznou 

realizací je v tomto ohledu výstavba mateřské školy čp. 4-IV. 

Podle Schmeissnerových plánů byl také roku 1913 postaven 

secesní rodinný dům čp. 130-III, který měl být první stavbou 

z firmou Schmitt zamýšlené kolonie Na Zhůrách, zůstalo však 

pouze u něj.78 Přesto se stal úmysl vystavět dělnickou kolonii 

vedle sledování ekonomických zřetelů i projevem sociálního 

cítění majitelů firmy, v neposlední řadě v tom je nutné 

spatřovat i doklad jejich moderního myšlení. Jak totiž ukazují 

nesignované plány uložené v libereckém archivu79, projekt se 

držel tehdy aktuální koncepce „zahradního města“, jak se 

uplatnila např. v nedalekých Drážďanech ve čtvrti Hellerau, 

tedy příjemného a zdravého bydlení zasazeného do přírodní 

zeleně. Na stejných principech bylo postaveno i tzv. Liebiegovo 

město. Pro liberecké Liebiegy Jakob Schmeissner vyprojektoval 

celou řadu staveb, jež patří k nejkvalitnější architektuře 

v Liberci.80 

 

4.3.1 Zakázky Heinricha Liebiega   

Dlouholetou spolupráci Liebiegů s architektem Schmeissnerem 

zahájil Heinrich Liebieg (1839-1904) už v roce 1900 zakázkou na 

tzv. Heinrichovu hlásku.81 Ještě téhož roku se Heinrichovou 

zásluhou Schmeissner podílel také na projektování podoby 

Lidových sadů (1900-01), ve své době patrně nejvýznamnějšího 

místa pro trávení volného času Liberečanů.82 Ze stejné doby 

pochází i Schmeissnerova stavba secesní Lesní vily83 (1901-03) 

pod Heinrichovou hláskou. Na Heinrichovo pozvání přišel do 

Liberce vedle Schmeissnera i architekt Josef Schmitz (1860-
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naposledy doložen 1929), oba projektovali budovy Liebiegových 

továren, bytovou výstavbu pro jejich zaměstnance i mnohé 

veřejné budovy.84  

 

4.3.2 Objednávky Theodora Liebiega ml.  

Pro Theodora Liebiega ml. (1872-1939) dostavoval Jacob 

Schmeissner v letech 1904-1911 dvě křídla Liebiegovy vily čp. 

41-V v Jablonecké ulici85 - přístavbu zadního traktu k původní 

Bürgerově stavbě a dostavbu pravého křídla.86 Architektura 

Liebiegovy vily je vzhledem k osobnostem svých objednavatelů i 

požadované funkci příznačná – svou přepychovostí a střídáním 

významných historických uměleckých slohů má prezentovat bohaté, 

mocné a vznešené obyvatele i jejich okouzlení historií a 

starožitnostmi v nejlepším světle, stejné vyznění požadoval po 

svém sídle jistě i Franz Schmitt.87 Také jeho českodubské sídlo 

se snažilo budit dojem bohatého a vznešeného šlechtického sídla 

– reprezentativní architekturu budovy se starobylým (nebo 

alespoň starobylé imitujícím) vnitřním vybavením obklopoval 

rozlehlý park, součástí obou sídel (libereckého i 

českodubského) byla také kaple pro účely rodinné zbožnosti a 

interiér podobně jako ve starých šlechtických sídlech 

dekorovaly reprezentativní portréty členů rodiny. 

Další objednávkou Liebiegů u Schmeissnera se stal dům pro 

domovníka a osobního řidiče čp. 9-V s romantickým motivem 

dvojvěží a hrázděnými prvky. Theodor Liebieg posléze nechal 

realizovat Schmeissnerovy plány na park s kruhovou fontánou, 

vodotryskem, zahradnictvím a další utilitární zástavbou na 

pozemcích přiléhajících k liberecké přehradě.88 Z roku 1903 

pochází Schmeissnerova stavba Lesní vily čp. 258-XV pro 

Theodora Liebiega.89  Tentýž architekt byl také autorem secesní 
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vily čp. 128-V na nároží Fučíkovy a Blahoslavovy ulice, taktéž 

vytvořené pro rodinu Theodora Liebiega. Vila spolu s dalšími 

stavbami byla postavena při příležitosti liberecké výstavy 

úspěchů českých Němců (1906), na níž měla představit výdobytky 

místní bytové kultury.90 

Pro stejného objednavatele pak vypracoval Schmeissner také 

projekt tzv. Liebiegova města – nové čtvrti pro stálé 

zaměstnance firmy Liebieg & Company, situované v kopcích za 

továrním areálem.91 Na základě tohoto plánu bylo ve dvou 

stavebních etapách (1906-17 a 1922-23) realizováno urbanisticky 

velmi hodnotné sídliště v secesním slohu. Další fáze bytové 

výstavby je datována do let 1916-21, kdy na opačné straně 

Hrnčířského vrchu vyrostlo sídliště Domovina určené válečným 

vysloužilcům. Komplex 25 izolovaných domků a dvojdomků byl 

vystavěn v pozdně secesním slohu.92 

 Jacob Schmeissner byl představitelem secesní architektury 

se silným historizujícím akcentem. Vyjadřoval se německou 

modifikací secese, která se při hledání inspirace vracela ke 

stavbám hradního typu a lidovému stavitelství. Výrazným motivem 

přejatým z těchto oblastí je zejména hrázděné zdivo, stejně tak 

i věžovité útvary začleňované do hmoty stavby. Schmeissnerovy 

práce jsou spojeny také aplikacemi umělecky pojednaných 

zdobných detailů ze dřeva či kovu, nebo užití nahrubo 

opracovaných žulových kvádrů v podezdívce.93 Při pokusu spojit 

Schmeissnerovy stavby v Liberci a Českém Dubu je třeba obrátit 

se zejména na srovnání libereckého Liebiegova města se secesní 

úpravou českodubského zámeckého areálu, neboť charakter jeho 

příspěvku k architektuře sídla Liebiegů v dnešní Jablonecké 

ulici byl do značné míry podmíněn podobou již vystavěných částí 

a výrazně akcentovaným požadavkem reprezentace. Naproti tomu 
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liberecká čtvrť pro zaměstnance i českodubská Schmeissnerova 

výstavba slouží v prvé řadě běžným obytným účelům, proto jsou 

pojaty utilitárně a pojednány skromněji a rustikálněji. 

Ozvláštňuje je především bohatě členěné zastřešení s mansardami 

a půlkruhovými arkýři, dále střídání tvarů oken (obdélníková, 

se segmentovými záklenky), zdobených barevně zvýrazněnými 

dřevěnými okenicemi, občasné vložení přízemní arkády 

s podloubím nebo podezdívka z bosovaných kvádrů. 

 

4.4 Bratři Charlemontové 

Postava Heinricha Liebiega může posloužit jako paralela 

k osobnosti Franze Schmitta coby sběratele uměleckých předmětů. 

Mecenáš Heinrich Liebieg vyvíjel iniciativy rovněž v oblasti 

architektonické (viz výše), jeho nejvýznamnějším kulturním 

přínosem se však stalo shromáždění kolekce děl německého, 

rakouského a francouzského malířství 19. století, čítající více 

než 200 kvalitních prací.94  

Oba sběratele spojuje už skutečnost zahraničních pobytů, 

která mohla výrazně přispět k obohacování jejich zkušenosti 

s vyspělým uměním a architekturou a k vytváření vztahu k nim.95 

Podobně jako Heinrich Liebieg i Franz Schmitt ve snaze 

přiblížit se uměleckému sběratelství starobylé šlechty 

shromažďuje umělecká díla, snaha o vyrovnání však nedosahuje 

dokonalosti. Ve srovnání se sběrateli z řad tradiční šlechty 

tato nová společenská elita vykazuje porozuměním spíše pro 

uměleckou tvorbu své současnosti, která odpovídala více jejich 

vkusu.96 V některých případech pak tito bohatí průmyslníci díla 

u současných umělců přímo objednávali (i to je případ obou 

továrníků, kteří nechávali portrétovat sebe a členy své 

rodiny). 
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Ve srovnání s díly shromážděnými Franzem Schmittem se sbírka 

Heinricha Liebiega jeví co do počtu i kvality soustředěných děl 

jako cíleně shromažďovaná kolekce, nepostrádající určitou 

koncepci. Není jisté, kdy přesně se zrodila Liebiegova myšlenka 

odkázat sbírku městu Liberci, uskutečněná z moci závěti roku 

1904, s největší pravděpodobností však kolekce nevznikala za 

tímto účelem. Její majitel byl bezpochyby vášnivým a znalým 

milovníkem umění, který navíc neváhal využít zkušeného 

poradenství ze strany přítele a soudobého umělce Eduarda 

Charlemonta97 (1848-1906), přičemž se výrazně uplatnila zejména 

Charlemontova umělecká zkušenost, získaná dlouholetým pobytem 

ve Francii. Ze zachovaných pozůstatků Schmittovy sbírky lze 

naproti tomu usuzovat, že nebyla vytvářena s cílem vybudovat 

kvalitní uměleckou kolekci jako takovou, spíše šlo o vhodné 

doplnění reprezentativně pojednaných interiérů, příp. o jistou 

formu finanční investice. 

Umělecká rodina Charlemontových může být chápána jako další 

pojítko mezi oběma podnikatelskými rody. Podobu i provoz jejich 

továren zachytil malíř Hugo Charlemont98 (1850-1939) v kresbách 

pro publikaci Gross-Industrie Oesterreichs, podobně jak to 

učinil pro řadu dalších severočeských průmyslníků. Řetězec 

analogií vede dále k postavě bratra obou malířů Theodora 

Charlemonta99 (1859-1938). Pro Heinricha Liebiega vytvořil 

Theodor Charlemont mramorovou portrétní bustu, umístěnou do 

ústředního prostoru prvního patra budovy libereckého muzea, kde 

zvěčnila jednoho ze svých nejvýznamnějších podporovatelů.100 Pro 

potomky českodubského továrníka vytvořil Theodor Charlemont 

portrétní reliéf, na kterém je Franz Schmitt zachycen z profilu 

společně se svou druhou manželkou Idou (1834-1900).101 

Objednavatelce, kterou byla bezpochyby dcera Franze Schmitta 
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Helena, nelze upřít velké nadšení a cit pro uměleckou oblast, 

díky nimž přebrala pomyslné žezlo mecenátu po svém otci a které 

se projevily v oslovení tak schopného a ceněného sochaře, jakým 

byl Theodor Charlemont. Tato skutečnost dokládá, že i v 

pragmaticky uvažující podnikatelské vrstvě společnosti se 

objevovali jedinci holdující umění a vykazující pro ně menší či 

větší porozumění, ať už se obrátíme k mocnému a rozsáhlému 

rodu libereckých Liebiegů, nebo k rodině českodubského 

továrníka Franze Schmitta.  

 

4.5 Eduard Petzold 

Rovněž významného zahradního architekta Eduarda Petzolda102 

(1815-1891) nacházíme ve službách obou rodin. Zakázka Johanna 

Liebiega byla umělcovou první prací na našem území.103 Vytvořil 

v ní parkovou úpravu okolí zámku ve Smiřicích, které Johann 

Liebieg jako panství koupil v roce 1863. Z původně realizované 

plochy se do dnešních dnů zachovala pouze centrální část o 

rozloze cca 4 hektarů, zbytek parku padl za oběť pozdější 

výstavbě a terénním úpravám.104 

Franzi Schmittovi se Eduarda Petzolda podařilo získat pro 

záměry parkové úpravy okolí svého českodubského sídla (1869). 

V otázce původu Schmittovy spolupráce s Petzoldem se nabízí 

získání kontaktů skrze příbuzenství s Liebiegy (vedle 

Smiřického parku projektoval ještě Petzold v roce 1872 pro 

Leontýnu von Ritter, rozenou Liebiegovou ve Skřivanech u Hradce 

Králové105), cesta však s největší pravděpodobností vedla přes 

mladšího bratra Franze Schmitta, Ludwiga. Pro toho Petzold 

pracoval v roce 1868 na parkové ploše v Žitavě. Michael Rohde106 

nezjistil k této práci zachovanou žádnou plánovou dokumentaci a 
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rovněž se nedokázal vyjádřit k míře realizace zamýšleného parku 

a jeho výsledné podobě.  

Po parku v Dobřenicích u Chlumce nad Cidlinou (1868-1870) 

pro průmyslníka Karla Heinricha107 byl českodubský park třetí 

Petzoldovou prací v Čechách (celkem jich na našem území 

vytvořil sedm), což poukazuje na Schmittovu orientaci na 

poli soudobé krajinářské architektury, příznačné je navíc i to, 

že se ze strany Petzolda jedná opět o zakázku pro bohatého 

továrníka, nikoli pro objednavatele z řad šlechty.  

Zachovaná pracovní verze plánu108 českodubského parku pochází 

z roku 1869. Představovala projekt rozsáhlého krajinářského 

parku situovaného do hluboce zaříznutého údolí pod městem, 

který se podél tohoto údolí říčky Ještědky rozvíjel od 

Schmittovy neoklasicistní vily. Náročný terén neumožňoval 

rozvinout soustavu krajinných průhledů, takže park přecházel i 

na úpatí okolních svahů, zdvihajících se za hlavní parkovou 

cestou (v místě dnešní silnice vedoucí k zámku). „Tím se 

vytvořily dálkové pohledy na blízký Ještěd a panorama města na 

skalním ostrohu. V pohledu od vily na město je vypůjčenou 

dominantou opět kostelní věž. Boční pohled parkem býval 

komponován směrem na budovy textilní továrny, k tomu účelu 

opatřené ozdobnou treláží.“109 Hlavní průhledová osa parku byla 

směřována od vily dolů do údolí.  

Park byl zpestřen různorodými vodními plochami, romanticky 

pojatými drobnými stavbami a skalkami, jezírkem s umělým 

vodopádem či bohatou vegetací. Zachovaná verze plánu parku 

kupříkladu ukazuje v místě okrouhlé budovy obklopené řadou 

stromů a umístěné v lesním prostředí Petzoldův přípis „hier 

Nadelhölzer, durchpflanzt und umegeben von Laubhölzern aller 
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Art, an den Rändern vertheilt schön colorierend, blühend und 

Blume und Sträucher mit zierenden Früchten. 71“.110  

Také v českodubském projektu se odráží Petzoldovy tvůrčí 

postupy prodchnuté německým romantismem 19. století (zejména 

využití vertikál při vytváření výrazných krajinných průhledů). 

Oblíbeným řešením, které se objevuje i v Českém Dubu, je 

kompozice završená výraznou vodní plochou, v níž vrcholí pohled 

skrze park, tento motiv má původ v pracích Humphryho Reptona 

(1752-1818), velkého Petzoldova vzoru.111  

Z předpokládané výsledné podoby parku byla realizována 

zhruba jen třetina, a sice plocha na jih od zámku a východně od 

příjezdové cesty k němu.112 Na zbylé ploše nerealizovaného 

Petzoldova parku nechala Ida von Schmitt 1888-90 zřídit městský 

park.113 Tak vznikl park zhruba v dnešní své rozloze. Na západě 

je ohraničen hlavní cestou, na východní straně svahem 

s městskými a hradními hradbami, na jihu vyúsťuje před secesní 

vilu čp. 12-IV. Východní vymezení parku kopíruje také zvýšené 

koryto říčky Ještědky, přivádějící dříve vodu k náhonu panského 

mlýna, tok byl regulován, aby bylo zamezeno podmáčení parkového 

údolí.114 Z původního parku jsou zachovány starší skupiny 

stromů, dále lze vysledovat původní hlavní pohledové osy.115 

Návštěvnicky nejatraktivnější částí zřejmě zůstává menší 

jezírko v těsné blízkosti zámku, které je dnes ale v dezolátním 

stavu a nemůže tak plnit svou původní funkci. 

Parková plocha pokračovala původně až k objektu Blaschkovy 

vily, na počátku 20. století však byl původní průhled parkem 

k vile uzavřen budovou secesní vily čp. 12-IV. Tehdy také 

proběhly úpravy samotného parku.116 V roce 1996 byl v areálu 

parku dostavěn dům s pečovatelskou službou a původní parková 

úprava doznala dalších změn.117  
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Výše uvedený přehled poukazuje na styčné momenty stavebních 

a sběratelských aktivit obou významných podnikatelských rodin. 

Přestože není možné dané paralely přeceňovat, přece zde 

existují přinejmenším obecné analogie v úsilí o potvrzení 

vysokého společenského postavení nové, „průmyslové šlechty“. U 

libereckých Liebiegů se veškerá podpora umění a stavitelství 

odehrávala v rozsáhlejším měřítku a zpravidla rovněž vyšší 

kvalitě, pohnutky však pro to byly stejné. Také jména umělců a 

architektů pro oba rody pracujících se opakují. Nešlo vždy o 

nejvýznamnější umělce své doby, avšak tvůrce dostatečně 

kvalitní a schopné, kteří právě působili v regionu. Pro další 

vývoj je podstatné, že také následovníci českodubského 

podnikatele (jmenovitě dcera Helena von Schmitt) dokázali 

sledovat aktuální dění v této sféře a využít potenciálu těchto 

umělců i pro sebe samé, ve svém důsledku pak pro malé 

podještědské městečko Český Dub. 
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5 UMĚLECKÉ SBÍRKY FRANZE SCHMITTA 

 

Se jménem Franze Schmitta lze spojit rozličné umělecké a 

stavební památky města Český Dub. Velká část movitého majetku 

padla za oběť událostem, které s sebou přinášel dějinný vývoj 

(pozůstalostní řízení a následné prodeje, konfiskace, velká 

část cennějších předmětů zřejmě vzala za své v důsledku 

krádeží).118 Vzpomínky na Schmittovo působení tak ve městě 

zanechávají především nemovitosti, které nechal vystavět nebo 

architektonicky upravit, případně na nichž participoval zejména 

po finanční stránce. Nelze zřejmě dnes s jistotou určit, zda a 

do jaké míry se českodubský továrník podílel na ideové a 

umělecké koncepci vystavěných či upravovaných budov, lze se 

však domnívat, že stavební plány byly se zadavatelem 

konzultovány a podle potřeby korigovány. Největší podíl účasti 

lze předpokládat u nejvýznamnějších zakázek, jakými bylo 

Schmittovo sídlo a vila Blaschkových, určená pro rodinu 

továrníkovy dcery.  

Tato práce chce však v prvé řadě podniknout pokus o 

rekonstrukci uměleckých sbírek Franze Schmitta a jeho potomků, 

jakkoli bude vzhledem k výše uvedené situaci obtížný. Posloužit 

k tomu mohou jednak prameny písemné v podobě inventářů a 

soupisů z pozůstalostních řízení, jednak prameny hmotné, tedy 

předměty, které jsou dnes deponovány v Podještědském muzeu 

v Českém Dubu a lze je identifikovat jako součásti původních 

Schmittových sbírek. U těchto předmětů je třeba rozlišit, zda 

je shromáždil Franz Schmitt, nebo zda patřily rodině 

Blaschkových, v jejichž vile dnes muzeum sídlí. Obecně se dá 

říci, že obklopuje-li se rodina Blaschkových uměleckými 

předměty, nedosahují tyto, soudě zejména podle zachovaného 
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souboru historického nábytku119 a dobových fotografií interiérů 

Blaschkovy vily, kvality, jakou lze najít u předmětů 

shromážděných sběratelskou činností Franze Schmitta.  

 

5.1 Malířské práce 

Kvalitu Schmittovy sbírky maleb lze v předpokládané úplnosti 

rekonstruovat jen na základě archivního materiálu, v jehož 

rámci se zachovaly soupisy cenností v majetku Schmittových i 

Blaschkových. Při zkoumání těchto dokumentů se často objevují 

problémy s bližší identifikací jednotlivých děl, neboť jejich 

označení bývá zkratkovité a nepřesné. Jedinou malbou, u níž je 

možno prokázat existenci v majetku rodiny Schmittových už od 

nejstarších dokumentů tohoto druhu, je výjev mořského pobřeží 

[1] Wernera Schucha (1843-1918) – viz kat. heslo č. 1. Obraz se 

jako jeden z dominantních exemplářů v expozici Podještědského 

muzea stal v podstatě jediným fyzicky zachovaným dokladem 

Schmittovy sběratelské aktivity v oblasti malby.  

Portrétní galerie rodiny Schmittů a Blaschků, dodnes 

zachovaná ve sbírkách Podještědského muzea, není až na výjimky 

zmiňována v archivních soupisech cenných předmětů v majetku 

obou rodin. Identifikovat lze s jistotou snad jen portréty 

Franze Schmitta [15] (kat. heslo č. 15) a jeho druhé manželky 

Idy [14] (kat. heslo č. 14), které jsou jmenovány v Seznamu 

věcí v zámku sl. Heleny ze Schmittů120 z 4.11.1918. V 

kolekci zachovaných rodinných portrétů se autorsky uplatňují 

tři jména. V největší míře je to A. Jäckl121 (kat. hesla č. 11-

15) [11-15]. Malířem, u něhož lze předpokládat silnější vazby 

na českodubské továrníky, je Franz Wiesenthal122 (1856-

1902/1938). Je autorem nejen čtyř portrétů členů rodiny Franze 

Schmitta (kat. hesla č. 7-10) [7-10], ale také několika maleb, 
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které archivní materiály dokládají jako součást vnitřního 

vybavení českodubského zámku a Blaschkovy vily. Na seznamu 

vážícímu se k prodeji pozůstalosti Heleny von Schmitt123 z roku 

1944 je zaznamenána jeho malba Domky v parku („Häuschen im 

Park“), o čtyři roky mladší seznam konfiskátů Hermanna Blaschky 

jmenuje obraz s tématikou pijícího hudebníka a exotické výjevy 

z Tunisu a Řecka.124 Posledním určeným malířem českodubských 

rodinných podobizen (kat. hesla č. 16-18 a částečně 10) [10, 

16-18] je Carl Fröschl125 (1848-1934) – proslulý autor 

pastelových žánrových obrázků a portrétů a mj. také portrétista 

rakouských Habsburků.   

Při pokusu o rekonstrukci podoby sbírky a vysledování 

sběratelské kontinuity se rýsuje obraz Franze Schmitta jako 

představitele skupiny zbohatlých průmyslníků, který by rád svůj 

život v přepychu doplnil i sbírkou uměleckých děl. Z hlediska 

estetického posuzování (snad hrála významnější roli i finanční 

stránka věci) mu byla nejblíže současná produkce zejména 

německy mluvících malířů, ocenění historicky starších umělců se 

objevuje jen sporadicky.126 Po tématické stránce se sbírka zdá 

sledovat také spíše funkci interiérové dekorace – vedle rodinné 

portrétní galerie ji tvoří především krajinomalby a zátiší. 

Výběr autorů byl jistě podmíněn dobovým vkusem, v tomto případě 

zřejmě nelze předpokládat umělecky zkušeného poradce, jakým 

disponoval při budování sbírky Heinrich Liebieg.  

Podíváme-li se na skladbu sbírky z hlediska výběru autorů, 

k nejpočetněji zastoupeným patří bratři Charlemontové.127 

V dobových záznamech nalézáme krajinomalbu Huga Charlemonta 

(1850-1939), obraz s námětem ovčáckého psa od Eduarda 

Charlemonta (1848-1906) či bronzovou sošku drakobijce od 

třetího z bratrů Theodora (1859-1938).128 Na stejném dokumentu 
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jsou uvedeny i blíže nespecifikované výplně dveří od jednoho 

z bratrů. Soupis cenných předmětů zachovaných v zámku129 

zaznamenal mramorový reliéf od Theodora Charlemonta, několik 

blíže neurčených prací Eduarda a dvě květinová zátiší Huga 

Charlemonta. Obecně označená díla Charlemontových se však 

objevují už na Seznamu věcí v zámku sl. Heleny ze Schmittů130 

z roku 1918. 

  Dalším častěji citovaným jménem je rakouská výtvarnice 

Hermine Ginzkey131 (1864-1933), jíž po celý život provázelo 

sepjetí s regionem severních Čech a přilehlé Lužice. Na seznamu 

cenností z českodubského zámku132 figurují dvě její krajinomalby 

a další blíže neurčené práce vzniklé její rukou. Seznam 

vytvořený v souvislosti s pozůstalostním řízením po Heleně von 

Schmitt uvádí malbu Chalupy na stráni.133 Další její prací, 

tentokrát vedenou už v majetku Hermanna Blaschky a z oblasti 

grafiky, je lept s výjevem z Karlova mostu.134 

Po kvantitativní stránce se ve sběratelské činnosti 

českodubských továrníků výrazně uplatnil také krajinář, 

představitel rakouského náladového impresionismu Eugen Jettel135 

(1845-1901). Jeho jméno se však objevuje až na protokolu136 

z roku 1948, jímž Národní kulturní komise přebírala 

zkonfiskovaný majetek Hermanna Blaschky. To by znamenalo, že 

kvalita uměleckých děl nijak výrazně nepokulhávala za předměty 

shromážděnými ve Schmittově zámku, neboť Jettel se řadí 

k výrazným osobnostem rakouského malířství 2. pol. 19. století. 

Na seznamu se jeho práce objevují hned pětkrát – zmíněna je 

„Moravská krajina se stohy slámy“ z roku 1892 (č. 22), „krajina 

s rybníkem a větrnými mlýny“ z roku 1898 (č. 30), nedatovaná 

„krajina s rybníkem a vrbami“ (č. 71), „krajina s chalupami“ 
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z roku 1887 (č. 72) a „krajina s větrnými mlýny“ z roku 1889 

(č. 73).   

Teze o tíhnutí českodubských sběratelů k německy mluvícím 

autorům však není absolutní. Ve stejném dokumentu je např. 

zastoupeno umění italské, a to v osobě Tita Lessiho137 (1858-

1917), florentského žánrového a portrétního malíře. Hermann 

Blaschka vlastnil jeho akvarel “vojína cizinecké legie” z roku 

1893. 

Co se dále týče sběratelské činnosti Blaschkových, figuruje 

na dvou dokumentech138 obraz Otto Friedricha139 (1861-?) Modlitba 

u stolu, po konfiskacích v roce 1948 se však, stejně jako u 

většiny ostatních uměleckých prací, jeho stopa ztrácí. Podobně 

je tomu např. u krajinomalby140 Paula Flickela141 (1852-1903) 

nebo obrazu s mořskou tématikou142 Gustava Schönlebera143 (1851-

1917).    

K těmto německým krajinářům se v českodubských sbírkách svým 

původem řadí také Angelo Gèleng144 (?-?), který však pod vlivem 

svého otce Otto Gélenga (1843-1939) silně tíhl k italskému 

prostředí. V soupisu cenného zařízení zámku145 je do strojopisu 

rukou připsáno “A. Geleng Andenken”, na seznamu vážícím se k 

pozůstalostnímu řízení po Heleně von Schmitt je pak uvedena 

Gèlengova krajinomalba a akvarel Orající sedlák.146 V obou 

dokumentech147 je pak zmíněno ještě jméno rakouského malíře a 

akvarelisty Hugo Darnauta148 (1850-1937), dalšího představitele 

rakouského náladového imresionismu.  

 

5.2 Sochařské práce 

Z původní kolekce sochařských děl se v českodubském 

Podještědském muzeu zachovaly pouze čtyři práce (viz kat. hesla 

č. 22-25) [22-25]. Autorem dvou z nich – bust J. W. Goetheho a 
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F. Schillera - je drážďanský sochař Franz Joseph Schwarz149 

(1841-?). Jeho působení ve službách českodubských továrníků se 

zdá být dlouhodobějšího charakteru, jeho jméno je totiž 

s Českým Dubem spjato nejen prostřednictvím těchto skulptur, 

ale také díky Schwarzovým sochařským pracím na rodinné hrobce150 

Schmittových na místním hřbitově.  

