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1 . Ú v o d

1.1 Cíl a metody práce

Cílem této práce je sledovat, jak působení českých architektů po roce 1918 proměnilo 

obraz města Užhorodu. Užhorod byl správním centrem Podkarpatské Rusi, která byla připojena 

po politickém převratu v roce 1918 k nově vzniklému československému státu. Z dochovaných 

pramenů je zřejmé, že novou výstavbu i urbanistické úpravy Užhorodu po roce 1918 

projektovali nikoli místní, ale čeští architekti. Mým cílem je tedy sledovat okolnosti a význam 

jejich působení v Užhorodě a evidovat jejich zachované stavby a stopy v urbanistické struktuře 

města. Jelikož po první Vídeňské arbitráži (2. 11. 1938) se město dostalo pod nadvládu 

hórtyovského Maďarska, znamenalo to konec působení českých vlivů. Z těchto důvodů ve své 

práci se budu zaměřovat na období let 1918-1938, kdy Užhorod byl v těsném kontaktu 

s kulturou československého státu.

Poznatky o urbanistickém a architektonickém vývoji Užhorodu ve výše zmíněném 

období čerpám z literatury, písemných i obrazových pramenů a z vlastní zkušenosti 

užhorodského rodáka. Snažím se je zasazovat do historického a společenského kontextu. Jako 

podklad ke své práci jsem vytvořil katalog staveb z tohoto období a doplnil jej dobovou 

obrazovou dokumentací. Zároveň jsem vytvořil seznam architektů, kteří navrhovali nové 

užhorodské stavby a urbanistické koncepce. Sleduji také v současné podobě města do jaké míry 

čeští architekti ovlivnili podobu Užhorodu a do jaké míry určili jeho urbanistický vývoj 

do budoucna. Takže podstatným pramenem mé práce je také současná podoba města a 

zachované stavby z let 1918 -  1938, u kterých ne zajímají i jejich současné funkce.

1.2 Přehled a kritické hodnocení pramenů a literatury

Vzhledem k tomu, že dosavadní literatura většinou podává obraz Užhorodu v rámci 

dějin Ukrajiny, Podkarpatské Rusi nebo ukrajinského národa či z hlediska turistické atraktivity 

místa, musel jsem kriticky utřídit a soustředit jednotlivé poznatky ve vztahu ke svému tématu. 

Do přehledů dějin Československa nebo architektury tohoto období Užhorod a stavby z tohoto 

období obvykle zahrnuty nejsou. V monografiích jednotlivých architektů jsou jen zřídka zmínky 

o tom, že pro Užhorod pracovali nebo v něm dokonce působili. Problém je také s relevantními
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prameny. V ukrajinských archivech buď nejsou anebo nejsou utříděny a v českých archivech 

jsou jen zlomkovitě zastoupeny.

• Dobová korespondence členů užhorodského odboru SIA

V Národním archivu lze najít fond Spolku architektů a inženýrů (SIA), v němž jsou zprávy 

o činnosti užhorodského odboru tohoto spolku v letech 1919-1938, tj. od založení odboru a 

téměř po konec jeho působení. V tomto fondu jsou informace o vypisování veřejných soutěži 

v časopisech SIA1 („Technický obzor"(1893-1950), „Architekt SIA (1927-1951) na jednotlivé 

stavby nebo na provedení jednotlivých akcí (vodovod, dostavba budovy letiště, novostavba 

státní školy porodních asistentek atd.) Jsou zde také seznamy členů užhorodského odboru, 

zprávy o konání valných hromad a volbách funkcionářů odboru.

Dalším typem pramenů, který jsem získal z facebook-stránky Transcarpathian Heritage2 

(zřizovatel Oleh Olašyn) jsou stavební plány některých užhorodských budov. Soubor plánů 

Adolfa Liebschera: řez budovy soudní sedrie (budova Krajského soudu, 1924-1929), půdorys 

budovy městské věznice (1929), plán zástavby nové městské čtvrti Malé Galago s pohledem na 

nové nábřeží v rámci regulaci levého břehu řeky Už. Všechny tyto projekty jsou součástí celkové 

koncepce nové užhorodské čtvrti, kde měly sídlit jednotlivé úřady.

