
Střídmě provedený obytný dům v Jablonci nad Nisou ze začátku třicátých let je první československou stavbou 
architekta Heinricha Kulky, pocházejícího z Moravy a žijícího později ve Vídni. Stavebníky a majiteli domu byli 
manželé Alfred a Karla Kantorovi. Alfred Kantor byl svého času nejprve chirurgem a primářem v tanvaldské ne-
mocnici a po svém přestěhování do Jablonce nad Nisou převzal vedení chirurgie v místní okresní nemocnici.
Heinrich Kulka byl od roku 1928 spolupracovníkem Adolfa Loose ve Vídni, v jehož studiu pracoval již na začátku 
dvacátých let jako kreslič. V Československu se Kulka až do konce třicátých let zabýval různými stavebními 
projekty. V letech 1934 až 1936 tak vznikla horská vila na Špičáku, určená pro Dr. Samuela Teichnera, v roce 
1937 rodinný dům v Hronově (určený pro Rudolfa a Ilzu Holznerovy) jednoznačně inspirovaný tvaroslovím Adolfa 
Loose, a v letech 1937 až 1938 nájemní dům v Hradci Králové. V roce 1938 obdržel Heinrich Kulka zákaz činnosti. 
Nejprve odešel do Hradce Králové a později přes Anglii na Nový Zéland. V Aucklandu postavil řadu obytných, 
kancelářských a komerčních budov, továren a také kostelů. Heinrich Kulka zemřel v roce 1971.
Přísná, šedivě omítnutá stavba, nacházející se v bezprostřední blízkosti hlavní křižovatky severně od městského 
centra a nedaleko od Jablonecké přehrady, působí vyloženě střídmým dojmem. Průčelí, otočené směrem na 
západ a odsazené několik metrů od silnice, je řešeno symetricky. V přízemí, pod velkorysou markýzou, se nachází 
vstupní prostor, nákladně obložený travertinem. Nad ním následují tři víceméně jednotně provedená patra s 
horizontálně a vertikálně orientovanými okny a také pochozí střecha s balustrádou. 
Zatímco exteriér krychlového domu nebudil ani ve třicátých letech příliš velký rozruch, překvapoval interi-
ér ušlechtilými materiály a rafinovaným provedením. V přízemí měl Dr. Alfred Kantor svou soukromou praxi. 
Zvláštností bylo provedení samotné ordinace. Ta disponovala odděleným vchodem a východem, takže pacient 
po ošetření nemusel znovu projít čekárnou, ale mohl opustit dům přímou cestou. Ve druhém patře se nacházel 
obývací pokoj, jídelna, kuchyně a velkoryse řešená koupelna. O patro výše byly umístěny soukromé místnosti 
rodiny, jako například ložnice a pokoje obou dětí. Odtud bylo možné vystoupit na velkou střešní terasu.
Po druhé světové válce byl moderní obytný dům několikrát přestavěn, takže z původního provedení se dnes 
zachovalo jen málo. V osmdesátých letech se podařilo zabránit demolici domu v souvislosti s úpravou silnice. 
Následně byl obytný dům Alfreda a Karly Kantorových zaregistrován jako památka města Jablonce nad Nisou. 
Dům se nachází v soukromém vlastnictví a lze jej tedy navštívit jen omezeně. Kontakt zprostředkuje tým TOPO-
MOMO.
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