Mezi sochařskými díly, uváděnými v archivních soupisech 

rodinného majetku, se opět objevuje jméno Theodora Charlemonta 

jako autora bronzové sošky drakobijce.151 Jeho autorství je však 

připsáno také blíže neurčenému mramorovému reliéfu na soupisu 

cenného zařízení českodubského zámku z konce 30. či poč. 40. 

let 20. století.152 Dokument dále uvádí anonymní sochařské 

práce, které nám mohou napovědět pouze o námětovém charakteru 

sbírky, která zdobila interiéry továrníkova sídla. Jedná se o 

mramorovou sochu lva, bronzové plastiky Merkura či sv. Jiří, 

alabastrovou sošku Venuše nebo např. hliněný reliéf podle 

jednoho z příslušníků italské umělecké rodiny Robbiů. Snad 

nešlo o významné a cenné práce, sošky zřejmě pouze dotvářely 

výzdobu vnitřních prostor. Jednou z mála autorsky určených soch 

tohoto dokumentu zůstává bronzová postava hráčky kuliček 

sochaře Waltera Schotta153 (1861-1938), předního představitele 

berlínského neobaroka. 

Vedle sochařských portrétů Goetheho a Schillera archivní 

seznamy dokládají i vztah sběratelů k jiným než německým 

představitelům evropské kultury, jako je tomu u busty 

Danteho.154 nelze však opomenout ani religiózní aspekt sbírky, 

na který odkazují např. dřevěná soška madony, ve dřevě 

vyřezávaný krucifix, z oblasti malby pak blíže neurčené obrazy 

světců.155 
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Obraz o sochařské výzdobě Blaschkovy vily nastiňuje 

protokol156 Národní kulturní komise z roku 1948. Předkládá 

poměrně různorodý, jak se zdá, bez hlubšího sběratelského 

záměru shromážděný soubor sochařských prací. Nalézt v něm lze 

jak orientální dřevořezbu Buddhy,157 tak polychromovanou, údajně 

barokní, dřevěnou plastiku ležícího muže s andělem, 

interpretovanou jako Mojžíš.158 Klasické tradici je učiněno za 

dost mramorovou kopií hlavy Venuše Mélské.159 Z hlediska 

materiálové skladby se vedle dřeva a mramoru opět objevuje 

bronz, a sice v podobě ženského aktu s dítětem na ramenou.160 

Mytologická tématika je zastoupena bronzovou soškou satyra.161 

 

5.3 Grafická díla 

V oblasti grafiky se z původního konvolutu zachovaly jen 

čtyři listy předního autora výjevů ze života divokých zvířat, 

Johanna Eliase Ridingera162 (1698-1767) [26-29] – kat. hesla č. 

26-29. Archivní materiál je v této věci dosti chudý – informace 

o vlastnictví grafických prací se objevují až v seznamu 

cenností,163 zkonfiskovaných Hermannu Blaschkovi roku 1948. V 

něm je vedle Ridingerova jména jmenován např. lept s názvem “Le 

Pont Saint Louis” (1903) francouzského malíře a grafika Eugèna 

Béjota164 (1867-1931), nebo kolorovaná rytina “prospekt císařské 

stáje ve Vídni” rytce Johanna Augusta Corvina165 (1683-1738). 

Existence děl barokních umělců Corvina a Ridingera by mohla 

dokládat, že staré umění nebylo v očích Franze Schmitta či 

Blaschkových a priori nepochopeno, ale že za jeho absencí v 

továrníkově sbírce stojí jeho finanční nedostupnost.   

Za zmínku ještě stojí blíže nespecifikovaná kolekce 16 leptů 

Piranesiho, jednoho z nejoblíbenějších jmen na poli grafiky, 



 48 

soubor je opět veden na seznamu Balschkových konfiskátů z roku 

1948. Ze záznamu bohužel není zřejmé, zda se jedná o práce 

mladšího Francesca Piranesiho166 (1758/1759-1810) či jeho 

slavnějšího otce Giovanni Battisty Piranesiho167 (1720-1778).  

 

5.4 Kolekce nábytku 

Zabývat se proveniencí a otázkou pohybu nábytkových kusů ve 

vlastnictví Franze Schmitta nebo rodiny Blaschkových je ve 

srovnání s předchozími díly komplikovanějším úkolem. Nábytek je 

sice nejpočetněji zachovanou skupinou, která dnes dokládá 

Schmittovu sběratelskou aktivitu, nelze však jednoznačně 

prokázat jeho původ ani doložit jeho existenci ve Schmittově 

zámku nebo Blaschkově vile. Historické soupisy mobiliáře obou 

objektů předkládají totiž v naprosté většině příliš obecné 

charakteristiky, než aby bylo možné předměty jednoznačně 

identifikovat s nábytkovými kusy dnes umístěnými v budově 

Podještědského muzea. Jedinými dvěma dokumenty umožňující 

dohledat konkrétní předměty díky poměrně spolehlivému věcnému 

popisu jsou dva protokoly Národní kulturní komise z let 1948168 

a 1950,169 vážící se ke konfiskaci majetku Hermanna Blaschky. 

Mladší dokument je v tomto smyslu nejsdílnější. Historii 

jednotlivých nábytkových kusů starší než 60 let tedy zatím 

nebylo možné rekonstruovat. 

Historické soupisy a dobové fotografie interiérů zachované 

v Podještědském muzeu v Českém Dubu dávají tušit, že nábytkový 

mobiliář Schmittova zámku i Blaschkovy vily byl odlišného 

charakteru. Soupis cenného vnitřního zařízení zachovaného 

v zámku170 zmiňuje biedermeierové, barokní, empírové i 

renesanční (zřejmě tedy pseudorenesanční) nábytkové kusy. 



 49 

Nabízí se domněnka, že mobiliář takového druhu vznikl postupnou 

a dlouhodobou sběratelskou činností majitele. Blaschkova vila 

se naopak zdá být od svého zbudování vybavena pseudorenesančním 

nábytkem, aby bylo v kontextu s neorenesanční architekturou 

dosaženo stylové jednoty. Historický nábytek, který se objevuje 

na poválečných protokolech171 Národní kulturní komise se tedy do 

vily s největší pravděpodobností dostal zprostředkovaně 

z českodubského zámku, z pozůstalosti po Heleně von Schmitt.  

Předměty z depozitáře Podještědského muzea, u nichž lze 

předpokládat, že původně patřily k mobiliáři Schmittova zámku, 

reprezentují hned několik slohových etap. Nalézáme zde nábytek 

barokní, klasicistní, empírový i exempláře z období 

biedermeieru. Odborné průzkumy172 posledních let však prokázaly, 

že u některých historicky vyhlížejících kusů se jedná o 

historizující nápodobu z 19. století. Komplexní zhodnocení 

nábytkové kolekce Podještědského muzea si tedy v následujících 

letech ještě vyžádá hlubší odborný výzkum.  
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6 ZÁVĚR 

 

Práce se pokusila ozřejmit umělecko-sběratelskou a 

v náznacích i stavební činnost českodubského textilního 

továrníka Franze Schmitta a jeho pokračovatelů. Bylo poukázáno 

na faktory, které mohly spoluformovat Schmittův vkus a 

citlivost vůči umění. Byl také učiněn pokus o odhalení 

některých z paralel mezi českodubskými podnikateli a 

příbuzensky spjatou rodinou libereckých Liebiegů. Na základě 

archivních materiálů se podařilo naznačit obrysy rodinných 

sbírek Franze Schmitta a rodiny Blaschků. Bylo možné vytyčit 

skupinu autorů, s nimiž rodiny dlouhodoběji spolupracovaly, 

nebo jejichž díla tvořila základy českodubských sbírek (trojice 

bratrů Charlemontových, Hermine Ginzkey, Franz Joseph Schwarz, 

Franz Wiesenthal,…) a naznačit charakter sbírky (zejména 

německy mluvící umělci 2. pol. 19. století, krajináři a autoři 

žánrových výjevů). Načrtnuty byly i stavitelské záměry, kde se 

prokázala orientace na architekty Gustava Sacherse a v mladší 

generaci pak Jacoba Schmeissnera.  

Vedle těchto konkrétních aspektů se snad práci podařilo i 

poopravit obraz Franze Schmitta a jeho následovníků. Ačkoliv 

nelze přehlížet jisté germanizační tendence, které s sebou 

působení Franze Schmitta a jeho nástupců ve vedení podniku na 

Českodubsku neslo, přičemž je nutné snažit se zároveň porozumět 

historickým okolnostem, nelze ignorovat s tím spojený 

neoddiskutovatelný hospodářský pokrok. Podstatnou složkou je 

vedle dalších aspektů z různých oblastí (politické, sociální, 

národnostní) rovněž rovina umělecká a kulturní, která, jak se 

snažila poukázat tato práce, by v žádném případě neměla být 

opomíjena. Je patrné, že tyto záležitosti se odvíjely primárně 
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nikoli v obecně prospěšné rovině, aby celkově kultivovaly 

místní prostředí, ale vznikaly z osobních pohnutek, v prvé řadě 

za reprezentačními účely. Tento vývoj probíhal v intencích 

dobových poměrů, kdy zbohatlí podnikatelé investují nabyté 

finanční prostředky do zvyšování vlastní životní úrovně a 

pohodlí. Zbudované a nashromážděné movité i nemovité 

vlastnictví je však jako svědectví o nich samotných i jejich 

době zpravidla přežívá a pokud dosahuje jisté kvality, stává se 

trvalou kulturní hodnotou. To platí i o Franzi Schmittovi a 

jeho potomcích. Jejich hlavní stavitelské počiny dodnes do 

značné míry formují tvář Podještědského městečka a slouží mu ke 

cti (zejména Blaschkova vila a Schmittův zámek). Význam této 

etapy v historii města dokládá skutečnost, že činnost Franze 

Schmitta a poté potomků prostřednictvím firmy Schmitt výrazně 

ovlivnila rozsáhlý stavební rozvoj města od poloviny 19. 

století až do začátku první světové války. Přestože sbírku 

movitých uměleckých a jinak cenných předmětů nelze dnes 

v naprosté úplnosti rekonstruovat, předměty zachované 

v Podještědském muzeu a archivní prameny podávají obraz o jejím 

tvůrci - obraz technicky vzdělaného muže, který však 

nepostrádal jistý vhled do oblasti umění a prokázal úroveň 

svého uměleckého vkusu. Památky na něj žijí v Českém Dubu dosud 

a přestože se zpravidla nejedná o jména nejproslulejších 

umělců, zasluhují si patřičnou pozornost. Franz Schmitt byl po 

celou dobu posuzován jako ztělesnění přerodu starého feudálního 

společenského řádu v nový kapitalistický, se všemi přednostmi i 

neduhy, které s sebou tento proces nesl, ať je tedy viděn i 

jako obdivovatel umění a osobnost prahnoucí po luxusním 

reprezentativním životě mezi uměleckými díly, kterým bezpochyby 
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byl, aby jeho přínos mohl být konečně nazřen po zásluze 

zodpovědně a komplexně. 

Téma mecenátu Franze Schmitta a dalších členů jeho rodiny si 

ještě v budoucnu vyžádá další badatelskou práci. Ve stavitelské 

a sběratelské činnosti po smrti továrníka-zakladatele totiž 

pokračovala mj. manželka Ida (1834-1900), která např. nechala 

zbudovat českodubský park. Zájem o umění přetrval nejvýrazněji 

v dceři Franze Schmitta, Heleně (1864-1936). Právě jejím 

aktivitám by v budoucnu měla být věnována největší pozornost. 

Jejich výsledkem totiž byla tzv. Helenina sbírka, která 

soustředila řadu cenných památek na představitele německé 

kultury 18. a 19. století.173 Její součástí byly četné 

autografy, vzácná vydání spisů, ale také umělecká díla 

upomínající na tyto významné osobnosti (grafické portréty, 

busty, díla užitého umění s podobiznami atd.).  

Vedle tohoto úkolu je třeba se hlouběji zabývat 

architektonickými a stavebními zakázkami Franze Schmitta, příp. 

firmy Schmitt, které výrazně určovaly stavební rozvoj města do 

2. desetiletí 20. století a které ovlivňují ráz Českého Dubu 

dodnes. V neposlední řadě je třeba provést důkladný 

restaurátorský průzkum kolekce nábytku, zachované 

v Podještědském muzeu, a na jeho základě zodpovědně zhodnotit 

její význam.   
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7 POZNÁMKY: 

 
1) Franz Schmitt se narodil 24. července 1816 ve východočeském Broumově jako jedno ze 6 dětí 

bývalého důstojníka v napoleonských válkách, Antona Schmitta, který po ukončení své 
vojenské kariéry provozoval ve městě obchod s tabákovým zbožím. Vzdělání se mladému 
Franzi dostalo nejprve prostřednictvím broumovské klášterní školy, poté na radu svého 
bratrance Johanna Liebiega opouští myšlenku stát se lékařem a odchází za studiem na 
pražskou polytechniku. Další odborné znalosti a zkušenosti pak už od roku 1837 získává jako 
barvíř v  libereckém textilním podniku Johanna Liebiega, mj. se prostřednictvím služebních 
cest seznamuje s technologickým vývojem v zahraničí. V roce 1839 přestupuje ke 
konkurenci - do služeb podnikatelů Franze Hillera a Conrada Blaschky v Hodkovicích nad 
Mohelkou. Jako perspektivní znalec dané problematiky se dostává do vyšší společnosti a 
roku 1843 se žení s dcerou světově významného hodkovického skloexportního podnikatele 
Ferdinanda Ungera, Hedwigou. Sňatek mu pomohl získat potřebné finanční prostředky, aby 
se mohl ve své kariéře osamostatnit. Využil k tomu budov tehdy už nefungujícího podniku na 
potiskování plátna a kartounů Franze Sluky a jeho společníků v nedalekém městečku Český 
Dub. Po rychlé adaptaci budov, trvající zhruba 2 měsíce, byla Schmittova textilní továrna na 
podzim roku 1843 uvedena do provozu. Podnik díky schopnému majiteli a příhodné situaci 
rychle sílil a rozrůstal se. Pracovní úspěchy naneštěstí zkalila smrt manželky roku 1844, 
druhou Schmittovou ženou se pak roku 1854 stala Ida Mittrichová ze saského městečka 
Ostritz. V roce 1850 otevírá Franz Schmitt ve spolupráci s obchodníkem Eschem tkalcovnu a 
barvírnu látek v Žitavě, později přebudovanou na významnou přádelnu. V letech 1857-58 
založila firma Schmitt továrnu na potiskování tkanin v Semilech. Nedaleko odtud, v Řekách 
u Semil pak roku 1862 vzniká další pobočka s celou dělnickou kolonií. Zboží firmy Schmitt 
je velké míře vyváženo do zahraničí a stává se proslulým po celém světě. Další pobočka je 
založena v hlavním městě monarchie, ve Vídni, obchodní zastoupení pro Čechy pak bylo 
situováno na Václavském náměstí v Praze. Pro své zaměstnance nabízela firma Schmitt celý 
balík sociálních služeb a opor, od zdravotnických zařízení přes nemocenské a podpůrné 
pokladny po školy a mateřské školy. Výrazně se Franz Schmitt angažoval také v městské 
politice a obecních záležitostech, zasloužil se o vznik či údržbu veřejných budov, prostranství 
i komunikací, nechal ve městě zbudovat plynárnu a zavést do něj telegrafní vedení. Na druhé 
straně však stojí nezvratné germanizační tendence, za kterými je třeba spatřovat především 
ekonomické zájmy. Schmittovy továrny s sebou přinášely kapitalismus se všemi jeho 
důsledky, s továrníkovým luxusním životním stylem v honosném sídle tak kontrastoval 
nuzný a těžký život továrních dělníků. Ku příležitosti 25-tiletého výročí založení firmy byl 
její majitel od samotného císaře poctěn propůjčením Řádu železné koruny III. stupně a 
dědičným povýšením do rytířského stavu. V roce 1876 pak byly jeho zásluhy oceněny 
jmenováním do panské sněmovny. Franz Schmitt zemřel 25. dubna 1883, když podlehl 
zranění páteře utrpěnému v důsledku těžkého pádu.          

Zpracováno dle Hermann Schunda, Franz Ritter von Schmitt, strojopis, uloženo v SOkA Liberec, 
sig. B2819, přír. č. 14923; k životopisu Franze Schmitta podrobně především Marek Kadlec, 
Franz Schmitt (diplomní práce), Katedra historie PF UJEP, Ústí nad Labem 2000; dále Karl 
Schiller, Böhm. Aicha: Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung, Böhm. 
Aicha 1898, s. 216-217; Ant. Fr. Ressel, Heimatskunde des Reichenberger Bezirkes. Stadt 
und Land. Anhang: Böhmisch-Aicha und Bösching, Bd. 1, Reichenberg 1903-1904, s. 288-
290. 

2) Lukáš Beran – Vladislava Valchářová, Industriál libereckého kraje. Technické stavby a 
průmyslová architektura. Průvodce, Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, 
Praha 2007, s. 174. 
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3) Jana Malínská, Český Dub 1858-1870 (diplomní práce), Katedra československých dějin FF 
UK, Praha 1982, s. 5. 

4) Ibidem, s. 57.   
5) Ibidem, s. 51. 
6) Jana Peterková, Průmyslová výroba na Českodubsku (Firma F. Schmitt) (závěrečná písemná 

práce), Pedagogický institut v Liberci, Trutnov 1966, strojopis, uloženo v SOkA Liberec, 
sign. B 638, s. 55. 

7) Rudolf Anděl, Svatopluk Technik, Český Dub, Ústí nad Labem 1991, s. 58. 
8) Viz Malínská (pozn. 3), s. 50. 
9) Jana Tvrzníková, Průmyslová výroba na Českodubsku do r. 1918 (seminární práce), 

Pedagogický institut v Liberci, Liberec 1964-1965, strojopis, uloženo v SOkA Liberec, sign. 
B 600, s. 18. 

10) Viz např. Olga Nejedlová, Český Dub a Českodubsko v pohledech staletí, in: František 
Křelina – Vladimír Rude (ed.), Náš Ještěd, Český Dub 1969, s. 19-20. Autorka v tomto textu 
přiznává hospodářský i kulturní rozmach, za který je město Franzi Schmittovi vděčné, nazírá 
na něj však, jak se autorka práce domnívá, zkreslenou a národnostně vypjatou optikou, když 
např. uvádí, že císařský dvůr ve Vídni udělil továrníkovi rytířský titul za zásluhy v procesu 
germanizace.  

11) Za upozornění na existenci plánové dokumentace k důležitým stavbám iniciovaným Franzem 
Schmittem ve fondu AO Malý Dub, inv. č. 26, karton č. 1, SOkA Liberec je autorka práce 
zavázána hlubokým díkem Jaroslavu Horáčkovi.  

12) Anton Anschiringer, Album der Industrie des Reichenberger Handelskammer-Bezirks, 
Liberec 1858, reprint Národního technického muzea v Praze, Praha 1980, s. 7-8. 

13)  Karl Schiller, Böhm. Aicha: Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung, 
Böhm. Aicha 1898. 

14) Anton Franz Ressel, Heimatskunde des Reichenberger Bezirkes. Stadt und Land. Anhang: 
Böhmisch-Aicha und Bösching, Bd. 1-2, Reichenberg 1903-1905. 

15) Ibidem,  Bd. 1, s. 288-290. 
16) Ibidem, Bd. 2, s. 676-699. 
17) Viz Peterková (pozn. 6), s. 2. 
18) Die Gross-Industrie Oesterreichs. Festgabe zum glorreichen fünfzigjährigen Regierungs-

Jubiläum seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., sv. 4, Vídeň 1898. 
19) J. V. Šimák, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Turnovském, 

Praha 1909. 
20) Hermann Schunda, Franz Ritter von Schmitt, strojopis, uloženo v SOkA Liberec, sig. B2819, 

přír. č. 14923. 
21) Viz Tvrzníková (pozn. 9). 
22) Ibidem, s. 10. 
23) Viz Peterková (pozn. 6). 
24) Ibidem, s. 1. 
25) Viz Malínská (pozn. 3). 
26) Marek Kadlec, Franz Schmitt (diplomní práce), Katedra historie PF UJEP, Ústí nad Labem 

2000. 
27) Jana Malínská, Továrna a město. Ke vzniku moderního průmyslu v Českém Dubě, in: 

Sborník Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé, č. 7, Světlá pod Ještědem 1985; 
autorka se věnuje přehledu historie textilní výroby na Českodubsku, okolnostem vzniku 
firmy Schmitt a rozboru společenské a profesní skladby místního obyvatelstva, stavbu 
Schmittova zámku nebo Blaschkovy vily odbývá pouhou zmínkou. 

28) Milan Myška (ed.), Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 
XX. století, Ostrava 2003, s. 419. 
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29) Viz Beran – Valchářová (pozn. 2). 
30) Viz Anděl – Technik (pozn. 7). 
31) Tomáš Edel, Českodubsko v památkách 12.-20. století, Český Dub 2006. 
32) Viz Kadlec (pozn. 26), s. 12-13. 
33) Ibidem, s. 12. 
34) Ibidem, s. 12. 
35) Ibidem, s. 15. 
36) Heslo Broumov, in: Emanuel Poche (ed.), Umělecké památky Čech 1. A-J, Praha 1977, s. 

124-131. 
37) Hermann Schunda, Franz Ritter von Schmitt, strojopis, uloženo v SOkA Liberec, sig. B2819, 

přír. č. 14923, s. 1. 
38) Miroslav Kropilák – Jaroslav Purš (ed.), Přehled dějin Československa I/2 [1526-1848], 

Academia, Praha 1982, s. 483. 
39) Ibidem, s. 496-497.  
40) Ibidem, s. 524. 
41) Ibidem, s. 528. 
42) Ibidem, s. 528-529. 
43) Ibidem, s. 487. 
44) Ibidem, s 509. 
45) Ibidem, s. 509-510. 
46) Pavel Bělina – Jan Hájek – Milan Hlavačka et al., Dějiny Prahy II. Od sloučení pražských 

měst v roce 1784 do současnosti, Praha-Litomyšl 1998, s. 67. 
47) Ibidem, s. 97-98. 
48) Ibidem, s. 98. 
49) Ibidem, s. 98. 
50) Ibidem, s. 102. 
51) Viz Kadlec (pozn. 26), s. 21.  
52) Karel Havlík, Hodkovice nad Mohelkou. Minulost a památky, Hodkovice nad Mohelkou 

1965, s. 12. 
53) Miroslav Fišar, Hodkovice nad Mohelkou. Historie, památky a současnost, Hodkovice nad 

Mohelkou 2001, s. 29. 
54) Viz Havlík (pozn. 52), s. 12-14; viz Fišar (pozn. 53), s. 30-31; Alois Frinta, Hodkovice nad 

Mohelkou. Městečko pod Javorníkem, Hodkovice nad Mohelkou 1949, s. 17; Umělecké 
památky Čech datují sloup do roku 1707, viz heslo Hodkovice nad Mohelkou, in: Emanuel 
Poche (ed.), Umělecké památky Čech 1. A-J, Praha 1977, s. 390. 

55) Viz Poche (pozn. 54), s. 390;  viz Havlík (pozn. 52), s. 14; Fišar (pozn. 53), s. 31 a Frinta 
(pozn. 54), s. 34 identifikují ženskou postavu jako Luitgardu, nikoli Helenu. 

56) Viz Poche (pozn. 54), s. 390.  
57) Viz Kadlec (pozn. 26), s. 43. 
58) Ibidem, s. 23. 
59) Petr Nový, Lisované sklo a krystalerie v Jizerských horách. Historie výroby – sklárny – 

rafinerie - export, Desná v Jizerských horách – Jablonec nad Nisou 2002, s. 119; k rodině 
Ungrových dále viz Ema Holečková, Češi a Němci v kraji Karoliny Světlé. Ze starých 
archivů a kronik, Praha 1997, s. 104-108. 

60) Zvláštní otisk Die Gross-Industrie Oesterreichs. Festgabe zum glorreichen fünfzigjährigen 
Regierungs-Jubiläum seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., sv. 4, Vídeň 1898, s. 7; 
uloženo v SOkA Liberec, Fond Firma Franz Schmitt Český Dub, kniha č. 1 - pamětnice 
(Andenkenbuch), sign. II/1. 
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61) Osobní zápisník Fr. Schmitta, SOkA Liberec, Fond Firma Franz Schmitt Český Dub, č. inv. 
74, sign. III/1a, karton č. 1; přepis cestovního deníku včetně přetištění doprovodných kreseb 
přináší jako přílohu své diplomové práce Marek Kadlec (pozn. 26).  

62) Viz Kadlec (pozn. 26), s. 35. 
63) Ibidem, s. 46. 
64) K otázce mecenátu příslušníků rodiny Liebiegů a jejich vztahu k umění včetně odkazů na 

další literaturu zejména Miloslava Melanová, Heinrich Liebieg – mecenáš a sběratel, in: 
Markéta Theinhardtová – Eva Výtisková, Německé a rakouské malířství ze sbírek Oblastní 
galerie v Liberci, Oblastní galerie v Liberci, Liberec 1997, s. 5-7; dále např. Gustav E. 
Pazaurek, Das Nordböhmische Gewerbe-Museum 1873-1898. Denkschrift zur Eröffnung des 
neuen Museumsgebäude, Reichenberg 1898, s. 13-16; Liebieghaus Skulpturen Sammlung, 
http://www.liebieghaus.de/index.htm, vyhledáno 26.2.2008. 

65) Franz Schmitt a zakladatelé libereckého textilního podniku Franz (1799-1878) a Johann 
(1802-1869) Liebiegové byli bratranci; vysvětlení příbuzenských vztahů Schmittových a 
Liebiegových včetně odkazu na další související literaturu viz Kadlec (pozn. 26), s. 11-13. 

66) Ibidem, s. 21. 
67) Marek Řeháček, Liberecká radnice a Liebiegova vila. Průvodce po budovách a jejich 

historii, Liberec 2005, s. 60. 
68) Ibidem, s. 29; stavbu realizovala liberecká firma Sachers & Gärtner, ibidem s. 33; dále např. 

Jan Mohr, Nová liberecká radnice (1893), in: Liberec. Ročenka liberecké architektury, 
http://www.archliberec.cz/2005/radnice.html, vyhledáno 27. 2. 2007.  

69) Viz Řeháček (pozn. 67), s. 6. 
70) Ibidem, s. 16. 
71) Vitrajové okno odpočívadla při schodišti do druhého patra  jako dar továrníka Ludwiga rytíře 

von Liebieg a jeho synovců Franze a Ferdinanda vrcholí znakem Liebiegů s vepsaným 
rodovým heslem Per laborem ad honorem; ibidem, s. 51. V jedné z nik, lemujících hlavní 
schodiště byla umístěna mramorová socha dalšího z mecenášů, Franze von Liebiega, z dílny 
libereckého sochaře  a profesora místní průmyslové školy Emanuela Gerharta (*1857), a také 
portrét Heinricha von Liebiega (1839-1904) od Gustava Hermanna z Liberce, tyto sochy 
příslušníků rodiny Liebiegů byly bohužel po druhé světové válce odstraněny; ibidem, s.  36-
37, 52. 

72) Viz Melanová (pozn. 64), s. 5. 
73) Ke sbírce Heinricha Liebiega a jejímu významu viz níže. 
74) Viz Melanová (pozn. 64), s. 6; budova dnešního Severočeského muzea byla vystavěna 1897-

98 podle projektu architekta, pocházejícího ze Lvova, Friedricha Ohmanna (1858-1927), 
který působil také ve Vídni a Praze. Ohmannovy plány prošly poměrně razantní úpravou 
berlínského architekta Hanse Grisebacha (1848-1904); Dieter Klein, Vlivy vídeňské a 
mnichovské architektury na liberecké stavby, in: Fontes Nissae. Prameny Nisy. Regionální 
historický sborník II/2001, Liberec 2001, s. 24, zde také stručný nástin působení vlivů 
evropských center na architektonické dění v Liberci, ibidem s. 23-28; k budově libereckého 
muzea blíže např. Roman Karpaš et al., Kniha o Liberci, Liberec 1996, s. 238-242.  