Na různých webových stránkách3je možné dohledávat i dobové fotografie a pohlednice 

Užhorodu, jednotlivých částí města nebo budov. Zejména fotografie Malého Galaga, pohledy na 

nově upravené nábřeží řeky Už.

Dalším důležitým typem pramenů pro mne jsou mapy, plány města. Orientační plán 

Užhorodu z roku 19374, v němž jsou kromě rozložení sítě ulic, jednotlivých sídlišť a sítě 

železniční dopravy zaznamenány také veřejné budovy, včetně městských správních budov a 

úředních budov reprezentujících československou vládu. Zároveň je také možné v tomto plánu 

najít zvlášť vymezené parcely pro budoucí zástavbu města, jejíž koncepce pravděpodobně 

navazovala na návrh Adolfa Liebschera.

1 Technický obzor (1893-1950), Architekt (1927-1951).
2 Transcarpathian Heritage. In: Facebook [online]. [cit. 14. 6. 2016]. Dostupné z 
https://w w w .facebook.com /transcarpathian.heritage
3 TATO M YR, Rostyslav. Old Ungvár [online]. Lviv: Tatom yr, © 2002-2012, [cit. 14. 6. 2016]. Dostupné z 
http://ungvar.vox.com .ua
4 LÁZŇOVSKÝ, B., Průvodce po Československé Republice II. část, Země slovenská a podkarpatoruská. Praha: Orbis, 
1937. Sbírka průvodců "Orbis"; Čís. 1. Část. 2.
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■  Dobový tisk

Několik fotek již realizovaných staveb na Malém Galagu bez uvedeni autorů projektů 

přináší časopis Architekt SIA.5 Lze zde vidět budovy zemského sněmu, krajského soudu, mapu 

centrální části města včetně nové čtvrti, nové koupaliště atd.

• Dobová literatura o Užhorodě a jeho dějinách

Důkladný rozbor formování hospodářských, etnokulturních a náboženských tradic města 

je v knize Josypa Kobala Užhorod vidomyj i nevidomyj. Autor se odkazuje na bohaté 

archeologické, folklorní a písemné zdroje o Užhorodě. Z této knihy je možné dozvědět se o 

historii jednotlivých míst v Užhorodě, jako třeba o jeho ulicích, náměstích a dokonce i 

jednotlivých domech, v nichž žili významní malíři, spisovatelé, hudebníci a politici. Autor ve své 

knize podává obecný a složitý obraz města v průběhu dějin začínajíc první zmínkou ve 13. 

století6 až po současnost a vyplývá z ní, že změna, ke které došlo během československého 

období, byla pro Užhorod velmi významná. Autor věnuje celou kapitolu výstavbě Malého 

Galaga českými architekty, krátce popisuje okolnosti, za kterých se tato čtvrť stavěla a 

zdůrazňuje uměleckou hodnotu jak její celkové koncepce, tak i jednotlivých budov v ní.

Co do obsahu a rozsahu, je velice důležitým dílem o provedených a plánovaných 

technických pracích na Podkarpatské Rusi kniha Technické práce v zemi Podkarpatoruské 1919

1933, kterou vydal odbor SIA v Užhorodě.7 Jak název naznačuje, tato publikace podává přehled 

technických prací v Podkarpatské Rusi od politického převratu v roce 1918 do roku 1933 a měla 

stručně informovat veřejnost o stavu a rozsahu průmyslu, živností, zemědělství, přírodního 

bohatství, lesnictví, dopravy atd. a v neposlední řadě i o stavební činnosti. Tato knížka je 

výmluvným svědectvím o obrovské snaze českých a slovenských inženýrů překonat obtíže 

při organizaci vnitřní infrastruktury Podkarpatské Rusi, aby zajistili obyvatelstvu potřebný 

pokrok a blahobyt. Výstavby obytných domů, úředních budov, škol, silnic, mostů, vodovodů, ale 

také i soukromých staveb -  to vše je v této reprezentativní publikaci o SIA popsáno. Účelem 

této publikace bylo „i čísly, statistikou, fotografiemi prokázat práci, jež se od převratu v zemi 