75) Liberecký stavitel Gustav Sachers (1831-1874) nastoupil po studiu reálné školy jako učeň ke 
staviteli Antonu Hollubovi. Hollub vyslal pilného a nadaného chlapce do Mnichova, kde se 
dostal do kontaktu s architekty a umělci a začal navštěvovat akademii výtvarných umění. Pod 
vlivem Hollubova působení opustil myšlenku odejít do Ameriky za uplatněním svých 
tvůrčích sil a usídlil se v Liberci, aby posléze převzal Hollubův obchod. V prvních letech 
svého libereckého působení vystupoval jako zástupce Hollubova podniku, po svatbě 
s Hollubovou dcerou Amalií stál po dobu deseti let ve vedení podniku vedle svého tchána 
(1861-71). Roku 1863 si Sachers založil vlastní stavební firmu. Vedle mnichovského školení 
prošel také vzděláním ve Vídni u Siccardsburga a van der Nülla; viz Klein (pozn. 74), s. 23. 
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Gustav Sachers navrhl řadu veřejných staveb v Liberci, byl např. autorem podoby 
evangelického kostela na dnešním náměstí Českých bratří v Liberci (1864-68), zbořeného 
roku 1974, viz Karpaš (pozn. 74), s. 131. Stal se také tvůrcem architektonické podoby 
budovy staré radnice v Jablonci nad Nisou (1867-69), dnešního sídla městské knihovny; 
Městská knihovna, 
http://www.jablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=1704&slozka=25&xsekce=17
05&detaildb=34&, vyhledáno 27. 2. 2008. Podle jeho projektu vznikla dále např. jablonecká 
sportovní hala,  Künstler aus dem Jeschken-Isergebirge, Böblingen 1988, s. 286-287. 
Sachersovi synové Gustav a Alfred i jeho bratr Heinrich se stali pokračovali v rodinné 
stavitelské tradici, ibidem, s. 286. Gustav Sachers vytvořil plány novorenesančního Breyova 
sanatoria čp. 1279-I v Liberci v Riegrově ulici (1898), viz Karpaš (pozn. 74), s. 216. Hotel 
Centralbahnhof, který navrhl roku 1903 pro Rosu Bondyovou na rohu Františkovské a 
Žitavské ulice v Liberci, se už vyznačoval secesní stylovou polohou, v detailech se však ještě 
vracel k historismu; ibidem, s. 241. Pro rodinu průmyslníka Adolfa Schwaba vyprojektoval 
rodinnou vilu v romantizujícím pojetí, postavenou v Liberci-Machníně (1882); ibidem, s. 
570.  

76) Budova Liebiegovy vily je dnes po stránce vnější architektonické podoby k vidění v podstatě 
v nezměněné podobě, po druhé světové válce v ní byly umístěny sbírky výtvarného oddělení 
Severočeského muzea, které se v roce 1953 právně osamostatnily nejprve jako Krajská, 
později Oblastní galerie v Liberci, pro potřeby jejího provozu byly upraveny interiéry vily; 
viz Vladimír Ruda, Z minulosti Oblastní galerie v Liberci, in: Naďa Řeháková (ed.), České 
malířství 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Liberec 1974, s. 3-7; viz Věra 
Laštovková, Padesát let samostatné existence Oblastní galerie v Liberci, in: Věra Laštovková 
– Eva Výtisková, Ohlédnutí. Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie 
v Liberci (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci, Liberec 2003, nečíslováno. 

77) Architekt Jacob Schmeissner (psáno rovněž Jakob; 1874-naposledy doložen 1929) zastával 
funkci zemského stavebního rady v Norimberku. Vystudoval norimberskou stavební školu a 
poté vysokou technickou školu v Mnichově. V německých zemích bylo podle jeho projektu 
postaveno např. kasino pro důstojníky ve Fürthu (1902-1904) nebo patrový dům na ulici 
Laufertorgraben 41 v Norimberku; viz heslo Jakob Schmeissner, in: Ulrich Thieme – Felix 
Becker (ed.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, 
sv. 30, Lipsko 1936, s. 128-129; Ulrich Bücholdt, Historisches Architektenverzeichnis, 
http://www.kmkbuecholdt.de/historisches/personen/architekten_schm.htm, vyhledáno 19. 2. 
2008; Schmeissnerovy projekty sídlišť v Norimberku viz Baukunst Nürnberg. Epoche: 
Moderne. Sozialer Wohnungsbau zwischen den Weltkriegen, http://www.baukunst-
nuernberg.de/epoche.php?epoche=Moderne&objekt=Sozialer_Wohnungsbau, vyhledáno 26. 
2. 2008.  

78) Viz Anděl – Technik (pozn. 7), s. 63; jednopatrový dům čp. 130-III se vyznačuje vyváženým 
horizontálním utvářením bez výraznějšího dekoru, tvarovou dominantou je středový otvor 
v podobě rozložitého oblouku, nad nímž se zvedá zvýšené podkroví.    

79) Neuskutečněný plán dělnické kolonie v Českém Dubě, SOkA Liberec, Fond Firma Franz 
Schmitt Český Dub 1843-1945, inv. č. 395, sign. VIII, fascikl 2. 

80) Viz Řeháček (pozn. 67), s. 63. 
81) Ibidem, s. 65; plány stavby zhotovil za Schmeissnerovy pomoci norimberský architekt Josef 

Schmitz (1860-naposledy doložen 1929), původní vzhled stavby, dnes známé pod názvem 
Liberecká výšina negativně poznamenaly pozdější přestavby; viz Bücholdt (pozn. 77), 
vyhledáno 1.3.2008; viz Karpaš (pozn. 74), s. 219.    

82) Viz Karpaš (pozn. 74), s. 217-218.  
83) Ibidem, s. 218. 
84) Viz Řeháček (pozn. 67), s. 62. 
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85) Reprezentativní vilu v historizujícím stylu nechal vystavět baron Theodor von Liebieg st. 
Prvotní část, realizovaná podle plánů libereckého stavitele Adolfa Bürgera z roku 1897, tvoří 
dnes levé křídlo celé stavby. Historizující pojetí jednopatrového domu s nárožním arkýřem a 
motivem hrázděného zdiva akcentovaly okenní vitráže a exteriérové kované prvky. Další část 
výstavby proběhla vzápětí podle projektu vídeňského architekta Humberta Walchera von 
Moltheina (1865-1926). Jednalo se tehdy o střední část dnešní vily, zahrnující v prvé řadě 
vstupní portál a hlavní věž krytou střechou dlátovitého typu, přičemž hlavní inspiračním 
zdrojem se stal zámek Heinricha Liebiega v německém Frankfurtu nad Mohanem, postavený 
roku 1898 podle projektu Leonarda Romeise z Mnichova; viz Řeháček (pozn. 67), s. 68-70; 
viz Jan Mohr, Liebiegova vila, Liberec. Ročenka liberecké architektury II, 2006, s. 36-37; viz 
Karpaš (pozn. 74), s. 259; Zuzana Kolárová, Liebiegové na Liberecku a Liebiegova vila, 
http://www.gymfry.cz/zmp0607/kolarova/, vyhledáno 26. 2. 2008.  

86) Viz Řeháček (pozn. 67), s. 69. 
87) V tomto případě se nabízejí spíše analogie s časově bližší Blaschkovou vilou, postavenou pro 

Schmittova zetě, Conrada Blaschku v letech 1880-81 (plány signované „Karl Klinger“ 
uloženy v SOkA Liberec, archivní fond AO Malý Dub, inv. č. 26, karton č. 1), 1885 a 1906 
upravovanou, a to jak v dispozičním řešení (motiv věží, centrální hala procházející skrze dvě 
poschodí s vyřezávaným dřevěným schodištěm vedoucím na ochoz, zdobená dekorativním 
obložením ve dřevě a krbem, osvětlená velkým půlkruhovým oknem), tak i dekoru 
(vitrážové výplně oken) či po stránce vnitřního vybavení (dřevěné obložení, historizující 
formy nábytku). Stále jde o snahu přiblížit se po formální stránce vznešeným šlechtickým 
sídlům, kterou v případě liberecké vily akcentuje i instalace nepůvodních prvků, převzatých 
z jiných, starších staveb.   

88) Svatopluk Technik, Liberecká architektura v období secese, Liberec. Ročenka liberecké 
architektury II, 2006, s. 19.  

89) Ibidem, s. 27. 
90) Ibidem, s. 22; viz Karpaš (pozn. 74), s. 258. 
91) Viz Technik (pozn. 88), s. 22-24; viz Karpaš (pozn. 74), s. 260; David Vávra, Libereckým 

krajem. Tvář architektury, Liberec 2004, s. 29-30; sociální formu podpory tohoto druhu 
zahájil zakladatel liebiegovského podnikatelského rodu Johann, který už v roce 1851 začal 
v Liberci pro své dělníky stavět obytné domy, podobně firma postupovala i u továren ve 
Svárově nebo Železném Brodu. Bytová výstavba v Liberci pak probíhala po celou druhou 
polovinu 19. i na počátku 20. století a vyvrcholila samotným Liebiegovým městem; Miloslava 
Melanová, Zrod a vzestup libereckých podnikatelů. Liebiegové, in: Osobnosti v dějinách 
regionu 1. Přednáškový cyklus, uspořádal Miloš Prokop, Technická univerzita v Liberci, 
Liberec 2004, s. 74.    

92) Viz Řeháček (pozn. 67), s. 65-66; viz Karpaš (pozn. 74), s. 289. 
93) Viz Řeháček (pozn. 67), s. 66. 
94) Sbírka odkázaná majitelem v závěti z roku 1902 městu Liberci i s nadací 600 000 rakouských 

korun na údržbu a obnovu sbírek, příp. stavbu galerie pro umístění sbírek, obsahovala celkem 
209 prací rakouského, německého a francouzského malířství 19. století. Obsah kolekce se stal 
součástí nejprve výtvarného oddělení Severočeského muzea, po konci druhé světové války 
pak vytvořil jádro sbírek v roce 1953 nově vzniklé Oblastní galerie v Liberci. Sbírka byla 
budována od 60. let 19. století, soubor francouzských krajinomaleb byl pravděpodobně 
shromážděn v 90. letech 19. století. Kvalita nejpočetněji zastoupeného německého a 
rakouského malířství byla dána zejména díly Augusta Pettenkofena, Eduarda a Huga 
Charlemontových, Eugena Jettela nebo Rudolfa Alta. V oblasti francouzského umění se 
sbírka pyšnila především souborem 17 maleb předchůdce impresionistů Eugèna Boudina a 
dále díly příslušníků barbizonské školy; nejnovější literatura ke sbírce Heinricha Liebiega 
Sehen ist alles : Meisterwerke des 19. Jahrhunderts aus Liberec/Reichenberg (kat. výst.), 
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Mnichov 2007; dále E. Schwedeler-Meyer, Heinrich Freiherr von Liebiegsche 
Gemäldesammlung der Stadt Reichenberg. Verzeichnis der Bilder. Deutschböhmische 
Ausstellung, Reichenberg 1906; Vlastimil Vinter, Poklady liberecké galerie. Německé a 
rakouské malířství 19. století, Liberec 1964; viz Ruda (pozn. 76), s. 3-7; viz Karpaš (pozn. 
74), s. 237; Miloslava Melanová, Liberecká výstava 1906 = Deutschböhmische Ausstellung 
Reichenberg 1906, Liberec 1996, s. 33-34; Markéta Theinhardtová – Eva Výtisková, 
Německé a rakouské malířství ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie v Liberci, 
Liberec 1997; Markéta Theinhardt, Sbírka Heinricha Liebiega: dialog francouzského a 
středoevropského malířství 2. poloviny 19. století, in: Markéta Theinhardt (ed.), Francouzské 
malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci = La peinture française du XIXe 
siècle des collections de la Galerie régionale de Liberec, Oblastní galerie v Liberci, Liberec 
2002, s. 32-34; Eva Výtisková, Sbírky Oblastní galerie v Liberci, in: Laštovková – Výtisková 
(pozn. 76), nečíslováno. 

95) Heinrich Liebieg pobýval v Hannoveru; viz Melanová (pozn. 64), s. 5. 
96) Jediným exemplářem staré evropské malby v Liebiegově sbírce byl obraz Zátiší s knihami a 

lebkou (Vanitas) nizozemského mistra Jana Davidsze. de Heem z roku 1629, dubové dřevo, 
26,5  x 35 cm, Liberec, Oblastní galerie; Hana Seifertová – Lubomír Slavíček, Nizozemské 
malířství 16.-18. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie v Liberci, 
Liberec 1995, s. 32-33. 

97) Rakouský malíř Eduard Charlemont (1848 Jemnice u Znojma – 1906 Vídeň) pocházel 
z rozvětvené umělecké rodiny, jeho bratry byli všestranný umělec Hugo Charlemont a sochař 
Theodor Charlemont. První školení získal v dílně svého otce, moravského malíře Matthiase 
Adolfa Charlemonta, od roku 1865 studoval na vídeňské Akademii výtvarných umění pod 
vedením Eduarda Engertha. Ve svém výtvarném projevu byl ovlivněn zejména tvorbou 
Hanse Makarta, v jehož ateliéru pracoval od roku 1870 (1872?). Podnikl studijní cesty do 
Itálie, Francie, a Tunisu, mezi léty 1885-1904 pobýval ve Francii, kde byl jmenován rytířem 
Čestné legie. Vyznamenán byl dále např. bronzovou medailí na světové výstavě v Paříži 
(1900). Pod vlivem Makartova neobaroka vytvářel dekorativní nástropní a nástěnné malby 
(mj. pro pokoj baronky Wehliové ve Vídni nebo pro jídelnu barona Liebiega v jeho liberecké 
vile). K jeho nejvýznamnějším dílům patří skupina nástropních maleb ve foyer vídeňského 
Burgtheatru (Apolon a Múzy, Obětování Ifigenie, Sen noci svatojánské, dokončeno 1888), 
svými historickými a alegorickými scénami představuje typickou ukázku výzdoby interiéru 
ve stylu Okružní třídy. Zabýval se také portrétním uměním (především dětské podobizny) a 
drobnějšími žánrovými výjevy, inspirovanými ve své střídmé vznešenosti stylem Franse 
Mierise a Ernesta Meissoniera a blížící se tak klasicistnímu pojetí. Jeho práce vlastní mj. 
Moravská galerie Brno,  Museum of Art ve Philadelphii nebo vídeňská Albertina, dále jsou 
k vidění na zámcích Hrubý Rohovec nebo Jaroměřice nad Rokytnou; J. Sedlář, heslo Eduard 
Charlemont, in: Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und 
Völker. Band 18. Cesari – Choupay, Mnichov – Lipsko 1998, s. 242; viz také Marie 
Mžyková, Křídla slávy II, Praha 2001, s. 585 ad.; k výskytu prací Eduarda Charlemonta na 
českém území Marie Mžyková, Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách 
(H-CH), Památky a příroda, 1985, č. 6, s. 346.         

98) Rakouský malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor Hugo Charlemont (1850 Jemnice u Znojma -1939 
Vídeň) byl synem moravského malíře Matthiase Adolfa Charlemonta a bratrem malíře 
Eduarda Charlemonta a sochaře Theodora Charlemonta. Od roku 1873 studoval na vídeňské 
Akademii výtvarných umění malířství u Eduarda Peithnera von Lichtenfels, od roku 1874 pak 
grafiku u Wilhelma Ungera, soukromně se školil u Hanse Makarta a svého bratra Eduarda. 
Absolvoval studijní cesty po Holandsku a Francii, kde studoval dílo Ernesta Meissoniera, 
několik let pobýval v Benátkách. 1896 jmenován profesorem, 1900 oceněn bronzovou 
medailí na světové výstavě v Paříži, 1936 zlatá jubilejní medaile ve Vídni a další 
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vyznamenání. Vyznačoval se všestranným nadáním a schopnostmi co do tematické šíře i 
technické zdatnosti (olejomalba, akvarel, tempera, kvaš, tuš, tužka). V jeho krajinomalbách je 
patrný Lichtenfelsův vliv v koloritu i věrnosti detailu. V ostatní  tvorbě navazoval často na 
holandské malířství 17. století, ceněn pro staromistrovský tón maleb. Vedle krajinářství se 
věnoval také obrazům zvířat, zátiší, žánrovým scénám, portrétům, dekorativní nástěnné a 
nástropní malbě ovlivněné stylem Okružní třídy (např. lovecký zámeček v Lainzu, 
občerstvovací sál vídeňského Burgtheatru) a návrhům interiérů. Portrétoval např. císaře 
Františka Josefa I. nebo srbskou královnu Natálii. Jako ilustrátor pracoval na publikacích Die 
österr.-ungar. Monarchie in Wort und Bild a jubilejním výtisku Die Grossindustrie 
Österreichs. Patřil k významným představitelům rakouského impresionismu, jeho krajiny 
vynikaly mistrovským koloritem. Dokumentaristické nadání projevil v naturalisticky 
pojatých malbách a kresbách, snažících se bez příkras zachytit život pracujícího lidu. Jeho 
práce se nacházejí ve fondech mj. Art Institute of Chicago, vídeňské Albertina, 
Kunstsammlungen der Veste v Coburgu,  Národní galerie v Praze, brněnské Moravské 
galerie, Oblastní galerie v Liberci; J. Sedlář – M. K., heslo Hugo Charlemont, in: Saur 
Allgemeines Künstlerlexikon (pozn. 97), s. 242; viz Mžyková, Křídla slávy II (pozn. 97), s. 
586 ad.; k výskytu prací Huga Charlemonta na českém území viz Mžyková (pozn. 97), s. 
346. 

99) Rakouský sochař Theodor Charlemont (1859 Znojmo – 1938 Vídeň), bratr malířů Eduarda a 
Huga a syn malíře Matthiase Adolfa Charlemonta. Od roku 1877 studoval na vídeňské 
Akademii výtvarných umění u Edmunda Hellmera a Kaspara von Zumbusche. Od roku 1909 
působil na akademii jako asistent, v letech 1910-32 vykonával funkci asistenta specializované 
sochařské školy. Oceněn mj. 1903 malou zlatou státní medailí, 1936 stříbrnou jubilejní 
medailí ve Vídni, 1930 jmenován profesorem. Za využití historizujících forem navázal v 
raných pracích pod vlivem svých učitelů na klasickou akademickou tradici. Na přelomu 
století se dopracoval k naturalistickému tvarosloví s citlivě modelovanými obličejovými rysy, 
oproštěnému od veškeré idealizace a patosu. Do jeho repertoáru patřila vedle portrétů také 
alegorická zpodobnění, např. reliéf Apoteózy císařovny Alžběty (1912) pro kostel na 
vídeňském centrálním hřbitově. V mramorovém pomníku Gregora Mendla v Brně (1910) se 
pokusil skloubit naturalistické a alegorické prvky. Pro vídeňský centrální hřbitov a jiné 
lokality vytvořil řadu náhrobků. Drobná plastika dokládá jeho zaujetí antikou (Želva a nymfa, 
1911). Jeho práce vlastní Moravská galerie v Brně, vídeňské Naturhistorisches Museum, 
Oberösterreichisches Landesmuseum v Linci, funerální plastiky jsou instalovány na 
hřbitovech v Brně (náhrobek Leoše Janáčka, 1911), centrálním hřbitově v Grazu, obecním 
hřbitově v Salzburku; J. Sedlář – M. K., heslo Theodor Charlemont, in: Saur Allgemeines 
Künstlerlexikon (pozn. 97), s. 243.   

100) Na existenci této portrétní busty upozorňuje ve svém textu Miloslava Melanová, viz 
Melanová (pozn. 64), s. 7; podle laskavého písemného sdělení odborného pracovníka 
libereckého Severočeského muzea PhDr. Jana Mohra z 7. 12. 2007 se však v současných 
sbírkách instituce již žádné práce Theodora Charlemonta nenalézají. 

101) Reliéf je vytesán do obdélné desky nepravidelného obrysu z bílého mramoru o rozměrech 
77 x 60 x 10 cm. V dolní části je dvojportrét doplněn dvouřádkovým nápisem „IDA u. 
FRANZ RITTER VON SCHMITT 1900 1883“, pod nápisem při levém dolním rohu reliéfu 
je dekorativní, snad vavřínová ratolest. V pravém dolním rohu se nachází špatně čitelná 
signatura s datací „T. CHARLEMONT WIEN 1901“, které se v této práci dostává první 
badatelské pozornosti. Reliéf tedy vznikl s největší pravděpodobností jako vzpomínka už po 
smrti obou manželů (Franz Schmitt zemřel v roce 1883, jeho choť pak roku 1900). 
Objednávka zřejmě vzešla z iniciativy velké příznivkyně umění, dcery portrétovaných, 
Heleny von Schmitt. Ukazuje na to i skutečnost, že reliéf se podle svědectví pamětníků 
původně nacházel v areálu parku přiléhajícímu k Schmittovu zámeckému sídlu, které po 
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smrti rodičů spravovala Helena, konkrétně měla být práce zasazena do skaliska lemujícího 
zahradní jezírko. Po druhé světové válce (v 50./60. letech) pak byl reliéf vyjmut a zazděn do 
zahradní zdi Blaschkovy vily, jak autorce práce laskavě sdělil ředitel Podještědského muzea 
PhDr. Tomáš Edel v rozhovoru z června 2007. Soupis cenného vybavení Schmittova zámku 
(vzniklý zřejmě mezi smrtí Heleny von Schmitt a rozprodejem její pozůstalosti, tedy 
v období mezi lety 1937-44, uloženo v SOkA Liberec, fond Firma Franz Schmitt Český Dub 
1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, sign. III/1c) zmiňuje „mramorový reliéf od Th. 
Charlemonta“, vzhledem k charakteristikám díla se však nezdá oprávněné jeho ztotožnění 
s touto prací, neboť portrétní reliéf manželů Schmittových se jeví být skutečně už při svém 
vzniku zamýšlen pro exteriér. 

102) Eduard Petzold (1815-1891) se v oblasti krajinné architektury řadí k nejproslulejším 
evropským tvůrcům druhé poloviny 19. století. Předurčila ho k tomu nejen obrovská píle a 
talent, ale zejména důkladné vzdělání a zkušenosti získané na četných studijních cestách po 
Evropě. Zanechal po sobě jak pozoruhodné množství 174 návrhů s nespočtem realizací, tak 
také bohatou kolekci publikací, v nichž se věnuje zahradnímu umění po teoretické stránce. 
Pracoval pro přední šlechtice i významné průmyslníky, ale dostával i veřejné zakázky. Jeho 
krajinné zásahy bychom nalezli nejen na území Německa, Rakouska, Čech, Polska, ale i 
v Nizozemí, Bulharsku nebo Turecku. Svým přístupem a teoretickou i praktickou činností 
silně zapůsobil na svou dobu - svými úvahami o perspektivě a nauce o barvách v oblasti 
zahradní architektury, v Německu vůbec prvním postulováním metodiky k údržbě a 
zachování parkových ploch, výrazným podílem na zavedení a systematizaci dendrologie; 
Michael Rohde, Eduard Petzold – Weg und Werk eines deutschen Gartenkünstlers im 19. 
Jahrhunderts (disertační práce), Universität Hannover, Hannover 1998, s. 4. 

103) Jan Hendrych, Eduard Petzold v Čechách, 1868-1890, Zahrada – park – krajina, 1999, č. 2, 
s. 21. 

104) Ibidem, s. 21. 
105) Viz Rohde (pozn. 102), s. 435. 
106) Ibidem, s. 434. 
107) Viz Hendrych (pozn. 103), s. 21. 
108) Pracovní verze plánu parku z října 1869 je uchovávána v Drážďanech, Landesamt für 

Denkmalpflege Dresden, sign. 7614/5. 
109) Viz Hendrych (pozn. 103), s. 22. 
110) Viz Rohde (pozn. 102), s. 434. 
111) Viz Hendrych (pozn. 103), s. 21.  
112) Viz Kadlec (pozn. 26), s. 71. 
113) Ibidem, s. 69. 
114) Viz Anděl – Technik (pozn. 7), s. 173. 
115) Viz Rohde (pozn. 102), s. 434. 
116) Viz Hendrych (pozn. 103), s. 22. 
117) K provedeným i plánovaným úpravám v rámci projektu rehabilitace klidové zóny viz 

Martin Weber, Park v Českém Dubu, Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé, č. 37, 
březen 1998, s. 15-16. 

118) Výjimka se týká snad pouze sbírky nábytku, jehož zřejmě významná část je v současnosti 
spravována Podještědským muzeem, některé nábytkové kusy jsou dnes součástí muzejní 
expozice. 

119) Původní nábytkové vybavení Blaschkovy vily bylo s největší pravděpodobností provedeno 
v neorenesančním slohu, aby po stylové stránce korespondovalo s neorenesanční 
architekturou vily. Část tohoto nábytku je dodnes zachována v prostorách vily, ve prospěch 
umělecky hodnotnějších a historicky starších kusů je však od něj v práci odhlédnuto. 
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120) Seznam věcí v zámku sl. Heleny ze Schmittů z 4. 11. 1918, uloženo v Podještědském muzeu 
v Českém Dubu, archivní fond Franz Schmitt. 

121) Autorce se bohužel zatím nepodařilo dohledat žádné informace k tomuto malíři. Kolekci 
jeho maleb pod názvem Galerie cti z 90. let. 19. století vlastní  Městské muzeum Lanškroun. 
Zahrnuje portréty starostů (Josef Niederle, Berthold A. Schmeiser), radních a významných 
osobností města. Bohužel ani v lanškrounském muzeu neznají Jäcklova životní data; dle 
laskavého telefonického sdělení ředitelky muzea PaedDr. Marie Borkovcové z 1. 4. 2008. 

122) Malíř Franz Wiesenthal (1856 Kis-Tapolcsány – 1902/1938 Vídeň) pocházel z Uher. 
Studoval na polytechnice ve Stuttgartu a v letech 1876-83 také u Griepenkerla na vídeňské 
akademii. Věnoval se portrétní a žánrové malbě. Pro palác rakousko-uherského vyslanectví 
v Konstantinopoli vytvořil podobizny příslušníků rakouské císařské rodiny. Oltářní obraz 
s námětem Krista na kříži, vytvořený podle Van Dycka, se nachází v kostele sv. Ulricha 
v Magdeburgu; heslo Franz Wiesenthal, in: Thieme – Becker (ed.), Allgemeines Lexikon 
(pozn. 77), sv. 35, Lipsko 1942, s. 542.  

123) Seznam cenností v rámci prodeje pozůstalosti po Heleně von Schmitt z 19. 1. 1944, uloženo 
v SOkA Liberec, fond Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, 
sign. III/1c. 

124) Jedná se pod č. 15 o „1 obraz-olej na dřevěné desce, pijící hudebník, sign:  Franz 
Wiesenthal, 1893, 27x21,5 cm“ a pod č. 31-32 o „2 obrazy-oleje na dřevěných deskách bez 
rámu: Ulice v Tunisu, Olympienon v Athénách, sign: Franz Wiesenthal 1907“,  Seznam 
předmětů převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce Hermanna Blaschky 
z Českého Dubu uložených v Okresním museu Karoliny Světlé v Českém Dubě z 24. 8. 1948, 
kopie uložena v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, 
karton č. 2. 

125) Malíř Carl Fröschl (1848 Vídeň - 1934 tamtéž) v letech 1864-69 studoval na vídeňské 
akademii výtvarných umění, od roku 1870 pak u W. Dieze na akademii v Mnichově. Podnikl 
studijní cesty do Itálie. Od roku 1883 žil ve Vídni. Věnoval se především portrétní malbě, 
mnichovské prostředí mu zprostředkovalo sblížení s Kaulbachem, který ho podnítil v užívání 
pastelové techniky, ta se pak stala jeho doménou. Jeho východiskem byla žánrová malba, 
vytvořil však i obrazy s náboženskou tematikou a od 90. let se věnoval také krajinomalbě. 
Portrétoval např. císaře Františka Josefa I., korunního prince Rudolfa nebo korunní princeznu 
Stefanii. Oblíbené byly zejména jeho dětské portréty, v nichž dokázal zachytit 
bezprostřednost svých modelů. Za svého mnichovského pobytu se věnoval také ilustrační 
činnosti; heslo Carl Fröschl, in: Thieme – Becker (ed.), Allgemeines Lexikon (pozn. 77), sv. 
12, Lipsko 1916, s. 516. 