Podkarpatoruské vykonala, prokázat, že pod patronací československé vlády pokračuje země

5 Architekt SIA. Časopis českých architektů. Praha: Spolek českých inženýrů, 1939, roč. 38., ISSN 1803-3377.
6 KOBAL, Josyp, Užhorod vidomyj i nevidomyj, Lviv: Svit, 2003, s. 3. ISBN 966-603-272-4.
7 SIA v Užhorodě. Technická práce v zemi Podkarpatoruské 1919-1933, 2. vydaní. Užhorod: Klub T. G. Masaryka 
v Užhorodě, 2012.
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Podkarpatoruská mílovými kroky kupředu, aby dohnala to, co pod macešským režimem 

zanedbala."8 9 10 11

Shrnutí celkového kulturního vývoje Podkarpatské Rusi ve sledovaném období podává 

kniha Podkarpatská Rus 1919-19369, kterou vydal Klub přátel Podkarpatské Rusi v Bratislavě 

v roce 1936. Autoři popisují a ve svých textech upozorňují na kulturní pokrok mezi lety 1919

1936, který byl spojen s působením československé vlády, proto lze celkem snadno vyhledat 

odkazy k jednotlivým stavbám, které reprezentovaly tu nebo jinou složku kulturního života 

města. Užhorod bezpochyby byl nejen politickým, ale i kulturním centrem země, a tudíž autoři 

poukazuji na stavby jednotlivých budov, jejichž kulturní, společenský a hospodářský význam byl 

důležitý jak ve městě samém, tak i v celé Podkarpatské Rusi. Především jsou to divadla, kina, 

školy, banky, domy lidové kultury, vydavatelství, knihovny, nemocnice, elektrárny atd. Zatímco 

ve výše uvedené publikaci byl kladen důraz na technická řešení staveb, v této knize se píše 

především o kulturním a společenském vzestupu země. Obě knihy měly za cíl vyvracet 

argumenty odpůrců československé vlády a měly tedy propagační charakter.

Důležitým a zajímavým zdrojem informací o Užhorodu v době první republiky je též 

Průvodce po Československé republice10 vydaný Klubem československých turistů v Praze. 

Obsahuje detailní informace o všech složkách života ve městě. Popisuje veřejnou dopravu, sídla 

jednotlivých úřadů, školské poměry, obyvatelstvo a jeho poměry, podává informace o podnebí 

a o běžném klimatu ve městě. Samozřejmě také popisuje zajímavá a význačná místa, jako např. 

Užhorodský hrad, městská muzea, knihovny, galerie, divadla, pomníky, lázně atd. Seznam 

městských kostelů a církevních budov dává také přehled o náboženské struktuře města. Velice 

přínosným je popis ulic, který napomáhá představě o obrazu města v detailech.

Český historik Kamil Krofta napsal v roce 1935 knihu Podkarpatská Rus a 

Československo11, ve které detailně popisuje proces integrace Podkarpatské Rusi 

do Československé republiky. Autor sleduje dějiny země od doby nejstaršího osídlení v IX. 

století až po definitivní připojení k Československu. Hledá historické předpoklady a snaží se 

vybudovat argumentaci pro odůvodnění a oprávnění československé vlády v Podkarpatské Rusi.

8 MUSIL, Jarom ír. Úvod. Vývoj a činnost SIA odboru spolku československých inženýrů v Užhorodě. In: Technická 
práce v zemi Podkarpatoruské 1919-1933. 2. vydaní. V Užhorodě: Klub T. G. M asaryka v Užhorodě, 2012. 5 s., s. 3.
9 BAČYNSKIJ, Edmund. Podkarpatská Rus v letech 1918-1936. 3. vydaní. Užhorod: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, 
2010. Jazyk: rusínský.
10 LÁZŇOVSKÝ, B. pozn. 3.
11 KROFTA, Kamil. Podkarpatská Rus a Československo. 2. vyd. Praha: Česká expedice, 1995. ISBN 80-85281-13-9.
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Odmítá názory některých historiků, že území Podkarpatské Rusi, nebo alespoň jeho západní 