126) Náznak pochopení pro „staré“ umění, které z finančních důvodů zřejmě nebylo možné 
pořídit v originále, se objevuje v seznamu konfiskátů Hermanna Blaschky z roku 1948, kde je 
pod č. 6 veden „1 barokní rám s bohatě řezanými a kantovými listy, se skleněnými dvířky, a 
(s?) reprodukcí obrazu dle Velasquese, stojící dívka s psíkem v lenošce“ a pod č. 75 pak „1 
aqatinta v rámu dle van Dicka“; Seznam předmětů převzatých Národní kulturní komisí 
z podstaty Němce Hermanna Blaschky z Českého Dubu uložených v Okresním museu 
Karoliny Světlé v Českém Dubě z 24. 8. 1948, kopie uložena v archivu Podještědského 
muzea v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

127) Jednotlivé medailony viz pozn. 97 (Eduard Charlemont), 98 (Hugo Charlemont) a 99 
(Theodor Charlemont).  

128) Všechna díla jsou vedena na seznamu předmětů vážícího se k prodeji pozůstalosti po Heleně 
von Schmitt z 19. 1. 1944, uloženo v SOkA Liberec, fond Firma Franz Schmitt Český Dub 
1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, sign. III/1c. 
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129) Soupis cenného zařízení v zámku, vznikl zřejmě mezi smrtí Heleny von Schmitt a 
rozprodejem její pozůstalosti, tedy v období mezi lety 1937-44, uloženo v SOkA Liberec, 
fond Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, sign. III/1c.  

130) Seznam věcí v zámku sl. Heleny ze Schmittů z 4. 11. 1918, uloženo v Podještědském muzeu 
v Českém Dubu, archivní fond Franz Schmitt. 

131) Hermine Ginzkey (1864 Vratislavice nad Nisou – 1933 Zhořelec), rakouská malířka, 
kreslířka a grafička, byla dcerou významného podnikatele a majitele továrny na výrobu 
koberců z Vratislavic nad Nisou. Jejími učiteli se ve Vídni stali bratři Eduard a Hugo 
Charlemontové, další vzdělání pak získala v Mnichově. Působila v rodných Vratislavicích a 
mnoho let také ve Vídni. Roku 1899 dosáhla přijetí do Klubu akvarelistů vídeňského Domu 
umění, od roku 1930 byla členkou Sdružení výtvarných umělkyň Rakouska. V roce 1910 
vystavovala na výstavě vídeňského uskupení Secese. Ve své tvorbě se zabývala především 
krajinomalbou a architektonickými motivy z Prahy či Říma. Věnovala se také kopírování 
prací Bernarda Belotta a Tiepola; D. T., heslo Hermine Ginzkey, in: Saur Allgemeines 
Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Band 54. Gil Valdez – 
Giovanni di Cione, Mnichov  – Lipsko 2007, s. 380-381. 

132) Soupis cenného zařízení v zámku, vznikl zřejmě mezi smrtí Heleny von Schmitt a 
rozprodejem její pozůstalosti, tedy v období mezi lety 1937-44, uloženo v SOkA Liberec, 
fond Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, sign. III/1c.  

133) „Hütten am Hange“, seznam předmětů vážící se k prodeji pozůstalosti po Heleně von 
Schmitt z 19. 1. 1944, uloženo v SOkA Liberec, fond Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-
1945, karton č. 7, inv. č. 106, sign. III/1c. 

134) Položka č. 74: „1 lept v rámu – partie z Karlova mostu - sign: Hermina Ginskey“ na 
Seznamu předmětů převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce Hermanna 
Blaschky z Českého Dubu uložených v Okresním museu Karoliny Světlé v Českém Dubě z 
24. 8. 1948, kopie uložena v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond 
Blaschka, karton č. 2. 

135) Malíř Eugen Jettel (1845 Janovice u Rýmařova - 1901 Veli Lošinj,) studoval od roku 1860 
na vídeňské akademii pod vedením Alberta Zimmermanna, s nímž v průběhu 60. let 
opakovaně podnikal cesty do salzburské a bavorské oblasti Alp. Upozornil na sebe již na 
mnichovské První mezinárodní výstavě umění v roce 1869. Ve stejné době se seznámil 
s Augustem Pettenkofenem, pod jehož vlivem podnikl studijní cesty do Francie, Holandska a 
Uher. V letech 1873-74 cestoval po Itálii a poté žil až do roku 1897 v Paříži, kde pracoval po 
určitou dobu pod vlivem malířů barbizonské školy. Velmi blízcí mu byli krajináři z oblasti 
Fontainebleau Dupte a Cazin. Vystavoval na pařížských Salonech i Světových výstavách. 
Jeho pařížský ateliér byl místem setkávání rakouských umělců, navštěvoval ho mj. i Eduard 
Charlemont, jehož zásluhou je Jettel početně zastoupen ve sbírce Heinricha Liebiega. Na 
konci 90. let opustil Jettel Paříž a usadil se ve Vídni. Tam se připojil ke skupině  Secese a 
účastnil se už její první výstavy v roce 1897, z tohoto období pocházejí zejména obrazy 
s tématikou krasových oblastí. Ve své tvorbě se v intencích rakouského náladového 
impresionismu věnoval poetickým výjevům krajin s kupkami sena, větrnými mlýny, 
ztichlými selskými dvory, opuštěnými cestami či loukami s pasoucím se dobytkem. Motivy 
ke svým krajinomalbám sbíral v Normandii, Holandsku, Bretagni, Istrii či na pomezí 
Rakouska a Uher. Mezi jeho pracemi se vedle olejomaleb vyskytují i kresby či akvarely, 
příležitostně se Jettel věnoval také grafickým technikám; heslo Eugen Jettel, in: Thieme – 
Becker (ed.), Allgemeines Lexikon (pozn. 77), sv. 18, Lipsko 1925, s. 542-543; viz 
Theinhardtová – Výtisková (pozn. 94), s. 123. 

136) Seznam předmětů převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce Hermanna 
Blaschky z Českého Dubu uložených v Okresním museu Karoliny Světlé v Českém Dubě z 
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24. 8. 1948, kopie uložena v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond 
Blaschka, karton č. 2. 

137) Malíř Tito Lessi (1858 Florencie – 1917 tamtéž) se věnoval portrétu a žánrovým výjevům. 
Akademické vzdělání získal v rodné Florencii pod vedením Pollastriniho a Ciseriho. V roce 
1880 odešel do Paříže, kde v 80. a na počátku 90. let vystavoval na Salonu. Ocenění získal 
také na mnichovské výroční výstavě v roce 1893. Vytvořil řadu drobných olejomaleb a 
akvarelů s postavami ze 16.-18. století, laděných po vzoru Messoniera; heslo Tito Lessi, in: 
Thieme – Becker (ed.), Allgemeines Lexikon (pozn. 77), sv. 23, Lipsko 1929, s. 128. 

138) Seznam věcí ve vile pana Blaschky v Č. Dubě z 5. 11. 1918, uloženo v archivu 
Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2.; položka č. 66 
„1 obraz olej, polední modlitba, sign: Otto Friedrich 1888, 115 x 158 cm, v jednoduchém 
zlacením rámu“ na Seznamu předmětů převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce 
Hermanna Blaschky z Českého Dubu uložených v Okresním museu Karoliny Světlé 
v Českém Dubě z 24. 8. 1948, kopie uložena v archivu Podještědského muzea v Českém 
Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

139) Malíř, autor litografií a ilustrátor Otto Friedrich (Raab (Uhry) 1862 - ?) studoval na vídeňské 
akademii u Eisenmengera a L. K. Müllera, na akademii v Mnichově pak pod vedením W. 
Lindenschmita. Ve své rané tvorbě se orientoval především na historickou tématiku, např. 
obrazy Dantova smrt (1889) či Canossa (1890). Mezi léty 1891-94 pobýval v Paříži. V letech 
1891-92 podnikl studijní cesty po Bretagni, Španělsku, severním pobřeží Afriky do Tunisu. 
Roku 1894 se vrátil zpět do Vídně. V roce 1897 se stal jedním z hlavních zakládajících členů 
vídeňského uskupení Secese. V téže době opouští pole historické malby a přiklání se 
k dekorativnímu pojetí tvorby, které se projevuje v kompozici, práci s barvami i vedení linií. 
Začíná také inklinovat ke sféře uměleckého průmyslu. To se odrazilo např. v jeho cyklu 
Rytmy pro hudební předpokoj, jeho portrétech, žánrových výjevech a krajinomalbách. Vedle 
litografií (cyklus Múzy, 1905) a ilustrací (Österreichische Herrscher aus dem Hause 
Habsburk, Vídeň 1904) se věnoval také navrhování plakátů; heslo Otto Friedrich, in: Thieme 
– Becker (ed.), Allgemeines Lexikon (pozn. 77), sv. 12, Lipsko 1916, s. 473-474. 

140) Zmíněna v Seznamu věcí ve vile pana Blaschky v Č. Dubě z 5. 11. 1918, uloženo v archivu 
Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. a pod č. 10 („1 
obraz olej, parková krajina s jezerem a jeleny, 160 x 120 cm, sign: Paul Flickel 1872“) v 
Seznamu předmětů převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce Hermanna 
Blaschky z Českého Dubu uložených v Okresním museu Karoliny Světlé v Českém Dubě z 
24. 8. 1948, kopie uložena v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond 
Blaschka, karton č. 2. 

141) Krajinář Paul Flickel (1852 Berlín – 1903 Nervi) byl v letech 1871-73 žákem Th. Hagena ve 
Výmaru, poté se školil v Düsseldorfu. Od roku 1874 sídlil v Berlíně, odkud podnikal 
dlouhodobé studijní cesty. Ve své tvorbě zpočátku upřednostňoval italský typ krajiny, později 
se však obrátil k německým předobrazům. Mezi léty 1874-1903 se pravidelně účastnil výstav 
berlínské akademie, občasně vystavoval také v Drážďanech, Vídni nebo Paříži; heslo Paul 
Flickel, in: Thieme – Becker (ed.), Allgemeines Lexikon (pozn. 77), sv. 12, Lipsko 1916, s. 
95. 

142) Pod označením „Seepartie (Schönleber)“ uveden v Seznamu věcí ve vile pana Blaschky v Č. 
Dubě z 5. 11. 1918, uloženo v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond 
Blaschka, karton č. 2; a jako položka č. 28 („1 obraz olej-moře s rybářskými loděmi, sign: G. 
Schönleber 1892, 124 x 200 cm, ve zlaceném sádrovém rámu“) v Seznamu předmětů 
převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce Hermanna Blaschky z Českého Dubu 
uložených v Okresním museu Karoliny Světlé v Českém Dubě z 24. 8. 1948, kopie uložena 
v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 
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143) Malíř Gustav Schönleber (1851 Bietigheim – 1917 Karlsruhe) se ve své tvorbě věnoval 
krajinomalbě, marínám a architektonickým studiím. V letech 1870-73 studoval v Mnichově u 
Ad. Liera. Od roku 1880 pedagogicky působil na akademii v Karlsruhe. Byl čestným členem 
mnichovské akademie a členem akademie berlínské. Vystavoval v Karlsruhe, Stuttgartu nebo 
Berlíně. Svými malbami vyzdobil mj. písárnu berlínského Reichstagu. Jeho práce jsou 
rozesety v galeriích po celém Německu; heslo Gustav Schönleber, in: Thieme – Becker (ed.), 
Allgemeines Lexikon (pozn. 77), sv. 30, Lipsko 1936, s. 231. 

144) Angelo Gèleng (? Itálie - ?), syn německého krajináře Otto (Friedrich Wilhelm Otto) 
Gelenga, žil od roku 1897 na Charlottenburgu. Byl autorem olejových a akvarelových vedut, 
vystavených na Velké berlínské umělecké výstavě; Ch. K., heslo Otto Geleng, in: Saur 
Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Band 51. 
Geeslin – Geranzani, Mnichov – Lipsko 2006, s. 189-190. 

145) Soupis cenného zařízení v zámku, vznikl zřejmě mezi smrtí Heleny von Schmitt a 
rozprodejem její pozůstalosti, tedy v období mezi lety 1937-44, uloženo v SOkA Liberec, 
fond Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, sign. III/1c.  

146) Seznam cenností v rámci prodeje pozůstalosti po Heleně von Schmitt z 19. 1. 1944, uloženo 
v SOkA Liberec, fond Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, 
sign. III/1c. 

147) Záznam „Hugo Darnaut ‘Flusslandschaft’“ v seznamu cenností v rámci prodeje 
pozůstalosti po Heleně von Schmitt z 19. 1. 1944, uloženo v SOkA Liberec, fond Firma 
Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, sign. III/1c; a zmínka „2 
Oelbilder (d´Arnaut und Petersen)“ v soupisu cenného zařízení v zámku, vzniklého zřejmě 
mezi smrtí Heleny von Schmitt a rozprodejem její pozůstalosti, tedy v období mezi lety 1937-
44, uloženo v SOkA Liberec, fond Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, karton č. 7, 
inv. č. 106, sign. III/1c.  

148)  Rakouský umělec Hugo Darnaut (1850 Desava – 1937 Vídeň) působil na poli malby a 
akvarelu. Jeho otcem byl malíř a herec Michael Fix, který vystupoval pod pseudonymem 
Darnaut. Ve Vídni se Darnaut vyučil dekorativní malbě a malbě divadelních dekorací u 
Hermanna Burgharta a Josefa Hoffmanna. V letech 1871-73 studoval na vídeňské akademii 
výtvarných umění pod vedením Roberta Ruße a Eduarda Peithnera von Lichtenfels. V roce 
1889 absolvoval krátké studium na akademii v Karlsruhe u Gustava Schönlebera. Mezi léty 
1873-76 se dále vzdělával v Düsseldorfu. Podnikl studijní cesty do Itálie, Francie a Nizozemí. 
Od roku 1876 žil ve Vídni. Roku 1893 převzal po zemřelém Emilu Jacobu Schindlerovi jako 
letní ateliér zámek Plankenberg, kde až do roku 1912 provozoval vlastní malířskou školu. 
Studovaly u něj např. Anni von Demuth nebo Ernestine von Kirschberg. Vedle četných 
ocenění (malá zlatá státní medaile z roku 1898, 1908 jmenován profesorem atd.) se stal např. 
čestným členem belgické Společnosti akvarelistů v Bruselu. V rámci jeho díla je 
pozoruhodný soubor čtyř monumentálních maleb, vzniklý na poč. 90. let pro 
Naturhistorisches Museum ve Vídni a společně s Erwinem Pendlem vytvořený pohled na 
Vídeň z ptačí perspektivy pro účely světové výstavy v Paříži, na které za něj obdrželi 
stříbrnou medaili. Po stylové stránce je Darnaut řazen do náladového impresionismu a 
plankenbergské školy, jeho tvorba však také podléhá tradici malby v plenéru. Ve srovnání 
s ostatními členy Plankenbergského kroužku nenacházel Darnaut inspiraci přímo v okruhu 
barbizonské a haagské školy, ale odhaloval její myšlenky až zprostředkovaně přes umělecká 
centra v Düsseldorfu a Karlsruhe. V jeho malbách není krajinný motiv prostředkem pro 
zachycení světelného a barevného ladění, nýbrž ústředním obsahem, který je ostatními 
stavebními prvky malby pouze umocňován. Výrazným prvkem jeho maleb je idyličnost jako 
pozůstatek pozdně biedermeierovského malířství. Při srovnání s řadou Darnautových 
vrstevníků se jeho dílo jeví značně konzervativně, je však integrální součástí určité tradice 
rakouského krajinářství, která přetrvávala až do 40. let 20. století; H. Neumann, heslo Hugo 
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Darnaut, in: Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und 
Völker. Band 24. Damdama – Dayal, Mnichov – Lipsko 2000, s. 297-298. 

149) Franz Joseph Schwarz (1841 Drážďany/Dolní Sedlo - ?) pocházel z neumělecké rodiny 
chudého polního zahradníka, z níž vzešlo hned několik umělecky činných osobností, 
nejvýraznější z nich byl malíř Wenzel Franz Schwarz. Franz Schwarz působil v Drážďanech, 
stejně jako jeho sochařsky činný bratr Adolf. Ve své sochařské tvorbě se zabýval především 
náboženskou tematikou. Vzestup jeho kariéry nepochybně ovlivnil strýc Franz Johann 
Bernert, vykonávající funkci drážďanského biskupa. Pro farní kostel v Hrádku nad Nisou 
vytvořil sochy Krista a Panny Marie a postavu Krista na místním hřbitově, podílel se mj. na 
sochařské výzdobě dómu v Halberstadtu nebo žitavského kostela sv. Jana; heslo Franz 
Joseph Schwarz, in: Thieme – Becker (ed.), Allgemeines Lexikon (pozn. 77), sv. 30, Lipsko 
1936, s. 361; Marek Řeháček, Dolní Sedlo, in: Hrádecké obce, Liberec 2000, s. 122. 

150) Stavba rodinné hrobky Schmittových vytváří společně s kostelem Nejsvětější Trojice 
dominantu českodubského hřbitova. Postavena byla v letech 1872-73 libereckým stavitelem 
Gustavem Sachersem, sochařskou výzdobu provedl drážďanský sochař Franz Joseph 
Schwarz; viz Ressel (pozn. 14), Bd. 2, s. 691. Ve spodní zahloubené části, obložené zvnějšku 
bosáží, se nachází krypta s rakvemi, nad ní spočívá kaple na čtvercovém půdorysu, ke které 
vede dvouramenné schodiště se sochařskou výzdobou. Korunní římsa je nesena konzolami. 
Stavba je zakončena osmibokou kupolí s lucernou, završenou subtilní stříškou ve tvaru 
osmibokého jehlanu. Ze tří stran hrobku zdobí sloupové portiky, čtvrtá strana naproti vstupu 
vystupuje do vnějšího prostoru obdélníkovým výklenkem, určeným pro menzu. V této stěně 
je proražené obdélné okno s vitrajovou výzdobou. Portiky jsou formovány klasickým 
způsobem – trojúhelníkový štít spočívá na kladí, členěném triglyfy, kladí je neseno dórskými 
sloupy. Dva protilehlé portiky zdobí socha anděla a postava ženy s vavřínovým věncem. Na 
schodišti proti vstupu je umístěna socha sedící madony s knihou v ruce a kotvou u nohou.  

151) Seznam cenností v rámci prodeje pozůstalosti po Heleně von Schmitt z 19. 1. 1944, uloženo 
v SOkA Liberec, fond Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, 
sign. III/1c. 

152) Soupis cenného zařízení v zámku, vznikl zřejmě mezi smrtí Heleny von Schmitt a 
rozprodejem její pozůstalosti, tedy v období mezi lety 1937-44, uloženo v SOkA Liberec, 
fond Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, sign. III/1c.  

153) Sochař Walter Schott (1861 Ilsenburg im Harz – 1938 Berlín) byl žákem C. Dopmeyera a F. 
Schapera. Je autorem postav andělů a alegorií Umírněnosti a Odvahy v berlínském dómu, 
soch Fridricha Viléma I. v Bílém sálu berlínského zámku nebo Viléma II. v zasedací síni 
berlínské akademie výtvarných umění, či pomníku Viléma Oranžského ve Wiesbadenu. Jeho 
soška pod názvem Kugelspielerin (1898) je zmiňována v Národní galerii v Berlíně, snad se u 
českodubské práce mohlo jednat o variantu tohoto díla. Další práce se stejným námětem je 
uváděna v Muzeu umění  v Düsseldorfu; heslo Walter Schott, in: Thieme – Becker (ed.), 
Allgemeines Lexikon (pozn. 77), sv. 30, Lipsko 1936, s. 268. 

154) Seznam cenností v rámci prodeje pozůstalosti po Heleně von Schmitt z 19. 1. 1944, uloženo 
v SOkA Liberec, fond Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, 
sign. III/1c. 

155) Ibidem. 
156) Seznam předmětů převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce Hermanna 

Blaschky z Českého Dubu uložených v Okresním museu Karoliny Světlé v Českém Dubě z 
24. 8. 1948, kopie uložena v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond 
Blaschka, karton č. 2. 

157) Položka č. 2: „1 orientální dřevořezba /asi ořechové dřevo/ Budha sedící na lvu – na dřev. 
odděleném podstavci 52 cm“ na Seznamu předmětů převzatých Národní kulturní komisí 
z podstaty Němce Hermanna Blaschky z Českého Dubu uložených v Okresním museu 
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Karoliny Světlé v Českém Dubě z 24. 8. 1948, kopie uložena v archivu Podještědského 
muzea v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

158) Položka č. 5: „1 barokní dřevořezba – ležící muž s andělem /Mojžíš/? starý polychrom, délka 
47 cm, výška 32 cm“ na Seznamu předmětů převzatých Národní kulturní komisí z podstaty 
Němce Hermanna Blaschky z Českého Dubu uložených v Okresním museu Karoliny Světlé 
v Českém Dubě z 24. 8. 1948, kopie uložena v archivu Podještědského muzea v Českém 
Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

159) Položka č. 21 uvádí „1 mramorovou plastiku, hlavu venuše Mileské, moderní kopie, na 
soustruhovaném mramorovém podstavci /soklu/ v životní velikosti“, Seznam předmětů 
převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce Hermanna Blaschky z Českého Dubu 
uložených v Okresním museu Karoliny Světlé v Českém Dubě z 24. 8. 1948, kopie uložena 
v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

160) Záznam č. 27 („1 bronzová plastika, Ženský akt s děckem na ramenou na soustruhovaném 
soklu ze zeleného mramoru, sign: Schweninger, 69 cm vysoké“ na Seznamu předmětů 
převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce Hermanna Blaschky z Českého Dubu 
uložených v Okresním museu Karoliny Světlé v Českém Dubě z 24. 8. 1948, kopie uložena 
v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

161) Položka č. 114: „1 bronzová soška Satyra“ na Seznamu předmětů převzatých Národní 
kulturní komisí z podstaty Němce Hermanna Blaschky z Českého Dubu uložených 
v Okresním museu Karoliny Světlé v Českém Dubě z 24. 8. 1948, kopie uložena v archivu 
Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

162) Johann Elias Ridinger (1698 Ulm - 1767 Augšpurk) byl německým malířem, kreslířem, 
rytcem a nakladatelem. Školení získal nejprve v rodném Ulmu u malíře Christopha Resche, 
poučeného studiem kresby na akademii založené Joachimem von Sandrartem. 1716 odešel 
Ridinger do Augspurku, kde pod vedením Johanna Falcha vytvářel obrazy zvířat, především 
koní, a kopie starých mistrů. Na pozvání barona Metternicha strávil tři roky v Řezně, kde se 
dále vzdělával a navštěvoval jezdeckou školu. Tento pobyt měl rozhodující vliv na jeho 
umělecký vývoj. Po návratu do Augspurku se u Georga Philippa Rugendase vyučil rytectví a 
technice leptu a po roce 1723 si založil vydavatelství, produkující jeho vlastní práce. V roce 
1759 se stal ředitelem augspurské městské akademie. Vedle lovecké tematiky a obrazů koní 
(charakteristiky různých plemen, ilustrace pro výuku jezdectví apod.) se zabýval i divokou 
zvěří a různými přírodními odchylkami. Vzniklo tak na 1600 grafických listů ukazujících 
monumentální zvířata v charakteristickém postoji v krajinném prostředí, přičemž 
v ornamentálních detailech se projevují rokokové tendence, 
http://www.humrichfineart.com/ridinger.html, vyhledáno 18.3.2008. 

163) Seznam předmětů převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce Hermanna 
Blaschky z Českého Dubu uložených v Okresním museu Karoliny Světlé v Českém Dubě z 
24. 8. 1948, kopie uložena v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond 
Blaschka, karton č. 2. 

164) Malíř a grafik Eugène Béjot (1867 Paříž – 1931 tamtéž) byl žákem Lefebvra, Benjamin-
Constanta, Guerarda a Buhota. Jeho velkým vzorem se stal Bracquemond. Své kresby a lepty 
vystavoval na světové výstavě v Paříži roku 1900, kde za ně také obdržel stříbrnou medaili. 
Ve svém díle usiloval o zachycení charakteristiky své doby, jejího vnitřního bytí. Podobně 
jako Stevens nebo Lepine se mu jednalo nejen o zobrazení dobového života plného lesku a 
nádhery, ale také o zachycení odrazu duše. Často se zabýval pohledy na Paříž jako město, 
v němž sousedí staré a nové čtvrti, podával jasné vize města charakterizovaného prací a 
trvalým rozvojem. Zachytil často již zaniklá malebná pařížská zákoutí; heslo Eugène Béjot, 
in: Thieme – Becker (ed.), Allgemeines Lexikon (pozn. 77), sv. 3, Lipsko 1909, s. 211. 

165) Rytec Johann August Corvinus (1683 Lipsko – 1738 Augšpurk) byl ve své době ceněn jako 
zdatný autor architektonických a perspektivních prospektů, většina z nich vyšla 
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v augšpurských vydavatelstvích J. Wolfa a A. Pfeffela. Vytvořil např. nákresy královského 
zámku Charlottenburg podle A. Majera, pohledy na letohrádek Favorite či württemberskou 
rezidenci Ludwigsburg dle předlohy D. G. Frisoniho; heslo Johann August Corvinus, in: 
Thieme – Becker (ed.), Allgemeines Lexikon (pozn. 77), sv. 7, Lipsko 1912, s. 500. 

166) Rytci a architektovi Francesco Piranesimu (1758/1759 Řím – 1810 Paříž) byla jako 
nejstaršímu synovi určena role pokračovatele v otcem započaté umělecké dráze. Následoval 
otce ve vytváření rytin zpodobňujících historické monumenty a chrámy. Dlouhou dobu 
působil ve Francii, kde také zemřel; heslo Francesco Piranesi, in: Thieme – Becker (ed.), 
Allgemeines Lexikon (pozn. 77), sv. 27, Lipsko 1933, s. 79-80. 

167) Jméno grafika a architekta Giovanni Battisty Piranesiho (1720 Mogliano u Mestre – 1778 
Řím) je spojeno se studiem antického Říma. Bratr Andrea ho podnítil ke studiu latiny a 
starých civilizací. Architektonické školení mu poskytl strýc Matteo Lucchesi, benátský 
inženýr zabývající se vykopávkami. Od roku 1740 pobýval v Římě, kde studoval u Giuseppe 
Vasiho, který ho seznámil s technikami rytin a leptu. Po ukončení studií u Vasiho vytvořil se 
studenty francouzské akademie v Římě sérii římských vedut. Mezi lety 1743-47 pobýval 
většinou v Benátkách, kde mj. často navštěvoval Tiepola. Poté se vrátil do Říma a založil si 
zde vlastní obchod. Věhlas si získal sérií vedut Říma z let 1748-74. Značnou část svého 
života se zabýval zaměřováním antických staveb a konstrukcí. Na základě svých výzkumů 
pak publikoval Antichità Romane de' tempo della prima Repubblica e dei primi imperatori. 
V roce 1761 se stal členem Akademie sv. Lukáše. O rok později vydal kolekci rytin s 
tématikou antického Říma. V roce 1764 začal pracovat na restaurování římského kostela 
maltézských rytířů Santa Maria del Priorato. Jeho neproslulejší prací v oblasti konzervování 
starověkých památek se stala tzv. Piranesiho váza, vytvořená roku 1776. V následujících 
dvou letech pak vyšla kolekce jeho pohledů na Paestum; heslo Giovanni Battista Piranesi, in: 
Thieme – Becker (ed.), Allgemeines Lexikon (pozn. 77), sv. 27, Lipsko 1933, s. 80-83. 

168) Seznam předmětů převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce Hermanna 
Blaschky z Českého Dubu uložených v Okresním museu Karoliny Světlé v Českém Dubě z 
24. 8. 1948, kopie uložena v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond 
Blaschka, karton č. 2. 

169) Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského muzea 
v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea v Českém 
Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

170) Soupis cenného zařízení v zámku, vznikl zřejmě mezi smrtí Heleny von Schmitt a 
rozprodejem její pozůstalosti, tedy v období mezi lety 1937-44, uloženo v SOkA Liberec, 
fond Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, sign. III/1c.  

171) Seznam předmětů převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce Hermanna 
Blaschky z Českého Dubu uložených v Okresním museu Karoliny Světlé v Českém Dubě z 
24. 8. 1948, kopie uložena v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond 
Blaschka, karton č. 2; protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy 
Podještědského muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu 
Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

172) Českodubskému nábytku je v poslední době věnována pozornost mladým místním 
badatelem Jaroslavem Horáčkem. 

173) Viz Edel (pozn. 31), s. 154; sbírka je od roku 1948 nezvěstná, v rámci tzv. „svozů“ se však 
alespoň určitá její část zřejmě dostala na zámek Sychrov. Několik fragmentů původní 
kolekce je zachováno v Podještědském muzeu v Českém Dubu, o podobě sbírky může 
vypovídat protokol Národní kulturní komise zaznamenávající konfiskáty Hermanna 
Blaschky, Helenina zetě, u něhož je možné předpokládat vlastnictví alespoň části sbírky na 
základě dědického řízení po bezdětné Heleně. Na tomto dokumentu jsou zachyceny např. „1 
rytina v dobovém rámu Goethe, sign. Lips“ (č. 56), „1 porcelánová hlavička k dýmce 
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s malov. obrazem Goethovým“ (č. 90), „1 medailon s rytinkou Goethovou“ (č. 92), několik 
souborů Goethových spisů (položky č. 117-121) a také řada autografů – rukopis Goethův (č. 
126), Wagnerův (č. 127), Lisztův (č. 128), Schillerův, Beethovenův nebo Humboldtův 
(položky č. 132 a 144); Seznam předmětů převzatých Národní kulturní komisí z podstaty 
Němce Hermanna Blaschky z Českého Dubu uložených v Okresním museu Karoliny Světlé 
v Českém Dubě z 24. 8. 1948, kopie uložena v archivu Podještědského muzea v Českém 
Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 
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8 PRAMENY: 

 

Státní okresní archiv Liberec, fond Firma Franz Schmitt Český 

Dub 1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, sign. III/1c. 

Státní okresní archiv Liberec, Fond Firma Franz Schmitt Český 

Dub 1843-1945, inv. č. 395, sign. VIII, fascikl 2. 

Státní okresní archiv Liberec, fond AO Malý Dub, inv. č. 26, 

karton č. 1. 

Státní okresní archiv Liberec, Fond Firma Franz Schmitt Český 

Dub, kniha č. 1 - pamětnice (Andenkenbuch), sign. II/1. 

Státní okresní archiv Liberec, Fond Firma Franz Schmitt Český 

Dub, Osobní zápisník Fr. Schmitta, inv. č. 74, sign. 

III/1a, karton č. 1. 

Archiv Podještědského muzeu v Českém Dubu, archivní fond Franz 

Schmitt. 

Archiv Podještědského muzea v Českém Dubu, archivní fond 

Blaschka, karton č. 2. 

Jana Peterková, Průmyslová výroba na Českodubsku (Firma F. 

Schmitt) (závěrečná písemná práce), Pedagogický institut 

v Liberci, Trutnov 1966, strojopis, uloženo ve Státním 

okresním archivu Liberec, sign. B 638.  

Hermann Schunda, Franz Ritter von Schmitt, strojopis, uloženo 

ve Státním okresním archivu Liberec, sig. B2819, přír. č. 

14923. 

Jana Tvrzníková, Průmyslová výroba na Českodubsku do r. 1918 

(seminární práce), Pedagogický institut v Liberci, Liberec 

1964-1965, strojopis, uloženo ve Státním okresním archivu 

Liberec, sign. B 600. 
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11 Summary 

 

Franz Schmitt (1816-1883) was a very meaningful textile 

fabricant of the Austria-Hungary monarchy. He came from a small 

town called Broumov in the north Bohemia. He studied 

polytechnic in Prague, then he worked in textile industry and 

after a short time he founded his own textile fabric in a small 

Bohemian town called Český Dub. 

Franz Schmitt gathered many art works through his life, how 

the extant archival documents evidence. There were a lot of 

objects in his collections – paintings, sculpture, historical 

furniture. Schmitt´s family and his successors continued in 

collecting. Most of this art works is unfortunately lost 

nowadays in consequence of selling, confiscations or stealing. 

The rest of them is extant in Podještědské muzeum in Český Dub 

(first of all historical furniture). This article would like to 

restore a structure of Franz Schmitt´s and Blaschka´s Family´s 

art collections with the aid of archival materials.  

There is took into account also influences in Schmitt´s life 

in the article, which could cultivate his taste and his 

relation to art (childhood in Broumov with medieval and baroque 

architecture, period of studies in Prague, residences abroad). 

There came out the principle question of this topic: Can a 

fabric owner came from poor conditions, who rose to become one 

of the most important businessman in the textile industry of 

the Austrian-Hungary monarchy, build so high-quality art 

collection as aristocracy, to which he tries hard to approach 

in its luxurious lifeway? 

The Liebieg´s family, Schmitt´s relatives, serve as an 

example for confrontation. The members of the Liebieg´s family 
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were powerful textile fabricants in Liberec. They involved 

themselves in economics, politics, development or national and 

social questions (like Franz Schmitt), they were also patrons 

of architecture and art. We can find the same names of 

architects, who worked in Liberec for Liebieg and in services 

of Franz Schmitt or his followers in Český Dub (Gustav Sachers, 

Jacob Schmeissner). In the art collections of both families 

appear works by the same artist (first of all Charlemont 

brothers or Eugene Jettel), but the collection of Franz Schmitt 

do not reach so high quality (there displays the personality of 

painter Eduard Charlemont in the Liebieg´s collection, who 

became advisor by construction of this collection).          

The Franz Schmitt´s collection was built without a deeper 

conception. The contemporary taste enacted an important role. 

The structure of the collection was influenced probably also by 

financial and national questions. We can find mainly 

landscapes, portraits, still lifes in the collection. Authors 

were first of all German speaking artist of the second part of 

the 19th century (Eduard, Hugo und Theodor Charlemont, Hermine 

Ginzkey, Paul Flickel, Gustav Schönleber,…). Separate extant 

art works are analysed in the enclosed catalogue.   
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12 PŘÍLOHY 

12.1 Katalog 

12.1.1 Malba 

1. Werner Schuch 

Malíř Werner Schuch (1843 Hildesheim - 1918 Berlín) získal 

v letech 1860-64 vzdělání na vysoké technické škole 

v Hannoveru pod vedením stavitele Haseho, mezi lety 1871-81 

byl činný tamtéž jako profesor. Studiu malířství se 

autodidakticky věnoval v Düsseldorfu a Mnichově. Působil 

v Hannoveru, Mnichově, Berlíně a Drážďanech. Věnoval se 

zejména oblasti krajinomalby a bitevních výjevů.1 

Bez názvu2 (70.-80. léta 19. st.) [1] 

Olej, plátno, 138 x 192 cm, značeno vlevo dole „Werner 

Schuch“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 7/98. 

Werner Schuch je autorem jedné z mála maleb, kterou lze 

bezpečně identifikovat na základě soupisů majetků a dokumentů 

ohledně pozůstalostních řízení s obrazy, které tvořily sbírku 

Franze Schmitta, původně tedy zkrášlovala interiéry 

Schmittova českodubského zámku. Je zmiňována hned v několika 

dokumentech, snažících se podchytit zařízení zámku nebo 

sumarizovat cenné předměty v majetku rodiny Schmittových. 

Figuruje nejen v soupisu cenného vnitřního zařízení 

zachovaného v zámku,3 ale také v Seznamu věcí v zámku sl. 

Heleny ze Schmittů ze 4. listopadu 19184 a rovněž v soupisu 

vzniklém v souvislosti s prodejem pozůstalosti po Heleně von 

Schmitt z 19. ledna 1944.5 Dá se tedy usuzovat, že obraz 

pobřežní krajiny Wernera Schucha měl v rodinné sbírce své 

místo, byl vysoce ceněn nejen finančně (v soupisu v rámci 

pozůstalostního řízení po Heleně von Schmitt je stejně jako 

další krajinomalba Hugo Darnauta hodnocen na 1000 říšských 
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marek, což je suma, které ostatní položky v soupisu ani 

zdaleka nedosahují), ale také v estetické rovině posuzování.  

Schuchův obraz s námětem mořského pobřeží dnes tvoří jednu 

z dominant expozice Podještědského muzea v Českém Dubu v 

rámci uměleckých předmětů, které se návštěvníkům během 

prohlídky nabízejí. Jedná se o rozměrnou krajinomalbu 

vytvořenou v intencích romantismu 19. století v temných 

barevných tónech s motivy hradní zříceniny na pozadí 

podmračeného nebe a rozbouřeného moře, tříštícího se o 

skaliska. 

Vzhledem ke skutečnosti, že značná část předmětů ze 

Schmittova zámku putovala na základě dědických nároků do vily 

Blaschkových, tedy dnešního sídla Podještědského muzea, je 

pozoruhodná strastiplná cesta obrazu do sbírek českodubského 

muzea. Malba rozbouřeného moře původně zdobila hudební salón 

Schmittova zámku,6 na své dnešní místo se však dostala 

prostřednictvím konfiskací. Z pozůstalosti po Heleně von 

Schmitt obraz zakoupil zaměstnanec Schmittovy továrny ing. 

Wehle, kterému byl ale po druhé světové válce zkonfiskován a 

ocitl se na českodubské radnici. V době, kdy byl deponován na 

radniční půdě, byl obraz vyříznut z pravděpodobně cenného 

rámu, který byl zcizen, zatímco poškozená malba zůstala na 

místě. Dnes je tedy obraz adjustován v nepůvodním rámu. 

Předmět nesplňoval restituční nároky, proto nemohl být vrácen 

ing. Wehlemu a z podkroví českodubské radnice byl přenesen do 

Podještědského muzea a instalován v expozici jako upomínka na 

Schmittovu umělecko-sběratelskou činnost.7 

 
1 Heslo Werner Wilhelm Gustav Schuch, in: Ulrich Thieme – Felix Becker (ed.), 

Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, 
sv. 30, Lipsko 1936, s. 308. 
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2 V seznamech zachovaného zařízení českodubského Schmittova zámku a 
soupisech předmětů z pozůstalostních řízeních je obraz zmiňován jako 
„Seebild“, „Seelandschaft“, „Küstenlandschaft“. 

3 Soupis vznikl zřejmě mezi smrtí Heleny von Schmitt a rozprodejem její 
pozůstalosti, tedy v období mezi lety 1937-44; uloženo v SOkA Liberec, fond 
Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, sign. 
III/1c.  

4 Uloženo v Podještědském muzeu v Českém Dubu, archivní fond Franz 
Schmitt. 

5 Uloženo v SOkA Liberec, fond Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, 
karton č. 7, inv. č. 106, sign. III/1c.  

6 Viz soupis cenných předmětů zachovaných v českodubském zámku (pozn. 3).  
7 Na základě laskavého sdělení ředitele Podještědského muzea v Českém Dubu 

PhDr. Tomáše Edela. 
 

 

2. Neznámý malíř 

Bez názvu (krajina se stádem a pastýřem, konec 18. st.) [2] 

Olej, plátno, 56 x 76 cm, neznačeno, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1685/89. 

Romanticky pojatý obraz s pastýřskou tematikou, která je 

zasazena do značně členité krajiny. Malba je výrazně 

poznamenána krakelurami. Dnes je instalována v expozici 

Podještědského muzea v Blaschkově vile. Nelze ho jednoznačně 

ztotožnit s některou malbou uvedenou ve výše zmíněných 

archivních pramenech.1 Zřejmě je tato práce společně 

s následující ale zmíněna v protokolu Národní kulturní komise 

o svěření zkonfiskovaných předmětů z majetku Hermanna 

Blaschky do správy českodubského muzea, které se po druhé 

světové válce usídlilo v Blaschkově vile.2 Položky 21. a 22. 

uvádějí „2 obrazy oleje v dobových rámech (horské krajiny se 

stafáží, pastýři s dobytkem) 2. pol. XVIII. stol.“.  

 

1 V Seznamu věcí ve ville pana Blaschky v Č. Dubě z 5. 11. 1918 sice figuruje 
„krajina s krávami“ v hodnotě 2 000 Kč, nenásleduje však zmínění pandánu (viz kat. 
heslo č. 3), proto se identifikace s touto položkou jeví nepravděpodobná.  

2 Protokol č. 10755/50 o svěření konfiskátů z majetku Hermanna Blaschky do 
správy Podještědského muzea v Českém Dubu, vystavený Národní kulturní komisí 7. 9. 
1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea Českém Dubu, archivní fond 
Blaschka, karton č. 2.   
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3. Neznámý malíř 

Bez názvu (krajina se stádem a pastýřem, konec 18. st.) [3] 

Olej, plátno, 56 x 76 cm, neznačeno, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1686/89. 

Výjev pastýře se stádem v hornaté krajině, v pozadí 

vystupuje mohutná věžová architektura. Ve srovnání s obrazem 

kat. č. 2 se malba vyznačuje stylově velmi blízkým pojetím. 

Opět se projevuje markantní krakeláž a výrazně ztmavlé barvy. 

Na základě archivních materiálů (viz kat. heslo č. 2) se 

nabízí domněnka existence obrazu jako součásti majetku 

Hermanna Blaschky. Vzhledem ke skutečnosti, že v seznamu 

předmětů zkonfiskovaných Hermannu Blaschkovi Národní kulturní 

komisí z 24. srpna 1948 není uvedena dvojice těchto 

krajinomaleb (kat. hesla č. 2 a 3), se však jeví 

pravděpodobnější, že obrazy patřily původně Franzi 

Schmittovi, poté jeho dceři Heleně a dostaly se tedy do 

Blaschkovy vily ze zámku.1 

 

1 V uvedené listině z 24. 8. 1948 je na s. 3 pod č. 69 vedena položka „1 
obraz-olej: Na pastvu, bez signatury“, opět však chybí pandán, Seznam předmětů 
převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce Hermanna Blaschky 
z Českého Dubu uložených v Okresním museu Karoliny Světlé v Českém Dubě, kopie 
uložena v archivu Podještědského muzea Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton 
č. 2.   

 

 

4. Neznámý malíř 

Portrét Hermanna Blaschky (?) (90. léta 19. st.) [4] 

Olej, plátno, 93 x 59 cm, neznačeno, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1142/89. 

Portrét malého světlovlasého chlapce v celé postavě en 

face, hlava z pohledu diváka vytočena mírně vpravo. Malba je 

provedena v tmavohnědých tónech, výrazný barevný akcent 

vytváří světle modrý límec a fragment spodního oděvu stejné 
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barvy, barevný přechod je zjemněn světle hnědým opaskem. 

Hladký malířský rukopis vykresluje portrétovaného chlapce 

v jasných obrysech.  Malba je v dobrém stavu. Zmínku o 

portrétu se zatím v dostupných archivních materiálech 

reflektujících umělecké předměty v majetku rodiny 

Schmittových či Blaschkových nepodařilo dohledat. 

 

5. Neznámý malíř 

Portrét Conrada/Hermanna Blaschky (?) (1.-2. desetiletí 20. 

st.) [5] 

Olej, plátno, 49 x 38 cm, neznačeno, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1408/89. 

Portrét hnědovlasého, prošedivělého muže středního až 

staršího věku s plnovousem en face, s mírným natočením hlavy 

vlevo. Portrétovaný je zachycen v polopostavě na neutrálním 

zeleno-šedém pozadí, je oblečen do bílé košile a černého 

kabátu. Spodní obrys postavy přechází do šedého pozadí. Malba 

je nepoškozená. Po stylové stránce je patrná tendence 

k drobnokresbě, přesto působí portrétovaný staticky, strnule 

až hřmotně. Zmínky o obraze v archivních pramenech zatím 

nebyly neprokázány.    

 

6. Neznámý malíř 

Portrét Arabelly Blaschkové (1863-1897), dcery Franze 

Schmitta (90. léta 19. st.) [6] 

Olej, plátno, 65 x 51 cm, neznačeno, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1023/89. 

Portrét mladší ženy v polopostavě en face, hlava je mírně 

natočená vpravo. Hnědé vlasy jsou vyčesané do drdolu, 

portrétovaná je oděná do šedého šatu s jemným, tmavě šedým 
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květinovým dekorem, přes ramena splývá bílý průsvitný 

krajkový límec. Žena je zachycena na tmavě červeném pozadí. 

Malířské pojetí se vyznačuje smyslem pro detail, který se 

však podřizuje celku a výsledkem je emotivně laděný obraz 

citlivé mladé ženy. Malba je nepoškozená. K portrétu taktéž 

zatím nebyla objevena zmínka v archivní dokumentaci. 

 

7. Franz Wiesenthal  

Malíř Franz Wiesenthal (1856 Kis-Tapolcsány – 1902/1938 

(?) Vídeň) pocházel z Uher. Studoval na polytechnice ve 

Stuttgartu a v letech 1876-83 také u Griepenkerla na vídeňské 

akademii. Věnoval se portrétní a žánrové malbě. Pro palác 

rakousko-uherského vyslanectví v Konstantinopoli vytvořil 

podobizny příslušníků rakouské císařské rodiny. Jeho oltářní 

obraz s námětem Krista na kříži, vytvořený podle Van Dycka, 

se nachází v kostele sv. Ulricha v Magdeburgu.1  

Portrét matky Conrada Blaschky (70.-80. léta 19. st.) [7] 

Olej, plátno, 79 x 62 cm, značeno vlevo dole „Franz 

Wiesenthal“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 

1146/89. 

Decentně pojatý portrét starší dámy v tmavě hnědých až 

černých tónech. Žena, zachycená v polopostavě, má černý oděv 

s drobným bílým límečkem a černý čepec ve vlasech. Malba 

nenese známky poškození. K portrét náleží jako jeho pandán 

podobizna Blaschkova otce (kat. heslo č. 9), oba pojí stejná 

stylová rovina důstojného, usedlého portrétu starých manželů.  

 
1 Heslo Franz Wiesenthal, in: Ulrich Thieme – Felix Becker (ed.), Allgemeines 

Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, sv. 35, 
Lipsko 1942, s. 542.  
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8. Franz Wiesenthal 

Dětský skupinový portrét (1894) [8] 

Olej, plátno, 74 x 84 cm, značeno vpravo dole „Franz 

Wiesenthal 1894“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 

1420/89. 

Tři děti zachycené v polopostavách vytvářejí pyramidální 

kompozici, nejstarší dívka v šatech cihlové barvy je umístěna 

ve středu skupiny, z pohledu diváka vpravo stojí chlapec v 

tmavě modrém kabátku s bledě modrým límcem, vedle něj pak je 

zobrazena mladší z dívek ve žlutých šatech. Spodní část 

postav se organicky vytrácí do univerzálního šedavého pozadí. 

Jedná se s největší pravděpodobností o děti Conrada Blaschky 

Helene nebo Marii, Hermanna a Arabellu.1 Ve srovnání 

s ostatními Wiesenthalovými portréty kolekce je tento určen 

jasnými a svěžími tóny a uvolněnějším rukopisem, jak zřejmě 

vyžadovala dětská svěžest a bezprostřednost. Malba je 

zachována v dobrém stavu. 

 

1 Marie Blaschka (1881-?), provdaná Liebieg, byla jediným dítětem z prvního 
manželství Conrada Blaschky s dcerou Franze Schmitta Marií (1861-1881). V druhém 
manželství, do něhož vstoupil s Mariinou sestrou Arabellou (1863-1897), se 
narodili Helene (1885-?), provdaná Raunihar, Hermann (1888-?) a Arabella (1890-?), 
provdaná Klinger. Viz rodokmen rodiny Schmitt, archiv Podještědského muzea, 
archivní fond Blaschka, karton č. 1. Nejmladší syn Konrad se narodil pravděpodobně 
v roce 1893, jak o tom svědčí oznámení o jeho úmrtí 17. 10. 1918, uloženo v SOkA 
Liberec, volně vloženo v „pamětnici“ (Andenkenbuch), kniha č. 1, inv. č. 10, sign. 
II/1.   

 

 

9. Franz Wiesenthal 

Portrét otce Conrada Blaschky (70.-80. léta 19. st.) [9] 

Olej, plátno, 79 x 62 cm, značeno vlevo dole „Franz 

Wiesenthal“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 

1147/89. 

Portrét staršího muže v polopostavě en face, s hlavou 

mírně vytočenou vlevo. Portrétovaný má prošedivělý plnovous a 
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je oblečen do bílé košile a černého kabátu, na krku má tmavě 

pruhovanou černou vázanku. Je zasazen do temného pozadí tmavě 

zeleného odstínu. Vytváří dvojici s Wiesenthalovým portrétem 

Blaschkovy matky (kat. heslo č. 7). Malba se nachází v dobrém 

stavu. 

 

10. Franz Wiesenthal (podle Carla Fröschla1) 

Portrét Franze Schmitta (1816-1883; 80. léta 19. st.) [10] 

Olej, plátno, 81 x 62 cm, značeno vpravo nahoře „nach C. 

Fröschl Franz Wiesenthal“, Český Dub, Podještědské muzeum, 

inv. č. D 771. 

Důstojně laděný portrét starého muže s plnovousem 

v tmavých barevných tónech. Portrétovaný je zobrazen 

v polopostavě en face, mírně natočen doprava, je oblečen 

v tmavém obleku a černém svrchním plášti s kožešinovým 

límcem, který má zajistit dojem majestátnosti a vznešenosti. 

Poučení původní Fröschlovou malbou je patrné v jistém odklonu 

od realistického směřování a zájmu o jednotlivé detaily ve 

prospěch působivosti celku a ve srovnání s portréty 

Blaschkových rodičů (kat. hesla č. 7 a 9) také v poněkud 

odlišném barevném a světelném pojetí. Malba nejeví známky 

poškození. 

Obraz navazuje na pastelový portrét Franze Schmitta od 

Carla Fröschla (kat. heslo č. 16). Jako odkaz na tuto práci 

by bylo možné interpretovat položku „Partie Fr. von Schmitt“ 

v Seznamu věcí v zámku sl. Heleny ze Schmittů, datovaném 4. 

listopadu 1918.2 Je pravděpodobné, že tato reprezentativní 

podobizna zdobila interiér Schmittova sídla, mohla také ale 

připomínat továrníkovu osobnost a jeho štědrost ve vile 
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rodiny Blaschkových, kterou nechal Schmitt vystavět pro 

rodinu své dcery.   

 

1 Medailon Carla Fröschla viz kat. heslo č. 16. 
2 Uloženo v Podještědském muzeu v Českém Dubu, archivní fond Franz Schmitt. 

 

 

11. A. Jäckl  

Portrét Conrada Blaschky (1849-1913), zetě Franze Schmitta 

(90. léta 19. st.) [11] 

Olej, plátno, 82 x 61 cm, značeno vpravo uprostřed „A. 

Jäckl“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1143/89. 

Podobizna staršího muže s plnovousem v polopostavě, 

sedícího v křesle. Portrétovaný je oblečen v černém obleku 

s bílou košilí, dojem důstojnosti umocňují ocenění Řádu 

Františka Josefa1 na červené stuze kolem krku a Řád železné 

koruny na klopě. Malba je velmi dobře zachovaná. 

Jäcklovy rodinné podobizny vykazují ve srovnání 

s Wiesenthalovými portréty českodubské kolekce méně klasické 

pojetí a silnější tíhnutí k realistické malbě i civilnější 

podobu portrétovaných. 

 
1 V roce 1906 ku příležitosti výstavy českých Němců v Liberci císař František 

Josef I. jmenoval Conrada Blaschku komturem řádu Františka Josefa, viz originál 
jmenovací listiny z 18. 11. 1906, uloženo v SOkA Liberec, archivní fond Firma 
Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, listina č. 6, inv. č. 6, sign. I.    

     

 

12. A. Jäckl 

Portrét Conrada Blaschky (1849-1913; 90. léta 19. st.) [12] 

Olej, plátno, 68 x 55 cm, značeno vpravo uprostřed „A. 

Jäckl“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1402/89. 
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Malba zachycuje majitele českodubské továrny stejným 

způsobem jako předchozí portrét (kat. č. 11), v tomto případě 

je však zachyceno jen Blaschkovo poprsí. 

Obraz je ve velmi dobrém stavu. 

 

13. A. Jäckl 

Portrét Heleny von Schmitt (1864-1936; 90. léta 19. st.) [13] 

Olej, plátno, 67 x 53 cm, značeno vpravo uprostřed „A. 

Jäckl“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1419/89. 

Neidealizovaný portrét tmavovlasé dámy ve středním věku 

v polopostavě, s vlasy vyčesanými do drdolu a mírně vytočené 

vlevo. Portrétovaná má na sobě bílou krajkovou blůzu a je 

ozdobena zlatým náhrdelníkem a náušnicemi. Na její hrudi je 

zavěšen odznak důstojníka Červeného kříže s válečnou 

dekorací1 a kříž řádu „pro Ecclesia et Pontifice“.2 Malba je 

v dobrém stavu. 

 
1 Helena von Schmitt byla za svou věrnost církvi a papeži poctěna udělením 

kříže řádu „pro Ecclesia et Pontifice“, viz listina z 12. 1. 1907, kterou papež 
v zastoupení kardinála a státního tajemníka Svaté stolice oznamuje udělení tohoto 
uznání, SOkA Liberec, archivní fond Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, 
listina č. 7, inv. č. 7, sign. I.      

2 Za mimořádné zásluhy o bezplatné ošetřování válečných raněných byla Helena 
von Schmitt poctěna udělením odznaku důstojníka Červeného kříže, jak jí oznámil 
arcivévoda Franz Salvator jakožto předseda rakouského Červeného kříže v listině 
z 4. 5. 1916, uloženo v SOkA Liberec, archivní fond Firma Franz Schmitt Český Dub 
1843-1945, listina č. 8, inv. č. 8, sign. I.        

 

14. A. Jäckl 

Portrét Idy Schmittové (1834-1900), druhé manželky Franze 

Schmitta (poč. 80. let 19. st.) [14] 

Olej, plátno, 68 x 54 cm, značeno vpravo uprostřed „A. 

Jäckl“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1421/89. 

Portrét starší ženy v polopostavě, viděný ze tři čtvrtě 

profilu. Důstojně pojatý portrét je laděn do temných barev. 

Šedivé, dozadu sčesané vlasy kryje drobnější černý čepec. 
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Žena je oděna do prostého černého šatu, který je u krku 

sepnut oválnou broží. Na prsou zdobí portrétovanou ocenění 

Červeného kříže. Obraz je zachovaný v dobrém stavu. Bylo by 

možné se domnívat, že touto malbou je myšlen rodinný portrét 

Idy von Schmitt zmiňovaný v Seznamu věcí v zámku sl. Heleny 

ze Schmittů ze 4. listopadu 1918,1 zmínka se ale také může 

vztahovat na pastelový portrét Idy Schmittové (kat. heslo č. 

17), k němuž je rovněž zachován i v seznamu uváděný pandán 

v podobě podobizny Franze Schmitta (kat. heslo č. 16). 

 

1 Uloženo v Podještědském muzeu v Českém Dubu, archivní fond Franz 
Schmitt. 

 

15. A. Jäckl 

Portrét Franze Schmitta (poč. 80. let 19. st.) [15] 

Olej, plátno, 68 x 55 cm, značeno vpravo uprostřed „A. 

Jäckl“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1406/89. 

Portrét staršího muže v polopostavě, mírně vytočeného 

vpravo. Vypodobněný muž s prošedivělým plnovousem je oděn do 

bílé košile a černého kabátu, na němž nese 2 vyznamenání, 

jedním z nich je Řád železné koruny III. stupně.1 Portrét je 

pojednán v tmavých tónech hnědi a černé, k níž přistupuje 

tmavě zelené pozadí. Obraz je dobře zachován. 

Na základě shody autorství s kat. heslem č. 14 (portrét 

Idy von Schmitt) je podobiznu možné ztotožnit s rodinným 

portrétem Franze Schmitta, zmiňovaným v Seznamu věcí v zámku 

sl. Heleny ze Schmittů ze 4.11.1918,2 kde tvoří dvojici 

s portrétem manželky Idy von Schmitt. Tato malba zřejmě tedy 

spoluvytvářela původně reprezentativní výzdobu Schmittova 

českodubského sídla.  
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1 Toto ocenění bylo Franzi Schmittovi za jeho zásluhy uděleno císařem při 
příležitosti oslav 25. výročí založení firmy Schmitt; Marek Kadlec, Franz 
Schmitt (diplomní práce), Katedra historie PF UJEP, Ústí nad Labem 2000, s. 
58. 

2 Uloženo v Podještědském muzeu v Českém Dubu, archivní fond Franz Schmitt. 
 

 

16. Carl Fröschl 

Malíř Carl Fröschl (1848 Vídeň - 1934 tamtéž) v letech 

1864-69 studoval na vídeňské akademii výtvarných umění, od 

roku 1870 pak u W. Dieze na akademii v Mnichově. Podnikl 

studijní cesty do Itálie. Od roku 1883 žil ve Vídni. Věnoval 

se především portrétní malbě, mnichovské prostředí mu 

zprostředkovalo sblížení s Kaulbachem, který ho podnítil 

v užívání pastelové techniky, ta se pak stala jeho doménou. 

Jeho východiskem byla žánrová malba, vytvořil však i obrazy 

s náboženskou tematikou a od 90. let se věnoval také 

krajinomalbě. Portrétoval např. císaře Františka Josefa I., 

korunního prince Rudolfa nebo korunní princeznu Stefanii. 

Oblíbené byly zejména jeho dětské portréty, v nichž dokázal 

zachytit bezprostřednost svých modelů. Za svého mnichovského 

pobytu se věnoval ilustrační činnosti.1  

Portrét Franze Schmitta (přelom 70. a 80. let 19. st.) [16] 

Pastel, textilie, 65 x 51 cm, neznačeno, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 2/99. 

Portrét staršího muže ze tři čtvrtě profilu. Portrétovaný 

je oděn do kabátu s mohutným kožešinovým límcem, pod nímž 

prosvítá bílý cíp košile. Továrník se zkušeným a sebevědomým 

pohledem je ztvárněn s až aristokratickou důstojností a 

noblesou. Portrét je laděn do tmavých tónů, dodávajících 

výrazu malby na starobylosti a důvěryhodnosti. V kontrastu 

s tím se uplatňuje svěžest a efemérnost pastelové techniky. 

Podobizna má svůj významový protějšek v portrétu Schmittovy 
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choti Idy (kat. heslo č. 17), vytvořený stejným autorem. 

Povrch malby není dobře fixován, v důsledku toho zřejmě 

vznikly skvrny po stranách hlavy portrétovaného.  
 
1 Heslo Carl Fröschl, in: Ulrich Thieme – Felix Becker (ed.), Allgemeines 

Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, sv. 12, 
Lipsko 1916, s. 516.   

 

17. Carl Fröschl 

Portrét Idy Schmittové (přelom 70. a 80. let 19. st.) [17] 

Pastel, textilie, 65 x 51 cm, neznačeno, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 3/99.  

Jedná se o pandán k pastelovému portrétu Franze Schmitta 

(kat. heslo č. 17). Starší žena zachycená ve tři čtvrtě 

profilu má na sobě analogicky k oděvu svého manžela luxusní 

černý kabát s výrazným kožešinovým límcem. Šedé vlasy jsou 

vyčesány vzhůru, z drdolu spadá na ramena závoj z černé 

transparentní textilie. V dekoltu je patrný šperk v podobě 

brože. Portrét je opět pojat v prioritně reprezentativním 

duchu, přesto je vlivem pastelové techniky ztvárněn svěže a 

živoucně. Tmavé ladění je kompenzováno živým nasazováním 

světel, zejména v oblasti obličeje, vlasů a odlesků kožešiny. 

Suverénní rukopis prozrazuje osobnost kvalitního umělce.  

 

18. Carl Fröschl 

Portrét Arabelly Blaschkové (1863-1897; 80. léta 19. st.) 

[18] 

Pastel, karton, 61 x 48 cm, značeno vlevo nahoře „C. 

Fröschl“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1424/89. 

Mladá žena je zachycena ze tři čtvrtě profilu 

v polopostavě, hnědé vlasy jsou vyčesány do drdolu, šat je 

z transparentního bílého a jemného materiálu. Do uzlu látky 
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na prsou je vložena kytice modrých květin, záda ženy halí 

kožešina. Portrét je naplněn mladistvou svěžestí a téměř 

dívčí křehkostí, přesto svým působením vyvolává pocit 

melancholie. Dílo nejeví známky poškození.   

 
  

19. Neznámý autor 

Bez názvu (krajina s jezerem; konec 18. st.) [19] 

Olej, plátno, 68 x 54 cm, neznačeno, Český Dub, soukromá 

sbírka1. 

Krajina se sníženým horizontem, pravou polovinu obrazové 

plochy zaujímá hladina jezera, vpravo ohraničená skalním 

výběžkem. Levé části malby dominuje dům s přilehlou věžovitou 

stavbou, obklopený hustou vegetací, k němuž se z levého 

dolního rohu obrazu ubírá cesta, po ní kráčí postava 

poutníka.  

Malba je dosti ztmavlá a zvrásnělá krakelurami, po 

technické stránce se však jedná o kvalitní práci. 

 
1 Podle laskavého sdělení současného majitele ze srpna 2007 se všechny tři 

obrazy (kat. hesla č. 19-21) dostaly do majetku rodiny nákupem 
z rozprodávaného majetku po Franzi Schmittovi, toto opatrné rozprodávání 
rodinného majetku realizovala po první světové válce továrníkova dcera Helena 
von Schmitt, žijící v českodubském rodinném sídle, kde bylo dědictví 
soustředěno. Rodina sběratele údajně odkoupila ještě další tři malířské práce, 
které se dostaly do jiné rodinné větve. Tato díla se bohužel nepodařilo 
vypátrat. 

 

 

20. Neznámý autor 

Bez názvu (venkovský statek; konec 18. st.) [20] 

Olej, plátno, 98 x 72 cm, neznačeno, Český Dub, soukromá 

sbírka. 

Levá část obrazové plochy je představována venkovským 

stavením s doškovou střechou a doutnajícím komínem, k němuž 

zprava přiléhá přístavba stodoly. Prostoru před dřevěným 



 96 

oplocením domu vévodí kašna. Na cestě před stodolou stojí 

ženská postava, její obdoba pak vytváří stafáž pro pravou 

část obrazového prostoru, kde z hustého stromoví prosvítá 

v pozadí střecha další usedlosti. Styl malby je 

rustikalizovaný. Na obraze jsou znatelná poškození v podobě 

skvrn (levý dolní roh, stodola), prorývání do nánosů barev 

pastózního charakteru se projevuje na ztvárnění půdy, patrná 

je rovněž krakeláž.  

 

21. Neznámý autor 

Bez názvu (konec 18. st.) [21] 

Olej, plátno, 98 x 72 cm, neznačeno, Český Dub, soukromá 

sbírka. 

Převážnou část obrazové plochy zaujímá architektonický 

komplex venkovského charakteru, zasazený svou pravou částí do 

vodní plochy. Hmotu těchto staveb doplňuje fragment krajiny 

v levé části malby. Stafáž je především tvořena jezdcem na 

koni v prvním plánu a ženskou postavou ve střední partii 

obrazu. Atmosféra malby evokuje prostředí nizozemské malby, 

stylově je malba velmi blízká dalšímu obrazu z téže sbírky 

(kat. heslo č. 20), jemuž odpovídá i rozměrově. Pastózní 

nánosy barev jsou rovněž zvrásněny vrypy (pravý a levý dolní 

okraj obrazu), stejně tak se na povrchu malby uplatňují 

krakelury.   
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12.1.2 Sochařská díla 

22. O. Andiconi1 

Mužská busta (2. pol. 18. st.) [22] 

Bílý mramor, výška 78 cm (včetně soklu), značeno vzadu 

„Studio O. Andiconi Roma“, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 1568/89. 

Poprsí mladého muže na vyžlabeném soklu (výška 18 cm), 

vytesané v mramoru na antický způsob. Obnažený hrudník je 

přepásán slabým řemínkem, jdoucím z pravého ramene směrem pod 

pomyslnou levou paži. Pásek je v horní partii překryt 

pláštěm, sepnutým kruhovou sponou na pravém rameni a 

přehozeným přes levé rameno, který je traktován četnými 

mělkými záhyby. Hlava je z divákova pohledu vytočena vpravo. 

Delší vlasy jsou stočeny do stylizovaných kadeří, nad čelem 

jsou pak vlasy sepjaty do malého drdolu.   

Mohlo by se jednat o bustu Danteho, zmiňovanou v seznamu 

předmětů z 19. ledna 1944, vztahujícímu se k prodeji 

pozůstalosti po Heleně von Schmitt.2 Vzhledem k poměrně 

nízkému finančnímu ohodnocení (10 K) se to ve vztahu 

k ostatním uměleckým dílům v soupisu u tak velké a kvalitní 

práce však nezdá pravděpodobné. Uvažovat lze dále o 

ztotožnění s mramorovou bustou Antonia s mramorovým sloupem, 

zmiňovanou v dokumentu mapujícím rozmístění cenného zařízení 

v zámku jako předmět zdobící obývací pokoj.3 

 

1 T. Edel transkriboval signaturu jako „O. Androw“, viz Tomáš Edel, Českodubsko 
v památkách 12.-20. století, Český Dub 2006, s. 162. 

2 Uloženo v SOkA Liberec, fond Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, 
karton č. 7, inv. č. 106, sign. III/1c. 

3 Položka „Marmorbüste Antonius mit Säule“ ze seznamu „Verteilung der 
Schloss-Einrichtung“ se zřejmě vztahuje ke stejnému předmětu jako soupis 
cenného zařízení zachovaného v zámku, kde je v důsledku překlepu uvedena 
taktéž v rámci vybavení obývacího pokoje „Marmorbüste Antinous auf 
Marmorsäule“, oba dokumenty na sebe zřejmě navazují a vznikly pravděpodobně 
mezi smrtí Heleny von Schmitt a rozprodejem její pozůstalosti, tedy v období mezi 
lety 1937-44, oba seznamy jsou uloženy v SOkA Liberec, fond Firma Franz 
Schmitt Český Dub 1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, sign. III/1c.  
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23. Franz Schwarz 

Franz Joseph Schwarz (1841 Dolní Sedlo - ?) pocházel ze 

severočeské osady Dolní Sedlo u Hrádku nad Nisou. 

Z neumělecké rodiny chudého polního zahradníka vzešlo hned 

několik umělecky aktivních osobností, nejvýraznější z nich 

byl malíř Wenzel Franz Schwarz. Franz Schwarz působil 

v Drážďanech, stejně jako jeho sochařsky činný bratr Adolf. 

Ve své sochařské tvorbě se zabýval především náboženskou 

tematikou. Vzestup jeho kariéry nepochybně ovlivnil strýc 

Franz Johann Bernert, vykonávající funkci drážďanského 

biskupa. Pro farní kostel v Hrádku nad Nisou vytvořil sochy 

Krista a Panny Marie a postavu Krista na místním hřbitově, 

podílel se mj. na sochařské výzdobě dómu v Halberstadtu  nebo 

žitavského kostela sv. Jana.1 

Portrétní busta J. W. Goethe (1875) [23] 

Bílý mramor, výška 87 cm (včetně soklu), značeno vzadu „F. 

Schwarz Dresden 1875. n. Rauch.“, nad spodním okrajem 

hrudníku označení „GOETHE“, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 1546/89. 

Mramorová portrétní busta Johanna Wolfganga von Goethe na 

vysokém válcovém soklu (výška 42 cm). Zpodobňuje vzdělance 

jako hrdého, do dálky hledícího staršího muže s obnaženým 

hrudníkem, hlava je z pohledu diváka otočena vlevo. Vysoké 

čelo a bohaté vlnící se vlasy dotvářejí vznešený dojem. 

Busta je zmiňována v soupisu cenného vnitřního zařízení 

zachovaného v zámku2 společně s bustou F. Schillera (kat. 

heslo č. 24) jako součást vybavení knihovny. 

Další Goetheho busta je zaznamenána ve výčtu drahých 

předmětů vzniklém v souvislosti s prodejem pozůstalosti po 

Heleně von Schmitt z 19. ledna 1944.3 
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1 Heslo Franz Joseph Schwarz, in: Ulrich Thieme – Felix Becker (ed.), 

Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, 
sv. 30, Lipsko 1936, s. 361; Marek Řeháček, Dolní Sedlo, in: Hrádecké obce, 
Liberec 2000, s. 122. 

2 Vznikl zřejmě mezi smrtí Heleny von Schmitt a rozprodejem její pozůstalosti, 
tedy v období mezi lety 1937-44; uloženo v SOkA Liberec, fond Firma Franz 
Schmitt Český Dub 1843-1945, karton č. 7, inv. č. 106, sign. III/1c.  

3 Uloženo v SOkA Liberec, fond Firma Franz Schmitt Český Dub 1843-1945, 
karton č. 7, inv. č. 106, sign. III/1c.  

 

 

 24. Franz Schwarz 

Portrétní busta Friedricha Schillera (1875) [24] 

Bílý mramor, výška 88 cm (včetně soklu), značeno vzadu „F. 

Schwarz Dresden 1875. n. Dannecker.“, nad spodním okrajem 

hrudníku označení „SCHILLER“, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 1570/89. 

Portrétní poprsí mladého muže vytesané v mramoru. Odvážně 

obnažená část hrudníku spočívá na vysokém válcovém soklu 

(výška 40 cm). Pohled je upřen vpřed, hlava směřuje rovně 

k divákovi. Na temeni hlavy se vlní krátké vlasy, na ramena 

spadají dlouhé kadeře. Jedná se o klasicky pojatou práci 

s prvky idealizace. 

K otázce historie reliéfu v rámci uměleckých sbírek Franze 

Schmitta viz kat. heslo č. 23. 

 

25. Josef Wenzl  

Portrétní busta Franze Schmitta (60.-70. léta 19. st.) [25] 

Sádra, výška 63 cm (včetně soklu), značeno na soklu „Jos. 

Wenzl“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1423/89. 

Poprsí Franze Schmitta na čtyřbokém profilovaném 

vyžlabeném soklu. Reprezentativně pojatá busta zároveň věrně 

zachycuje individuální rysy portrétovaného. Frontální pojetí 

je doprovázeno vážným pohledem vizionářsky směřujícím do 

dálky. Schmitt je představen jako noblesní starší a přesto 



 100 

silný muž, zocelený svými bohatými zkušenostmi. Jako 

nepravděpodobný se jeví předpoklad, že by si továrník nechal 

svou portrétní bustu provést v takovém nereprezentativním 

materiálu, jakým je sádra, zdá se tedy oprávněné 

předpokládat, že se jedná o pouhou levnější kopii dnes již 

nezvěstné sochy. 

Snad se jedná o položku „Partie Fr. von Schmitt“, vedenou 

v Seznamu věcí v zámku sl. Heleny ze Schmittů ze 4. listopadu 

1918.1 

 
1 Uloženo v Podještědském muzeu v Českém Dubu, archivní fond Franz Schmitt. 
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12.1.3 Grafické práce 

26. Johann Elias Ridinger 

Johann Elias Ridinger (1698 Ulm - 1767 Augsburg) byl 

německým malířem, kreslířem, rytcem a nakladatelem. Školení 

získal nejprve v rodném Ulmu u malíře Christopha Resche, 

poučeného studiem kresby na akademii založené Joachimem von 

Sandrartem. 1716 odešel Ridinger do Augspurku, kde pod 

vedením Johanna Falcha vytvářel obrazy zvířat, především 

koní, a kopie starých mistrů. Na pozvání barona Metternicha 

strávil tři roky v Řezně, kde se dále vzdělával a navštěvoval 

jezdeckou školu. Tento pobyt měl rozhodující vliv na jeho 

umělecký vývoj. Po návratu do Augspurku se u Georga Philippa 

Rugendase vyučil rytectví a technice leptu a po roce 1723 si 

založil vydavatelství, produkující jeho vlastní práce. V roce 

1759 se stal ředitelem augspurské městské akademie. Vedle 

lovecké tematiky a obrazů koní (charakteristiky různých 

plemen, ilustrace pro výuku jezdectví apod.) se zabýval i 

divokou zvěří a různými přírodními odchylkami. Vzniklo tak na 

1600 grafických listů ukazujících monumentální zvířata 

v charakteristickém postoji v krajinném prostředí, přičemž se 

v ornamentálních detailech projevují rokokové tendence.1 

Indianischer Wolff (1744) [26] 

Mědiryt, papír, 490 x 350 mm, značeno vpravo dole „I. El. 

Ridinger scuplsit et excud.“, vpravo nahoře „37“, pod obr. 

text „Indianischer Wolff. In der Groß Hertzoge…“, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1536/89. 

Psovitá šelma zachycená z pravého boku, s hlavou natočenou 

vpravo směrem k divákovi, zasazená do divoké lesní krajiny, 

jejíž dominantu tvoří mohutný kmen stromu procházející 

obrazem diagonálně z levého horního rohu směrem vpravo dolů. 
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V dostupných archivních materiálech, které mohou být 

zdrojem informací o pohybu malířských a sochařských děl a 

částečně i nábytkových kusů, se s výčtem Ridingerových grafik 

v souvislosti s majetkem rodiny Schmittů nebo Blaschků 

nesetkáváme. Jedna z Ridingerových grafik se objevuje až v 

seznamu předmětů zkonfiskovaných Hermannu Blaschkovi Národní 

kulturní komisí z 24. srpna 1948,2 kde je pod č. 3 vedena „1 

mědirytina z r. 1728, dva jeleni (zrůdy), M. R. 

Ridinger“(?)3, podle charakteristiky se však nejedná ani o 

jednu z prací, které jsou dnes zachovány v Podještědském 

muzeu. Na tomtéž soupisu figuruje ještě položka č. 87, která 

zastupuje „1 mědirytinu v rámu-Ridinger“, ani to však 

neozřejmuje cestu všech čtyř grafik do Blaschkovy vily.4   

 

1 http://www.humrichfineart.com/ridinger.html, vyhledáno 18.3.2008.  
2 Seznam předmětů převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce 

Hermanna Blaschky z Českého Dubu uložených v Okresním museu Karoliny Světlé 
v Českém Dubě, kopie uložena v archivu Podještědského muzea Českém Dubu, archivní 
fond Blaschka, karton č. 2. 

3 Pravděpodobný přepis špatně čitelného záznamu. 
4 Ředitel Podještědského muzea T. Edel se domnívá, že Ridingerovy grafické 

listy zdobily interiéry Schmittova českodubského zámku, neboť to byla další 
možnost, jak se přiblížit duchu výzdoby šlechtických zámeckých sídel; viz 
ústní sdělení z června 2007.  

 

27. Johann Elias Ridinger 

Lev (40. léta 18. st.) [27] 

Mědiryt, papír, 490 x 350 mm, značeno vpravo dole „I. El. 

Ridinger inv. del. sc. et exc. A. V.“, pod obr. text „Vorder 

Pfote. Spur des Löwens. Hinder Pfote. a. Klauen…“, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1537/89. 

Mohutná postava rozzuřeného lva na skalnatém pozadí, zvíře 

je viděno z levého boku, hlavu s rozevřenou řvoucí tlamou má 

vytočenu vzhůru do strany, dramatičnost je posílena mávajícím 

ocasem. Pod ústředním výjevem je nákres přední a zadní tlapy 

zvířete s textovými vysvětlivkami k jednotlivým částem. 
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Práce je prvním obrazem souboru 23 grafických listů 

přinášejících vyobrazení lovných zvířat doplněných nákresy 

jejich stop, kresebná podoba vznikala mezi lety 1737-39.1 

 

1 Georg August Wilhelm Thienemann, Leben und Wirken des unvergleichlichen 
Thiermalers und Kufperstechers Johann Elias Ridinger mit dem ausführlichen 
Verzeichnis seiner Kupferstiche, Schwarzkunstblätter und der von ihm 
hinterlassenen großen Sammlung von Handzeichnungen, dostupné z  
http://www.ridinger.de/th/th015.php, vyhledáno 18.3.2008.     

 

28. Johann Elias Ridinger 

Nashorn Rhinoceros (1748) [28] 

Mědiryt, papír, 490 x 350 mm, značeno vpravo dole „I. El. 

Ridinger ad vivum del. fec. et excud. A. V.“, nahoře vpravo 

„53“, pod obr. text „Anno 1748. im Monath May und Iunio…“, 

Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1538/89. 

Zpodobení nosorožce z levého boku v exotické krajině. 

Hlava je otočena k divákovi, ocas pozdvižen. Krajinný terén 

je plochý s výjimkou strmého svahu zvedajícího se na pozadí 

v pravé části výjevu.   

Vzhledem ke stavu přírodních věd v pol. 18. stol. je nutné 

u zobrazení tohoto exotického zvířete ocenit zejména snahu o 

co největší věrnost jeho skutečné podobě.   

 

29. Johann Elias Ridinger 

Los (40. léta 18. st.) [29] 

Mědiryt, papír, 440 x 570 mm, značeno vlevo dole „Cum 

Priv. Sac. Caes. Majest.“, vpravo dole „I. El. Ridinger inv. 

pinx. sculps. et excud. Aug. Vind.“, vpravo nahoře „36“, pod 

obr. text „Das Elend komt erst im sechsten Iahre…“, Český 

Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1134/89. 
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Los viděný z pravého boku kráčející v pusté skalnaté 

krajině, v pozadí uprostřed se stejným směrem pohybují dvě 

další zvířata stejného druhu. 

Grafický list patří do souboru výjevů divokých zvířat 

doprovázených verši Bartholda Heinricha Brockeho (1680-

1747).1 

 

1 Georg August Wilhelm Thienemann, Leben und Wirken des unvergleichlichen 
Thiermalers und Kufperstechers Johann Elias Ridinger mit dem ausführlichen 
Verzeichnis seiner Kupferstiche, Schwarzkunstblätter und der von ihm 
hinterlassenen großen Sammlung von Handzeichnungen, dostupné z 
http://www.ridinger.de/th/th017.php, vyhledáno 18.3.2008. 
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12.1.4 Historický nábytek (na základě konzultací s Jaroslavem 

Horáčkem) 

30. Komoda [30] 

Ořech, javor, třešeň (intarzie), 87,5 x 119,5 x 57,5 cm, 

Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1329/89.  

Novoklasicistní komoda se dvěma zásuvkami na čtveřici 

jehlancových, směrem vzhůru se rozšiřujících nohách, při zemi 

obtočených prstencem. Výzdoba je provedena intarzováním 

v podobě obdélníkových rámců, na zkosených hranách visí 

vertikální girlanda s květinovým motivem, vrcholící jednoduchým 

maskaronem. Čelní strana komody nese 6 kusů lisovaného 

plechového kování kruhového tvaru. 

Snad je možné hledat tuto komodu v položce č. 36 seznamu1 

předmětů převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce 

Hermanna Blaschky z 24. 8. 1948, která uvádí „1 komodu o 2 

zásuvkách se skosenými předními rohy na štíhlých nožkách, 

empirovou s jedn. intaras. a dýhováním“. „1 2zásuvková komoda 

na štíhlých nožkách, dýhovaná s jednoduch. intarsiemi, konec 

XVIII. stol.“ z protokolu2 předávajícího Blaschkovy konfiskáty 

Podještědském muzeu se zřejmě vztahuje ke stejnému předmětu.   

 
1 Seznam předmětů převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce 

Hermanna Blaschky z Českého Dubu uložených v Okresním museu Karoliny Světlé 
v Českém Dubě z 24. 8. 1948, kopie uložena v archivu Podještědského muzea v 
Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

2 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 
muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

31. Zrcadlo [31] 

Třešeň, javor/barvená hruška (tmavé části), 112 x 65,5 x 3 

cm, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1347/89. 

Závěsné empírové zrcadlo prostého obdélného tvaru zasazené 

v dřevěném rámu, v konkávně formovaném nástavci završeném 
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vyřezávaným dekorem je vložen oválný kresebně pojatý krajinný 

výjev (kostel, vodní plocha, lidská stafáž). 

 

32. Stolek [32] 

Třešeň, intarzie (ořech, lípa, jilm, javor, švestka, javor, 

dub), 48,5 x 53 x 37,5 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 1330/89. 

Stolek vykazuje znaky barokního tvarosloví (2. pol. 18. 

st.), ale je možné, že se jedná o volnou stylovou kopii z 19. 

st. (na to by poukazoval zjednodušený model výzdoby ve srovnání 

s plastickým provedením noh a pojednání intarzie v porovnání se 

stolky ze stejného období, reliéfní zvýraznění nohou dále 

nevystupuje plasticky z plochy, je jen velmi mělce naznačeno 

v lince, zakončení desky je neprofilované, zakončené jen 

nalepenou dýhou). Esovitě tvarované kozí nohy jsou zakončené 

stylizovaným motivem kopýtka. Deska je intarzována (středová 

čtyřcípá hvězda zasazená do složitého ornamentálního obrazce, 

celé orámováno černým obdélníkovým páskem). Stejný typ hvězdy 

včetně dělení cípů na světlou a tmavou polovinu se objevuje 

např. u intarzované skříně1 ze středního Slovenska z 60.-80. 

let 18. st. 
 

1 Viz reprodukce in: Milan Togner, Historický nábytek, Brno 1993, s. 131. 

 

33. Kolekce 3 stolků [33] 

Mořený buk (konstrukce), javor, jasan, ořech, připalovaná 

lípa (intarzie), 71/62/53 x 59,5/47,5/35,5 x 41/35,5/30 cm, 

Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1335/89-1-3. 

Soubor tří stolků odstupňované velikosti, které je možné do 

sebe navzájem zasunout. Stolky se vyznačují barokními tvary, na 

základě proplétané páskové intarzie lze zvažovat dataci do 
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20./30. let 18. st. Elegantně formované kozí nohy nesou v horní 

(oválná kartuše na vegetabilním podkladu) a dolní (stylizovaná 

palmeta) části ornamentální dekor. Obrys obdélné krycí desky je 

utvářen kombinací konvexních a konkávních křivek. Deska je 

intarzována komplikovaným středovým motivem (kombinace 

šachovnicového dekoru a navzájem proplétaných páskových 

křivek), orámovaným akantovými listy. Analogické pojednání lubu 

i nohou s ornamentálním zdobení v horní části lze nalézt mj. u 

stolků1 z pol. 18. st., které se nacházejí v Drostenhofu 

v Münsteru, dále pak u toaletního stolku2 z pol. 18. st., 

publikovaném rovněž v knize Hermanna Schmitze o německém 

barokním a rokokovém nábytkářském umění.   

Zřejmě se jedná o „3 malé zasunovací stolky s intars. 

deskami, konec XIX. stol.“, které jsou pod číslem 7-9 uvedeny 

na seznamu3 konfiskátů Hermanna Blaschky, předávaných Národní 

kulturní komisí do správy Podještědského muzea. 

 
1 Viz reprodukce in: Hermann Schmitz, Deutsche Möbel des Barock & Rokoko, 

Stuttgart 1923, s. 296. 
2 Viz reprodukce ibidem, s. 248; v době vzniku publikace byl stolek 

v soukromém vlastnictví Fridy Haeringové ze Stuttgartu. 
3 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

34. Noční stolek (2 kusy) [34] 

Mahagon, smrk (konstrukce), 78,5 x 52 x 37,5 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1317/89-1-2. 

Dvojice biedermeierových nočních stolků. Prostý kvádrový 

tvar je postaven na čtyřech nožkách a završený přečnívající 

deskou. Přední dvířka s bonzovým litým štítkem jsou orámována 

dvěma černě polyturovanými sloupky se zlacenými akantovými 

hlavicemi, které podpírají svrchní část se zásuvkou. Pojednání 

hlavic velmi blízké skříním s kat. č. 43 a 58 (snad jde o 
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produkty stejné dílny). Černé sloupky se zlacenými hlavicemi 

evokují empír, ale formami i použitými materiály už se jedná o 

biedermeier, stejně jako zmíněná kat. heslo č. 43 a 58.  

Výzdobný motiv do rohů vložených, černě barvených sloupků je 

možno nalézt např. u trojzásuvkové empírové komody1 

z Landesmuseum v Grazu nebo prostší empírové komody2 z doby 

kol. r. 1800, kterou vlastní Kaiser Friedrich Museum 

v Magdeburgu. Vzdálenou analogii prostšího, těžkopádnějšího a 

blokovitějšího tvaru lze spatřovat např. v nočním stolku3 (kol. 

r. 1820) z vídeňského skladu dvorního mobiliáře. 

Seznam4 s konfiskáty po Hermannu Blaschkovi z roku 1950 sice 

pod položkou č. 42 jmenuje „1 noční stolek slohově odpovídající 

číslu 40“ (zde kat. č. 43), skutečnost, že jde jen o jeden 

exemplář, však ztotožnění s touto dvojicí zpochybňuje.  

 
1 Komoda je reprodukována v knize Hermann Schmitz, Deutsche Möbel des 

Klassizismus, Stuttgart 1923, s. XXXI. 
2 Reprodukováno ibidem, s. 99. 
3 Reprodukováno ibidem, s. 126. 
4 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

35. Vitrína [35] 

 Ořech, lípa, třešeň, javor, ořech, jilm, jasan (dýhování, 

místy připalovaná intarzie), 177,5 x 67 x 37,5 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1324/89. 

 Novoklasicistní vitrína s podstavcem na jehlancových 

kanelovaných nožkách, zdobená dýhováním, intarzií a řezbou 

(zubořez na horní a spodní římse, v horní části zubořez 

poškozen vylomením některých výstupků). Horní prosklená část je 

dělena dvěma policemi do tří příhrad a završena obloukovým 

nástavcem s intarzií v podobě vegetabilního dekoru a 

fantaskních obličejů, další dekor v podobě intarzovaných pásů 
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z geometrických prvků lemuje horní prosklenou část vitríny. 

Podstavec prostého kubického tvaru je ze tří stran zdoben 

intarziemi. Na čelní straně se jedná o výjev z legendy o sv. 

Jiří, který jako ozbrojený jezdec právě zabíjí draka (snad 

původně barvená intarzie), scéna je umístěna do vavřínového 

věnce, který je na vrcholu přizdoben závěsem ze stuh, vše je 

uzavřeno v obdélném rámci. Po stranách je podstavec zdoben 

intarzovanými, místy připalovanými květinovými vázami, 

uzavřenými v obdélníkových rámech.  

Vitrína je zmiňována v protokolu1 Národní kulturní komise 

z roku 1950 jako položka č. 30 – „1 vitrina ve slohu Ludvíka 

XVI., na 1 dveřovém spodku s figurální intarsií (sv. Jiří na 

koni) v XIX. stol. upravená“. 

 
1 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

36. Skříň s nástavcem [36-37] 

 Ořech, lípa, třešeň, javor (dýhování), javor, ořech, 

jilm, jasan (intarzie), zeleně barvené dřevo, 104 x 122 x 62 cm 

(podstavec), 93 x 117 x 44 cm (nástavec), Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1319/89. 

 Novoklasicistní dvoudílná skříň zdobená figurálními i 

vegetabilními a geometrickými intarziemi. Horní část vrcholící 

korunní římsou je vepředu podepřena dvěma jehlancovými nožkami, 

přední rohy jsou výrazně zkoseny a nesou intarzované květinové 

vázy, dvojice dvířek je zdobena dvěma rytíři ve zbroji na koni 

(levý uhání tryskem s napřaženým kopím, v pozadí hradní 

architektura, pravý jezdec sedí na vzpínajícím se koni). Spodní 

část je utvářena obdobně (výrazné okosení, jehlancové nožky), 

na zkosených rozích i předních dvířkách intarzie váz 
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s květinami. Na horní desce motiv hradu lemovaný vlevo a vpravo 

dvěma erby,1 celé rámováno perlovcem. Podle významu barvy 

v heraldice lze dovodit, že erby byly intarzovány barveným 

dřevem (původní barvená intarzie je dnes už špatně čitelná). 

Lišty celé skříně jsou zdobeny intarzovaným perlovcem. 

Charakter intarzií (i některé detaily, tvar nožek atd.) je 

velmi blízký novoklasicistní vitríně s kat. heslem č. 35, lze 

tedy uvažovat o stejném autorovi nebo alespoň dílně. 

 
1 V dosavadním pátrání po identitě erbů se pro srovnání nejbližší jevily 

rodové znaky rodu Farnese z Parmy (levý erb) a modenských vévodů d´Este (pravý 
erb), jak je publikovali např. Michael Laclagan – Jiří Louda, Lines of 
Succession. Heraldry of the Royal Families of Europe, Londýn 1995, tab. 128 
(d´Este) a 130 (Farnese). V intarzovaném podání je třeba počítat s jistou 
schematizací, zejména pravý znak, který rod d´Este v této podobě užíval od 
roku 1508, však vykazuje značnou podobnost (dvakrát štípený, jednou dělený se 
srdečním štítkem, na němž je orel, v pravém horním a levém dolním rohu je vždy 
orlice s korunou – to je také rozdíl od erbu rodiny d´Este, u níž je to orel, 
společným znakem je pak kůl pod srdečním štítkem, jemuž dominuje dvojice 
svatopetrských klíčů, nad kterými je v čele erbu umístěna papežská tiára). 
Turnajská přílba hledící vpřed je usazena uprostřed horní hrany štítu.  Levý 
erb je členěn shodně, na kůlu je tentokrát místo tiáry obřadní baldachýn, levý 
horní a pravý dolní roh jsou, stejně jako u erbu rodiny Farnese, děleny 
polovičním břevnem. Také levý českodubský erb nese uprostřed horní hrany štítu 
turnajskou přílbici hledící vpřed, přikrývadlo však v tomto případě není tak 
bohaté a rozvinuté do prostoru, jako je tomu u pravého erbu.   

Otázkou zůstává, do jaké míry jsou erby romantickou ozdobou a do jaké míry 
o nich lze uvažovat jako o vodítku v otázce provenience skříně.         

 

37. Skříň [38] 

 Ořech, javor, třešeň, švestka, 112 x 112 x 50 cm, Český 

Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1334/89. 

 Novoklasicistní dvoudvéřová skříň prostého kubického 

tvaru na nízkých vyřezávaných nožkách, na vrchu spočívá 

nástavec se dvěma zásuvkami. Povrch je zdoben intarzií, 

tvořenou zejména květinovými vázami a stuhami stáčenými do 

abstraktních ornamentů, na horních zásuvkách se uplatňuje motiv 

ptáků držících festony. Pásová a korunní římsa a krycí lišta 

jsou složeny z barevně odlišených, drobných dřevěných pásek. 

Pravá dvířka jsou poškozena odloupnutím dýhy krycí lišty.  
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38. Komoda  

 Ořech, javor (linky), třešeň (pásky), 92 x 125 x 77 cm, 

Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1320/89. 

 Empírově ztvárněná barokní forma komody se zvlněnou 

fasádou. O přestavění původně barokní skříně svědčí ozuby a 

hrubá žlábkovaná záda komody. Empírovými prvky je černě 

polyturovaná horní římsa a utváření kování. 

 

39. Psací stůl [39] 

 Javor, třešeň, ořech, 110 x 126 x 63 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1332/89. 

 Psací stůl s cylindrickým uzávěrem je zdoben intarziemi 

novoklasicistního charakteru, avšak celková forma stolu je 

nepřiměřeně hmotná (dva bloky po stranách, nikoli na nožkách). 

Kování je provedeno z lisovaného plechu (mosaz). Optické 

členění ploch je realizováno prostřednictvím dýhování (motivy 

perlovce, tulipány, květinová růžice ve středu uzávěru). 

K psacímu stolu by se mohla vázat položka č. 17 seznamu1 

předmětů z majetku Hermanna Blaschky, které byly roku 1950 

svěřeny Podještědskému muzeu v Českém Dubu. V protokolu je 

veden „1 sekretář empirový se sklápěcí žaluzií, 7 zásuvkami ve 

spodku, dýhovaný, s jednoduchými intarsiemi, s moder. spodkem 

kolem r. 1800“. 

 
1 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

40. Komoda (2 kusy) [40] 

 Ořech, lípa, modřín, 79,5 x 58 x 42 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1328/89-1-2. 
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 Komoda se třemi zásuvkami má zvlněnou fasádu. Soklová 

římsa je bohatě vyřezávaná, konvexně tvarované boky nesou 

úchyty ve formě bronzového litého kování. Kolem úchytů i ve 

střední části zásuvek jsou abstraktní ornamenty v podobě 

páskové intarzie. Podle rozmělněné formy by bylo možné uvažovat 

o historizující nápodobě nizozemského baroka z 19. století.1 

 Seznam2 konfiskátů z majetku Hermanna Blaschky svěřovaných 

do správy Podještědského muzea uvádí „1 prádelník dýhovaný 

s jednoduchými liniovými intarsiemi se 3 vydutými barokními 

zásuvkami z XIX. stol.“, ztotožnění s touto komodou se však 

jeví nepravděpodobné už v souvislosti s existencí druhého kusu, 

který zmíněn není. 

 

1 Dle názoru Jaroslava Horáčka z 21. 3. 2008. 
2 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

41. Komoda [41] 

 Dub, 82 x 120 x 59 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 1325/89. 

 Prostá kubická novoklasicistní komoda na balustrádových 

nožkách s dvěma zásuvkami. Korunní římsa je zdobena zubořezem, 

zásuvky jsou opatřeny dvěma páry lisovaného plechového kování 

rámovaného jemným zubořezem. Boky komody jsou zjemněny prostými 

řezanými sloupky. 

Shodnou komodou je zřejmě zamýšlena i „1 2 zásuvková dubová 

komoda s jednoduchými řezbami do hloubky na moderních nohách, 

kolem 1888“, tedy položka č. 36 protokolu1 předávajícím 

Podještědském muzeu předměty zkonfiskované Hermannu Blaschkovi. 

 
1 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2.    
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42. Psací stůl [42] 

 Ořech, lípa, 103 x 104,5 x 59 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1432/89. 

 Psací stůl biedermeierových forem s nástavcem a výklopnou 

psací deskou. Stůl stojí na dekorativně řezaných nohách. Po 

stranách stolu jsou bloky vždy s dvojicí zásuvek čtvercového 

tvaru. Zdobení je provedeno jednoduchou intarzovanou tmavou 

páskou. Čtvercové zásuvky postranních bloků nesou lisované 

plechové kování v podobě rozet. 

 Snad se jedná o „1 sekretář se šiknou odklápěcí deskou, 4 

postranními zásuvkami ve spodku (bříza a ořech) s intars. 

liniemi ½ XIX. stol.“, který je pod č. 38 veden v protokolu1 o 

svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea.  

 
1 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

43. Skleník na podstavci [43] 

 Ořech, 187 x 122 x 63 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 1316/89. 

 Empírově ztvárněná skříň je dělena na spodní část na 

čtyřech nožkách se třemi zásuvkami po celé délce fasády a 

horní, zepředu prosklenou část spočívající na čtyřech nožkách. 

Pojícím prvkem jsou černě polyturované sloupky na bocích obou 

dílů, které mají zlacené akantové hlavice. Po délce každé 

zásuvky jsou rozmístěna tři lisovaná plechová kování ve tvaru 

rozety, jejichž provedení je lacinějšího charakteru. Stejně 

ztvárněné hlavice u bočních sloupků jsou k nalezení u skříně s 

kat. č. 61 a velmi podobné rovněž u nočních stolků s kat. č. 

34. Formální analogie mimo českodubskou sbírku lze hledat např. 
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v čtyřzásuvkové empírové komodě ze sbírkového fondu Zemského 

muzea v Grazu, kde nalézáme shodný motiv do nároží vložených 

sloupků a rovněž po třech kruhových, velmi podobných kování na 

každé zásuvce.1 Obdobně jsou sloupky vyřezány do nároží 

empírové komody2 z doby kol. r. 1800, kterou ve svých sbírkách 

chová Kaiser Friedrich Museum v Magdeburgu. 

 Pravděpodobně jde o položku č. 40 ze seznamu3 Blaschkových 

konfiskátů, které byly Národní kulturní komisí svěřeny roku 

1950 do správy Podještědského muzea. Protokol jmenuje „1 3 

zásuvkovou empir. komodu s černými leštěnými sloupky a řez. 

hlavicemi s malou 2křídlovou vitrinou navrchu“.  

 
1 Komoda je reprodukována v knize Hermann Schmitz, Deutsche Möbel des 

Klassizismus, Stuttgart 1923, s. XXXI. 
2 Reprodukováno ibidem, s. 99. 
3 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

44. Truhla [43] 

 Ořech, javor (intarzie), 72 x 164 x 59 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1562/89.  

   Masivní truhla autentické barokní konstrukce, jejíž tělo 

je členěno panelováním, výrazným prvkem je dále kontrast mezi 

světlým a tmavým dřevem, který akcentuje rozdělení do 

jednotlivých panelů. Šest mohutných nohou je vytvořeno jako 

ploché, do okolního prostoru volutami přesahující desky, 

zdobené řezbou (motivy palmety a volut). Středy dvou panelů na 

čelní straně truhly jsou zdobeny intarzií (koruna obklopená 

dvěma květy, pod těmito prvky se rozvíjí abstraktní páskový 

ornament). Specifické ztvárnění nohou je blízké např. 

příborníku1 z oblasti severní Itálie z konce 16. století, kde 

jsou podpěry pojednány jako plasticky bohatší maskarony, 
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opakující se pak ještě v horní části příborníku mezi zásuvkami. 

Credenza se dnes nachází ve sbírkách hradu Červený Kameň.    
 
 
1 Viz reprodukce in: Milan Togner, Historický nábytek, Brno 1993, s. 130. 

 

45. Skříň [45] 

 Ořech, švestka, akát (?), 198 x 164 x 59 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1554/89. 

 Mohutná šatní skříň zdobená páskovou intarzií, která se 

stáčí do abstraktních ornamentů. Řezbou je výrazně profilovaná 

soklová i korunní římsa. Skříň má vyžlabené boky. 

 Nabízí se identifikace s „1 velkou 2 dveřovou skříní 

barokních tvarů, ořechem dýhovanou, s barokními liniovými 

intarsiemi, se zkosenými rohy“, kterou pod č. 43 jmenuje mezi 

konfiskáty po Hermannu Blaschkovi protokol1 Národní kulturní 

komise z roku 1950.  

 
1 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

46. Hodiny [46] 

 Ořech, javor (linky), topol/bříza, 230 x 58 x 28 cm, 

Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1541/89. 

 Stojací hodiny barokních tvarů, formálně odpovídající 

období 20-30. let 18. st. Horní římsa je obloukovitě prohnutá, 

spodní část hodin cibulovitě vydutá, střední partii dominují 

podélná dvířka. Zdobení těla hodin je realizováno v podobě 

páskové intarzie (abstraktně stáčené křivky). Kování je 

provedeno v litém bronzu a vykazuje klasicizující formy (váza 

s festonem). Tvarově stojí tomuto exempláři poměrně blízko 

stojací hodiny1 z pol. 18. století publikované v Schmitzově 
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monografii o německém nábytku baroka a rokoka. Německý kus je 

však zdoben nikoli intarzováním, ale jemnou řezbou. 

Bylo by možné uvažovat o tom, že se jedná o „1 stojací 

hodiny s kovovým číselníkem a kalendářem v dobové vitrince 

z pol. XVIII. stol.“, vedené pod č. 4 na seznamu2 předmětů 

zkonfiskovaných Hermannu Blaschkovi, ale tato úvaha je spíše 

hypotetická.  

 
1 Viz reprodukce in: Hermann Schmitz, Deutsche Möbel des Barock & Rokoko, 

Stuttgart 1923, s. 262; v době vzniku publikace byl exemplář v majetku 
berlínské firmy Flatow & Priemer. 

2 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 
muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

  

 47. Zrcadlo [47] 

 Olše (?), 162 x 64,5 x 5 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1400/89. 

 Závěsné empírové zrcadlo prostého obdélného obrysu 

zasazené v dřevěném rámu, završené černě polyturovanou římsou. 

V horní i dolní časti je v mělké řezbě proveden polygonální 

útvar, který je v horní partii ještě osazen kovovou plastikou 

tančícího amorka, obklopeného květinovým dekorem. V horní 

třetině je zrcadlová plocha horizontálně prolomena dřevěným 

vyřezávaným šípem.   

 Zrcadlo je zmiňováno v protokolu1 Národní kulturní komise, 

svěřujícím do správy Podještědského muzea předměty konfiskované 

Hermannu Blaschkovi. Pod položkou č. 32 je uvedeno „1 nástěnné 

zrcadlo v dýh. rámu, rozděleném ve 2. třetině šípem s moder. 

bronzovou vložkou nahoře“. Pozdější doplnění bronzového dekoru 

by mohly naznačovat jeho rozměry, které mírně přesahují 

reliéfně vystupující podklad polygonálního tvaru. 
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1 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 
muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

48. Stolek [48] 

 Ořech, švestka (pásky), dub, bahenní dub, javor/lípa, 230 

x 58 x 28 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1330/89. 

 Stolek barokních tvarů se zásuvkou pod deskou. Tvarově se 

stolek vyznačuje elegantně zprohýbanými obrysovými liniemi 

stolní desky a esovitě prohnutými nohami. Deska je zdobena 

intarzií v podobě čtyřcípé hvězdy v obdélném rámci, která je 

podložená další, barevně odlišenou čtyřcípou hvězdou, v rozích 

desky je vždy po jednom akantovém listu. 

 Blízké pojetí co do ztvárnění lubu a nohou lze nalézt 

např. u stolků1 (zde s luxusnější mramorovou deskou) z pol. 18. 

století v Drostehofu v německém Münsteru, ale také u toaletního 

stolku2 ze stejné doby, vyobrazeném rovněž ve Schmitzově 

monografii věnované baroknímu a rokokovému nábytku v Německu. 

Jako analogie co se týče motivů výzdoby by mohla posloužit 

intarzovaná skříň3 ze středního Slovenska z 60.-80. let 18. 

století, která na svých dveřích nese čtyři intarzované čtyřcípé 

hvězdy. Objevují se zde stylově velmi blízké vyřezávané voluty.   

 
1 Viz reprodukce in: Hermann Schmitz, Deutsche Möbel des Barock & Rokoko, 

Stuttgart 1923, s. 296. 
2 Viz reprodukce ibidem, s. 248; v době vzniku publikace se exemplář 

v soukromém vlastnictví Fridy Haeringové ve Stuttgartu. 
3 Viz reprodukce in: Milan Togner, Historický nábytek, Brno 1993, s. 131. 

 

49. Skříň [49] 

 Ořech, 224 x 228 x 74 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 1533/89. 

 Masivní fasádová skříň hamburského typu zdobená řezbou na 

šesti soustružených nízkých podpěrách (přední noha uprostřed je 
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dodatečně nahrazena dřevěným kvádříkem). Konstrukce i členění 

je původní z doby baroka, vyřezávaná výzdoba však byla upravena 

v 19. století. Fasáda skříně je dělena třemi vyřezávanými 

tordovanými polosloupy na vysokých soklech, završenými 

korintskými hlavicemi. Nad hlavicemi jsou rozmístěny tři 

maskarony, které pomyslně nesou krycí desku. V horní části je 

vyřezán snad autentický letopočet 1627, vepsaný mezi maskarony 

a rostlinné ornamenty na římse. V dolní části jsou v šířce 

skříně vloženy dvě zásuvky, oddělené od střední části skříně 

profilovanou římsou. Obě křídla dveří jsou vertikálně dělena do 

dvou polí, v každém je umístěn vyřezávaný erb s klenotem 

v podobě přílby, doplněný květinovým ornamentem. Tyto erby jsou 

druhotnými doplňky (prosvítají pod nimi obrysy původního 

zdobení), nepůvodní se zdají být také maskarony v horní části, 

které svou výškou neodpovídají určenému místu natolik, že do 

římsy, kam zasahují svým vrcholem, musel být dodatečně vyříznut 

otvor. Velmi blízkou stylovou analogii co do členění fasády i 

užití tordovaných polosloupů lze spatřit např. u skříně1 

z jihoněmecké oblasti z konce 17. století, svého času ve sbírce 

L. Bernheimera v Mnichově, v celkovém členění (avšak již 

s představenými tordovanými sloupy a minuciéznější řezanou 

výzdobou i plastičtějším pojednáním povrchu) je českodubskému 

exempláři podobná také skříň2 z Norimberku (kol. 1670), chovaná 

v zámeckém muzeu v Berlíně.   

 
1 Viz reprodukce in: Hermann Schmitz, Deutsche Möbel des Barock & Rokoko, 

Stuttgart 1923, s. 13. 
2 Viz reprodukce ibidem, s. 1. 
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50. Knihovna [50] 

  Třešeň, javor (linky), 197 x 124 x 48 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1548/89. 

   Dvoudvéřová biedermeierová skříň, v horní polovině 

prosklená. Práce s kontrastem světlého a tmavě barveného (krycí 

lišta, horní římsa, sloupky) dřeva. Nad korunní římsu je 

položen nízký trojúhelníkový fronton. Do boků skříně jsou 

vloženy černé sloupky s prostými hlavicemi. Horní prosklené 

části jsou děleny horizontálně na dvě poloviny, přes každou 

z nich je položena čtyřcípá hvězda z černě barveného dřeva, 

složená z kruhových segmentů. Lité bronzové kování se odvolává 

ještě na novoklasicismus (festony, vázy s ovocem). Formálně 

velmi blízká skříni s kat. č. 51. Motiv sloupků vyřezaných do 

předních rohů skříně lze vedle empírové komody1 ze Zemského 

muzea v Grazu nalézt také u trojzásuvkové empírové komody2 ze 

sbírek Kaiser Friedrich Museum v Grazu. Jednoduchým ztvárněním 

patek i hlavic má českodubská skříň však blíže k empírové 

komodě se čtyřmi zásuvkami3 z doby kol. r. 1800 ze skladu 

dvorního mobiliáře ve Vídni. 

 Skříň lze pravděpodobně spojit s položkou č. 34 („1 

dvoudvéřová empirová skříň s černou římsou, s dveřmi do ½ 

zasklenými se dvěma černými půlsloupky v rozích“) v seznamu4 

konfiskátů z majetku Hermanna Blaschky, kterým se uskutečnilo 

jejich svěření do správy Podještědského muzea.    

 
1 Komoda je reprodukována v knize Hermann Schmitz, Deutsche Möbel des 

Klassizismus, Stuttgart 1923, s. XXXI. 
2 Reprodukováno ibidem, s. 99. 
3 Reprodukováno ibidem, s. 118. 
4 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 
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51. Skleník na podstavci [51] 

 Třešeň, 202 x 123 x 61 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1551/89. 

 Dvoudílná beidermeierová skříň. Spodní část se třemi 

zásuvkami po celé šířce stojí na nožkách a je nahoře i dole 

orámována černě barveným dřevem. Na každé zásuvce je rozmístěna 

trojice plechových kování. Nad volnou odkládací plochou spodní 

části je přistavena vrchní prosklená partie, horizontálně 

podložená řadou tří zásuvek. Dvojice prosklených horních dvířek 

je členěna prohýbanými pásky z černého dřeva, podobně jako u 

kat. hesla č. 50. Do boků horní části jsou vyřezány černě 

polychromované sloupky. Lze zde shledat velmi podobné formy 

jako u skříně kat. č. 50, kování je však už lacinějšího 

provedení (lisovaný plech). V otázce podobnosti 

motivu do předních hran vložených sloupků lze opět upozornit na 

empírovou komodu,1 kterou vlastní Landesmuseum v Grazu nebo 

komodu2 (kol. r. 1800) ze sbírek Kaiser Friedrich Museum 

v Magdeburgu. Prosté pojetí bočních sloupků opět odkazuje např. 

k empírové komodě3 z vídeňského dvorního skladu mobiliáře 

z doby kol. r. 1800. 

 Pravděpodobně se jedná o „1 pozdně empirový skleník na 3 

zásuvkovém spodku a (s) černými pilastry“, vedený pod č. 35 

v protokolu4 Národní kulturní komise o konfiskátech Hermanna 

Blaschky svěřovaných do péče českodubského muzea.  
 
 
1 Komoda je reprodukována v knize Hermann Schmitz, Deutsche Möbel des 

Klassizismus, Stuttgart 1923, s. XXXI. 
2 Reprodukováno ibidem, s. 99. 
3 Reprodukováno ibidem, s. 118. 
4 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 
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52. Sada 6 židlí [52] 

 Buk, 93 x 44 x 40 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 6/86/1-6. 

 Soubor šesti židlí empírových forem ze světlého dřeva. 

Sedák je čalouněn světle zelenou tkaninou. Do opěráku je vložen 

stylizovaný lotosový květ o třech okvětních plátcích z tmavě 

barveného dřeva. Co do tvarového zpracování jde o kvalitní 

biedermeierovou odvozeninu z empírových forem, materiálová 

skladba poukazuje už na lacinější provedení.   

 

53. Komodový sekretář [53] 

Ořech (okrajová dýha, pásky), javor (linky), švestka 

(pásky), lipová/topolová kořenice, 193 x 131 x 70 cm, Český 

Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1314/89. 

Spodní část rokokového sekretáře je tvořena komodou o třech 

zásuvkách, následuje výklopná psací deska se zásuvkou po obou 

stranách a skříňový nástavec. Tabernáklový nástavec má podobu 

dvou řad po čtyřech zásuvkách, které uprostřed svírají 

jednokřídlovou skříňku, pod ní a nad ní je rovněž po jedné 

zásuvce. Fasáda je po celé délce konvex-konkávně zprohýbaná. 

Sekretář je zdoben páskovou intarzií, stuhy se stáčí do 

abstraktních ornamentů. Na nepůvodnost současného kování 

odkazují zaslepené otvory po originálních úchytech. Spodní 

zásuvka je na pravé straně poměrně výrazně poškozena 

odloupnutím dýhy. Ke srovnání by jako tvarově i výzdobou blízká 

analogie mohl sloužit komodový sekretář1 (2. čtvrtina 18. st.) 

z vídeňského Österreichisches Museum für angewandte Kunst. 

Vídeňský kus se vyznačuje radikálnějším a propracovanějším 

zvlněním fasády, také intarzovaná výzdoba je pojata o něco 
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detailněji. U vídeňského exempláře se pravděpodobně zachovalo 

ještě původní kování s bohatými rokajovými motivy. 

S největší pravděpodobností se jedná o „1 barokní sekretář 

se 3 dovnitř vyhnutými zásuvkami ve spodku, s tabernáklem a 10 

zásuvkami nahoře, s liniovými intarsiemi, ořechové dýhování, 

z poč. XIX. stol.“, který pod č. 22 zmiňuje protokol2 Národní 

kulturní komise, svěřující do správy českodubského muzea 

konfiskáty z majetku Hermanna Blaschky.   

 
1 Viz reprodukce in: Franz Windisch-Graetz, Möbel-Brevier. Barock und 

Rokoko, Braunschweig 1968, obr. 15; Robert Schmidt, Möbel, Braunschweig 1965, 
barev. obr. vložený mezi s. 224 a 225.  

2 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 
muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

54. Sekretář [54] 

Třešeň, 137 x 103 x 59 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 1326/89. 

Biedermeierový sekretář prostých tvarů s cylindrickým 

roletovým uzávěrem, spočívající na čtyřech nohách ve formě lví 

tlapy. Ve spodní části se nacházejí tři zásuvky po celé šířce 

skříně. Spodní a korunní římsa je vyrobena z tmavě 

polychromovaného dřeva, lisované plechové kování má tvar rozety 

(chybí u vrchní ze tří zásuvek). 

 

55. Stolek [55] 

Ořech, 89 x 47 x 33 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 1540/89. 

Empírový stolek. Masivní spodní deska, na níž v přední části 

spočívají dva černě polychromované sloupky se zlacenými 

hlavicemi a patkami, je vyhloubena. Velmi kvalitně provedené, 

jemně cizelované hlavy sloupků jsou odlity z masivního kovu. 
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Zadní oporu pro vrchní desku se zásuvkou tvoří vertikální 

dřevěná deska, změkčená v horní třetině jemnou obloukovou 

řezbou. Velmi podobné, jemně cizelované pojednání hlavic a 

patek předních sloupků lze spatřit např. u empírového stolku1 

v rezidenčním zámku ve Stuttgartu, tamtéž se také nachází 

v tomto ohledu dva shodně pojednané psací stoly.2 Nabízí se 

také srovnání s empírovým stolkem3 z Mramorového paláce u 

Postupimi. 

Mohlo by se jednat „1 šicí stolek, Biedermeier, na dvou 

válcovitých sloupcích se zásuvkou, dýhovaný“, vedený jako 

položka č. 37 v seznamu4 věcí zkonfiskovaných roku 1948 

Hermannu Blaschkovi Národní kulturní komisí. Stolek je zmiňován 

i na dalším dokumentu5 Národní kulturní komise z roku 1950, kde 

se pod č. 31 uvádí „1 empirové trumeau s černými mosazníkovými 

sloupky (s) 1 malou zásuvkou“. 

 
1 Stolek je reprodukován v knize Hermann Schmitz, Deutsche Möbel des 

Klassizismus, Stuttgart 1923, s. 149. 
2 Reprodukováno ibidem, s. 154 a 156. 
3 Reprodukováno ibidem, s. 180. 
4 Seznam předmětů převzatých Národní kulturní komisí z podstaty Němce 

Hermanna Blaschky z Českého Dubu uložených v Okresním museu Karoliny Světlé 
v Českém Dubě z 24. 8. 1948, kopie uložena v archivu Podještědského muzea v 
Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

5 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 
muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

56. Stůl [56] 

Ořech, švestka (intarzie), výška 68 cm, průměr desky 97 cm, 

Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1318/89. 

Stůl pro účely menšího občerstvení ve stylu biedermeieru. 

Kruhová deska spočívá na centrální sloupkové noze s černě 

barvenou patkou a trnoži ve tvaru „Y“. Deska je zdobena prostým 

intarzovaným motivem osmicípé hvězdy.  

Pravděpodobně jde o „1 empir. kulatý stůl s hvězdou na desce 

na 1 kulaté noze na 3rohé podložce“, který je pod č. 12 uveden 
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v seznamu1 předmětů zabavených Hermannu Blaschkovi a svěřených 

do správy Podještědského muzea.  

 
1 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

57. Židle (2 kusy) [57] 

Ořech, 85 x 47 x 46 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 1704/89-1-2. 

Dvě židle ve stylu biedermeieru. Zadní nohy jsou prohnuty 

směrem dovnitř, na lub dosedá vysoký polstrovaný sedák. Po 

stranách konkávně vyhloubené opěradlo je završeno masivnějším 

překladem s koncovými laloky. Uprostřed opěráku je umístěn 

vyřezávaný motiv z tmavěji zbarveného dřeva (pětice 

rozšiřujících se pásků spojených středovým oválem - jedna ze 

židlí je poškozena vylomením jedné této pásky, celá střední 

část byla nahrazena). Formálně blízkým exemplářem (zejména 

v břevnu opěráku a tvarování lubu a sedáku) je např. židle z 1. 

pol. 19. st. ze sbírek Muzeí hanzovního města Lübecku. 

 
1 Viz reprodukce in: Peter W. Meister – Hermann Jedding, Das schöne Möbel 

im Lauf der Jahrhunderte, Mnichov 1969, obr. 551. 

 

58. Židle (2 kusy) [58] 

Ořech, 91 x 46 x 41 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 1704/89-3-4. 

Dvě židle z období biedermeieru s vysokým polstrovaným 

sedákem a srdčitě formovaným, vyřezávaným opěradlem (dvě k sobě 

lnoucí voluty). Spojnice v dolní části opěradla se zřejmě u 

jednoho z exemplářů poškodila a byla nahrazena novou (prostý 

dřevěný válec se středovým rozšířením v porovnání s původní, 

složitěji formovanou spojnicí se středovým prstencem).  
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59. Židle [59] 

Ořech, 94 x 45 x 43 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 1704/89-5. 

Židle z období biedermeieru s vysokým polstrováním, formou 

velmi blízká kat. heslu č. 58, oproti němuž se vyznačuje 

radikálnějším zúžením opěradla a jeho méně členitou řezbou. 

 

60. Komoda [60] 

Ořech, javor (linky), 82 x 93 x 59 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1315/89. 

Trojzásuvková komoda se zvlněnou fasádou a okosenými boky, 

spočívající na vertikálně se vlnících se nohách. Každá zásuvka 

nese po třech kováních pozdně rokokových forem (kování kolem 

zámku střední zásuvky chybí). Soklová i korunní římsa je 

profilovaná. Výzdoba je realizována v podobě dýhování a 

prostých úzkých linek, vytvářejících jednoduché geometrické 

rámce. Rezignování na tvarově bohatou páskovou intarzii 

implikuje časové vřazení do doby přechodu od baroka ke 

klasicismu. Tvarově i způsobem výzdoby je českodubskému 

exempláři blízká např. trojzásuvková komoda1 z doby kol. pol. 

18. století, která je součástí mobiliáře zámku Karlova Koruna 

v Chlumci nad Cidlinou. V tomto případě je však komoda vymezena 

vůči okolnímu prostoru oblými tvary, zatímco kus 

z Podještědského muzea je charakterizován ostrými hranami.   

Nabízí se identifikování s položkou č. 37 („1 3 zásuvková 

menší komoda se zkosenými rohy, vydutými zásuvkami(,) bronzové 

kování, jednoduše dýhovaná s moder. doplňky“) ze seznamu2 

konfiskátů Hermanna Blaschky, které se tímto dokumentem Národní 

kulturní komise ocitly roku 1950 ve správě Podještědského 

muzea.  
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1 Viz reprodukce in: Milan Toner, Historický nábytek, Brno 1993, 

nečíslovaná barevná obrazová příloha.  
2 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

61. Skříň [61] 

Ořech, 191 x 117 x 62 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 1866/89.  

Mohutná biedermeierová dvoudvéřová skříň, spočívající na 

kvádrových nožkách se soklem. V přední části nohy skříně 

přecházejí ve vyřezávané černě barvené sloupky s lacině 

pobronzovanými patkami a vegetabilními hlavicemi, které lemují 

boky skříně. Černě polyturovaná je rovněž krycí lišta pravého 

dveřního křídla. Tělo skříně je završeno mohutnou vyřezávanou 

římsou. Motiv bočních sloupků a zejména shodné pojednání hlavic 

spojuje skříň s kat. heslem č. 43, podobně je tomu u nočních 

stolků s kat. č. 34. Motiv do rohů vložených sloupků je poměrně 

běžným způsobem výzdoby empírově ztvárněného nábytku, jak 

dokazují např. komody ze Zemského muzea v Grazu1 nebo z Kaiser 

Friedrich Museum v Magdeburgu2 z období kol. r. 1800.  

V seznamu3 konfiskátů po Hermannu Blaschkovi, svěřovaných 

Národní kulturní komisí do správy Podještědského muzea, lze 

objevit položku č. 41 – „1 empirová 2 křídlová skříň slohově 

odpovídající předešlému číslu“ (tzn. kat. heslu č. 43), kterou 

lze na základě popisu spojit s touto skříní.   

 
1 Komoda je reprodukována v knize Hermann Schmitz, Deutsche Möbel des 

Klassizismus, Stuttgart 1923, s. XXXI. 
2 Reprodukováno ibidem, s. 99. 
3 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 
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62. Koutník [62] 

Ořech, javor (linky), imitace kořenice, 118 x 93 x 59,5 cm, 

Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1563/89. 

Jednokřídlá rohová skříň na nízkých soustružených nohách, 

fasáda je formována kombinací konvexních a konkávních tvarů, 

boky jsou šikmo okoseny. Soklová a korunní vyřezávaná římsa je 

vytvořena v tmavě zbarveném dřevě, stejně jako zdobný motiv 

provedený páskovou intarzií a zasazený do obdélníkového rámce 

na dveřích skříně. Na seříznutých bocích je vložen intarzovaný 

pás s abstraktním geometrickým dekorem.  

Mohlo by se jednat o položku č. 3 z protokolu1 Národní 

kulturní komise, kterým byly svěřeny konfiskáty z majetku 

Hermanna Blaschky do správy Podještědského muzea. Seznam uvádí 

„1 nižší rohovou skříň dýhovanou s ozdobnými liniovými 

intarsiemi a vyklenutými dveřmi“.  

V současné době probíhá restaurování skříně Jaroslavem 

Horáčkem. Podle jeho předběžných výsledků se datování skříňky 

zdá náležet do 30.-50. let 18. st., objevily se však 

nejasnosti, které poukazují na výraznější úpravu skříně v 19. 

st.2 Probíhající restaurátorský průzkum přinese bližší poznatky 

o konstrukci i způsobu výzdoby a pomůže tak ke 

spolehlivějšímu určení datace.   

 
1 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

2 Dle laskavého sdělení Jaroslava Horáčka z 12. 4. 2008. 

  

63. Psací stůl [63] 

Dub, 107 x 184 x 88 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 7/86. 
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Stůl neorenesančních forem spočívá na dvou blocích vždy o 

jedné zásuvce. Pod deskou je po celé délce stolu vložena 

trojice zásuvek. Stůl je zdoben řezbou a vertikálně ho člení 

kanelované pilastry s korintskými hlavicemi. Na vnějším okraji 

je psací deska ohraničena kuželkovou balustrádou, propojující 

dvě zásuvky, balustráda vrcholí dvěma volutami, svírajícími 

palmetu. 

Psací stůl je autentickou památkou na Franze Schmitta. 

Vznikl jako nový kus a svým pseudorenesančním pojednáním zapadá 

spíše do neorenesančních prostor Blaschkovy vily. 

Z objednavatelových pozic se nejednalo o historicky cenný 

nábytek, jeho hodnota však spočívá ve skutečnosti, že 

zakladatel českodubské továrny jej sám používal. Pozůstalí po 

Franzi Schmittovi darovali tuto památku na továrníka jako 

exponát do německého muzea, zřízeného v Českém Dubu mezi dvěma 

světovými válkami.1 

 

1 Podle laskavého sdělení ředitele Podještědského muzea PhDr. Tomáše Edela 
z 12. 4. 2008.   

 

64. Stolek [64] 

Třešeň, ořech, javor, mořený dub, 72 x 68 x 52 cm, Český 

Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1322/89. 

Stolek novoklasicistních, jasných a skromných forem 

s barvenou a připalovanou intarzií v obdélníkovém rámu na horní 

desce (krajinný motiv – vlevo mlýn, při pravé straně hrad). Pod 

deskou stolu je umístěna zásuvka s kruhovou kovovou úchytkou ve 

tvaru rozety. Čtyřboké jehlancové nohy stolu se směrem nahoru 

rozšiřují, ve své horní části jsou zdobeny jednoduchou řezbou, 

dole naopak opatřeny čtyřbokým prstencem. Dýha na horní desce 

je poškozena odloupnutím. 
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Zmínku o stolku je možné spatřovat v položce č. 10 („1 

empirový stolek s intarsovanou deskou (krajina s mlýnem a 

hradem), spodek z 2. pol. XIX. stol.“) na seznamu1 konfiskátů 

Hermanna Blaschky, které Národní kulturní komise svěřila roku 

1950 do správy Podještědského muzea.  

 
1 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

65. Stolek [65] 

Třešeň, ořech, javor, hruška, jilm, 77 x 91 x 59,5 cm, Český 

Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1321/89. 

Klasicizující stolek má obdobné formy jako stolek kat. heslo 

č. 65, ve svém provedení je však zdobnější. Čtyřboké 

jehlancové, směrem k zemi se zužující nohy jsou po celé délce 

zdobeny zářezem kapkovitého tvaru. Dole opět nacházíme čtyřboký 

prstenec, nahoře zase zúžení v podobě zářezu. Pod deskou je 

vložena zásuvka. Hrana vrchní desky i okraj lubu pod zásuvkou 

jsou mělce profilovány geometricky pojatým ornamentem. Intarzie 

nese motiv hornaté krajiny s roztroušenými staveními a pasáčkem 

se stádem v popředí. Původně zřejmě barvený, dnes již 

zoxidovaný centrální intarzovaný motiv je vložen do oválného 

rámce, který obklopuje obdélné rámování se stylizovanými květy 

v rozích.   

V archivních materiálech je s největší pravděpodobností 

stolek zastupován položkou č. 19 („1 stolek ve slohu Ludvíka 

XVI. s krajinou intarsií na desce koncem XIX. stol. 

renovovaný“) na seznamu Blaschkových konfiskátů, předávaných 

roku 1950 českodubskému muzeu.1  
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1 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 
muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

66. Vitrína [66] 

Ořech, javor (linky), kořenice (topol), 130 x 82 x 38 cm, 

Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1323/89. 

Dvoudvéřová barokní vitrínka se dvěma policemi, horní dvě 

třetiny jsou prosklené. Skříňka s konvexně profilovanými rohy 

spočívá na čtyřech esovitě zprohýbaných nohou. Spodní římsa má 

zvlněný obrys. Vitrínka je na dvířkách zdobena dvěma obdélníky 

s geometrickou páskovou intarzií, na bocích se ve stejném duchu 

pronikají vždy dva a dva segmenty páskové intarzie nad sebou. 

Seznam konfiskátů Hermanna Blaschky,1 svěřovaných Národní 

kulturní komisí pod správu českodubského muzea, uvádí vitrínu 

pod č. 28 jako „nízkou vitrinu barokních tvarů na 4 nožkách, 

dveře ze 2/3 zasklené, z 1/3 liniové intarsování, zkosené 

přední rohy, 2. pol. XIX. stol.“.   

 
1 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

67. Vitrína [67] 

 Ořech, 224 x 110 x 54 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 1532/89. 

Barokní vitrína složená ze spodní třízásuvkové komody a 

doudvéřového proskleného nástavce. Spodní část, posazená na 

čtyři nízké soustružené nohy, má konvex-konkávně zvlněnou 

fasádu. Čelní stěna zásuvek je zdobena pouze skládáním 

kontrastních dýh. Spodní římsa střední zásuvky je porušena 

odloupnutím dýhy, čtyři z celkem devíti kusů kování chybí. 

Prosklenému nástavci dominuje motiv závitnice. Horní obrys 
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dvířek je zvlněný, nad ním se pne rozeklaná korunní římsa 

kopírující stejné tvary se dvěma výraznými volutami, dvojice 

subtilnějších volut završuje obě poloviny prosklených dvířek. 

Vitrína je s největší pravděpodobností ztotožnitelná 

s položkou 23 na seznamu1 konfiskátů z majetku Hermanna 

Blaschky, přecházejících roku 1950 do správy Podještědského 

muzea. V dokumentu je pod tímto číslem vedena „1 vitrina 

barokních tvarů se skleněnými výplněmi, zakončená nahoře římsou 

se dvěma volutami, se 3 vydutými zásuvkami ve spodku, dýhovaná 

bez intarsií, poč. XIX. stol.“. 

 
1 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 

muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2. 

 

68. Zrcadlo [68] 

Zlacené dřevo, 103 x 55 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, 

přír. č. 1333/89. 

Novoklasicistní zrcadlo obdélného tvaru, s vyřezávaným a 

zlaceným dřevěným rámem. Zrcadlová deska je rámována vejcovcem, 

podložené rohy jsou zvýrazněny červenou barvou. Nahoře je 

zrcadlo dekorováno stylizovanou stuhou, v horní a dolní části 

ho zdobí rostlinné festovy, vyrůstající z rozet vložených 

v rozích.  

Zřejmě se jedná o „1 zrcadlo v rámu ve slohu Ludvíka XVI. 

zlacené, z posl. čtvrti XVIII. stol.“, tedy položku č. 33 ze 

seznamu předmětů z původního majetku Hermanna Blaschky, 

svěřovaných do správy českodubského muzea.1 

 

1 Protokol o svěření konfiskátů Hermanna Blaschky do správy Podještědského 
muzea v Českém Dubu ze 7. 9. 1950, kopie uložena v archivu Podještědského muzea 
v Českém Dubu, archivní fond Blaschka, karton č. 2 
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12.2 Seznam vyobrazení 

1. Werner Schuch, Bez názvu (70.-80. léta 19. st.), olej, 

plátno, 138 x 192 cm, značeno vlevo dole „Werner Schuch“, 

Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 7/98, foto: 

autorka. 

2. Neznámý malíř, Bez názvu (konec 18. st.), olej, plátno, 56 x 

76 cm, neznačeno, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 

1685/89, foto: autorka. 

3. Neznámý malíř, Bez názvu (konec 18. st.), olej, plátno, 

neznačeno, 56 x 76 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. 

č. 1686/89, foto: autorka. 

4. Neznámý malíř, Portrét Hermanna Blaschky (?) (90. léta 19. 

st.), olej, plátno, 93 x 59 cm, neznačeno, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1142/89, foto: autorka. 

5. Neznámý malíř, Portrét Conrada/Hermanna Blaschky (?) (1.-2. 

desetiletí 20. st.), olej, plátno, 49 x 38 cm, neznačeno, 

Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1408/89, foto: 

autorka. 

6. Neznámý malíř, Portrét Arabelly Blaschkové (90. léta 19. 

st.), olej, plátno, 65 x 51 cm, neznačeno, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1023/89, foto: autorka. 

7. Franz Wiesenthal, Portrét matky Conrada Blaschky (70.-80. 

léta 19. st.), olej, plátno, 79 x 62 cm, značeno vlevo dole 

„Franz Wiesenthal“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 

1146/89, foto: autorka. 

8. Franz Wiesenthal, Dětský skupinový portrét (1894), olej, 

plátno, 74 x 84 cm, značeno vpravo dole „Franz Wiesenthal 

1894“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1420/89, 

foto: autorka. 
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9. Franz Wiesenthal, Portrét otce Conrada Blaschky (70.-80. 

léta 19. st.), olej, plátno, 79 x 62 cm, značeno vlevo dole 

„Franz Wiesenthal“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 

1147/89, foto: autorka. 

10. Franz Wiesenthal (podle Carla Fröschla), Portrét Franze 

Schmitta (80. léta 19. st.), olej, plátno, 81 x 62 cm, 

značeno vpravo nahoře „nach C. Fröschl Franz Wiesenthal“, 

Český Dub, Podještědské muzeum, inv. č. D 771, foto: 

autorka. 

11. A. Jäckl, Portrét Conrada Blaschky (90. léta 19. st.), 

olej, plátno, 82 x 61 cm, značeno vpravo uprostřed „A. 

Jäckl“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1143/89, 

foto: autorka. 

12. A. Jäckl, Portrét Conrada Blaschky (90. léta 19. st.), 

olej, plátno, 68 x 55 cm, značeno vpravo uprostřed „A. 

Jäckl“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1402/89, 

foto: autorka. 

13. A. Jäckl, Portrét Heleny von Schmitt (90. léta 19. st.), 

olej, plátno, 67 x 53 cm, značeno vpravo uprostřed „A. 

Jäckl“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1419/89, 

foto: autorka. 

14. A. Jäckl, Portrét Idy von Schmitt (poč. 80. let 19. st.), 

olej, plátno, 68 x 54 cm, značeno vpravo uprostřed „A. 

Jäckl“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1421/89, 

foto: autorka. 

15. A. Jäckl, Portrét Franze Schmitta (poč. 80. let 19. st.), 

olej, plátno, 68 x 55 cm, značeno vpravo uprostřed „A. 

Jäckl“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1406/89, 

foto: autorka. 
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16. Carl Fröschl, Portrét Franze Schmitta (přelom 70. a 80. let 

19. st.), pastel, textilie, 65 x 51 cm, neznačeno, Český 

Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 2/99, foto: autorka. 

17. Carl Fröschl, Portrét Idy Schmittové (přelom 70. a 80. let 

19. st.), pastel, textilie, 65 x 51 cm, neznačeno, Český 

Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 3/99. 

18. Carl Fröschl, Portrét Arabelly Blaschkové (80. léta 19. 

st.), pastel, karton, 61 x 48 cm, značeno vlevo nahoře „C. 

Fröschl“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1424/89, 

foto: autorka. 

19. Neznámý malíř, Bez názvu (konec 18. st.), olej, plátno, 68 

x 54 cm, neznačeno, Český Dub, soukromá sbírka, foto: 

Jaroslav Horáček. 

20. Neznámý autor, Bez názvu (konec 18. st.), olej, plátno, 98 

x 72 cm, neznačeno, Český Dub, soukromá sbírka, foto: 

Jaroslav Horáček. 

21. Neznámý autor, Bez názvu (konec 18. st.), olej, plátno, 98 

x 72 cm, neznačeno, Český Dub, soukromá sbírka, foto: 

Jaroslav Horáček. 

22. O. Andiconi, Mužská busta (2. pol. 18. st.), bílý mramor, 

výška 78 cm, značeno vzadu „Studio O. Andiconi Roma“, Český 

Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1568/89, foto: autorka. 

23. Franz Schwarz, Portrétní busta J. W. Goethe (1875), bílý 

mramor, výška 87 cm, značeno vzadu „F. Schwarz Dresden 1875. 

n. Rauch.“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 

1546/89, foto: autorka. 

24. Franz Schwarz, Portrétní busta Friedricha Schillera (1875), 

bílý mramor, výška 88 cm, značeno vzadu „F. Schwarz Dresden 

1875. n. Dannecker.“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. 

č. 1570/89, foto: autorka. 
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25. Josef Wenzl, Portrétní busta Franze Schmitta (60.-70. léta 

19. st.), sádra, výška 63 cm, značeno na soklu „Jos. Wenzl“, 

Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1423/89, foto: 

autorka. 

26. Johann Elias Ridinger, Indianischer Wolff (1744), mědiryt, 

papír, 490 x 350 mm, značeno vpravo dole „I. El. Ridinger 

scuplsit et excud.“, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. 

č. 1536/89, foto: autorka. 

27. Johann Elias Ridinger, Lev (40. léta 18. st.), mědiryt, 

papír, 490 x 350 mm, značeno vpravo dole „I. El. Ridinger 

inv. del. sc. et exc. A. V.“, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1537/89, foto: autorka. 

28. Johann Elias Ridinger, Nashorn Rhinoceros (1748), mědiryt, 

papír, 490 x 350 mm, značeno vpravo dole „I. El. Ridinger ad 

vivum del. fec. et excud. A. V.“, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1538/89, foto: autorka. 

29. Johann Elias Ridinger, Los (40. léta 18. st.), mědiryt, 

papír, 440 x 570 mm, vpravo dole „I. El. Ridinger inv. pinx. 

sculps. et excud. Aug. Vind.“, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1134/89, foto: autorka. 

30. Komoda, ořech, javor, třešeň (intarzie), 87,5 x 119,5 x 

57,5 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1329/89, 

foto: Jaroslav Horáček. 

31. Zrcadlo, třešeň, javor/barvená hruška (tmavé části), 112 x 

65,5 x 3 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 

1347/89, foto: Jaroslav Horáček. 

32. Stolek, třešeň, intarzie (ořech, lípa, jilm, javor, 

švestka, javor, dub), 48,5 x 53 x 37,5 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1330/89, foto: Jaroslav 

Horáček. 
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33. Kolekce 3 stolků, mořený buk (konstrukce), javor, jasan, 

ořech, připalovaná lípa (intarzie), 71/62/53 x 

59,5/47,5/35,5 x 41/35,5/30 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1335/89-1-3, foto: Jaroslav Horáček. 

34. Noční stolek (2 kusy), mahagon, smrk (konstrukce), 78,5 x 

52 x 37,5 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 

1317/89-1-2, foto: Jaroslav Horáček. 

35. Vitrína, ořech, lípa, třešeň, javor, ořech, jilm, jasan 

(dýhování, místy připalovaná intarzie), 177,5 x 67 x 37,5 

cm, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1324/89, foto: 

Jaroslav Horáček. 

36. Skříň s nástavcem (spodní část), ořech, lípa, třešeň, javor 

(dýhování), javor, ořech, jilm, jasan (intarzie), zeleně 

barvené dřevo, 104 x 122 x 62 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1319/89, foto: Jaroslav Horáček. 

37. Skříň s nástavcem (vrchní část), ořech, lípa, třešeň, javor 

(dýhování), javor, ořech, jilm, jasan (intarzie), zeleně 

barvené dřevo, 93 x 117 x 44 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1319/89, foto: Jaroslav Horáček. 

38. Skříň, ořech, javor, třešeň, švestka, 112 x 112 x 50 cm, 

Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1334/89, foto: 

Jaroslav Horáček. 

39. Psací stůl, javor, třešeň, ořech, 110 x 126 x 63 cm, Český 

Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1332/89, foto: Jaroslav 

Horáček. 

40. Komoda (2 kusy), ořech, lípa, modřín, 79,5 x 58 x 42 cm, 

Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1328/89-1-2, foto: 

Jaroslav Horáček. 

41. Komoda, dub, 82 x 120 x 59 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1325/89, foto: Jaroslav Horáček. 
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42. Psací stůl, ořech, lípa, 103 x 104,5 x 59 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1432/89, foto: Jaroslav 

Horáček. 

43. Skleník na podstavci, ořech, 187 x 122 x 63 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1316/89, foto: autorka. 

44. Truhla, ořech, javor (intarzie), 72 x 164 x 59 cm, Český 

Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1562/89, foto: autorka. 

45. Skříň, ořech, švestka, akát (?), 198 x 164 x 59 cm, Český 

Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1554/89, foto: autorka. 

46. Hodiny, ořech, javor (linky), topol/bříza, 230 x 58 x 28 

cm, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1541/89, foto: 

autorka. 

47. Zrcadlo, olše (?), 162 x 64,5 x 5 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1400/89, foto: autorka. 

48. Stolek, ořech, švestka (pásky), dub, bahenní dub, 

javor/lípa, 230 x 58 x 28 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1330/89, foto: autorka. 

49. Skříň,  ořech, 224 x 228 x 74 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1533/89, foto: autorka. 

50. Knihovna, třešeň, javor (linky), 197 x 124 x 48 cm, Český 

Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1548/89, foto: autorka. 

51. Skleník na podstavci, třešeň, 202 x 123 x 61 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1551/89, foto: autorka. 

52. Sada 6 židlí, buk, 93 x 44 x 40 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 6/86/1-6, foto: autorka. 

53. Komodový sekretář, ořech (okrajová dýha, pásky), javor 

(linky), švestka (pásky), lipová/topolová kořenice, 193 x 

131 x 70 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 

1314/89, foto: autorka. 
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54. Sekretář, třešeň, 137 x 103 x 59 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1326/89, foto: autorka. 

55. Stolek, ořech, 89 x 47 x 33 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1540/89, foto: autorka. 

56. Stůl, ořech, švestka (intarzie), výška 68 cm, průměr desky 

97 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1318/89, 

foto: autorka. 

57. Židle (2 kusy), ořech, 85 x 47 x 46 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1704/89-1-2, foto: autorka. 

58. Židle (2 kusy), ořech, 91 x 46 x 41 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1704/89-3-4, foto: autorka. 

59. Židle, ořech, 94 x 45 x 43 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1704/89-5, foto: autorka. 

60. Komoda, ořech, javor (linky), 82 x 93 x 59 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1315/89, foto: autorka. 

61. Skříň, ořech, 191 x 117 x 62 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1866/89, foto: autorka.  

62. Koutník, ořech, javor (linky), imitace kořenice, 118 x 93 x 

59,5 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1563/89, 

foto: autorka. 

63. Psací stůl, dub, 107 x 184 x 88 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 7/86, foto: autorka. 

64. Stolek, třešeň, ořech, javor, mořený dub, 72 x 68 x 52 cm, 

Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1322/89, foto: 

autorka. 

65. Stolek (detail intarzované desky), třešeň, ořech, javor, 

hruška, jilm, 77 x 91 x 59,5 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1321/89, foto: autorka. 
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66. Vitrína, ořech, javor (linky), kořenice (topol), 130 x 82 x 

38 cm, Český Dub, Podještědské muzeum, přír. č. 1323/89, 

foto: autorka. 

67. Vitrína, ořech, 224 x 110 x 54 cm, Český Dub, Podještědské 

muzeum, přír. č. 1532/89, foto: autorka. 

68. Zrcadlo, zlacené dřevo, 103 x 55 cm, Český Dub, 

Podještědské muzeum, přír. č. 1333/89, foto: autorka. 
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