část včetně Užhorodu, bylo kdysi součástí Velkomoravské říše, ale naopak se odkazuje na věcně 

doložené prameny vypovídající o tom, že tato země byla spojená s velikou říší bulharskou, a 

tudíž přes ni původně měla styky se svými československými sousedy. Podobně zkoumá vývoj 

země v předhabsburském období, stejně jak i po jejím definitivním zařazení do celku monarchie 

v roce 1696, až po sloučení s demokratickým Československem v roce 1918. V komplexních 

souvislostech autor se snaží podat podstatné důvody, podle kterých postupně docházelo nejen 

ke vzniku nové etapy v dějinách Podkarpatské Rusi a jejího hlavního města Užhorodu, ale i zcela 

neočekávaný sled politických události v důsledku kterých Československý stát byl rozšířen 

téměř o půlku svého území. Autor klade důraz na to, že veškeré dění, které proběhlo v rámci 

těchto procesů je mezinárodněpolitickou událostí, jejímž cílem bylo především zajistit 

bezpečnost a klid ve Střední Evropě a zdárný vývoj této časti země vůbec. V neposlední řadě 

bylo i cílevědomé ušili poskytnout půdu pro národní, politické a kulturní obrození 

podkarpatoruského lidu a podle původní dohody připravit tuto zem na opravdu prospěšnou 

autonomii. Těmito důvody autor háji právo československého státu na vedení Podkarpatské 

Rusi pod svým patronátem, a zároveň chce vyvrátit veškeré pochybnosti ohledně tohoto stavu a 

obvinění z imperialismu.

V devadesátých letech 20. století, tedy ze zpětného pohledu zprostředkoval osudy 

Podkarpatské Rusi jako integrální součásti Československa historik, publicista a básník, rodák 

z Chustu na Podkarpatské Rusi, Jaromír Hořec, v řadě svých textů, shrnul je ve své knize statí a 

vzpomínek Země naděje: O minulosti a budoucnosti Podkarpatské Rusi. Zabývá se především 

odtržením Podkarpatské Rusi od Československa po druhé světové válce a kritizuje postupy 

tehdejší vlády zastoupené prezidentem Edvardem Benešem v jednání se Sovětským svazem a 

odsuzuje řadu ministrů, jejichž „postoj nejenže nehájí celistvost ČSR od roku 1918, ale dokonce ji 

uvádí v pochybnost"12. Samozřejmě, při svém popisu autor neobejde stranou i pokrytectví 

Sovětského svazu v jednání s československou vládou, která všemi známými způsoby vykazovala 

svou úplnou neangažovanost v záležitostech osvobozeného území a která nakonec přinutila se 

tohoto území vzdát. Celá kniha je prosycená nostalgickými vzpomínkami na nedotknutou 

přírodu jeho rodného kraje, která přežila nelidské zásahy pozdějších držitelů moci. Kniha se 

končí memorandem o Podkarpatské zemi, aby tím připomenout 50. výročí dne, kdy tato země 

byla připojená k bývalému SSSR. Cílem autora a kolektivu společnosti přátel Podkarpatské Rusi 12

12 HOŘEC, Jarom ír, Země naděje: O minulosti a budoucnosti Podkarpatské Rusi, Praha: Česka Expedice, 1995, s. 17. 
ISBN 80-85281-18-X.
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v Praze bylo poskytnout české a slovenské veřejnosti objektivní a věcně doloženou informaci o 

dění probíhajícím v tomto období.

Mezi současné historické práce historiků pocházejících z Ukrajiny tykající se nejen 

Užhorodu i jeho dějin, ale i dějin Podkarpatské Rusi je kniha Ivana Popa „Dějiny Podkarpatské 

Rusi v datech"13. Autor podává stručný chronologicky přehled dějin své země, a 

československému období na Podkarpatsku věnuje celou kapitolu, ve které velice detailně 

popisuje proces zapojení země do československého státu. Práce Ivana Popa sleduje vývoj 

politických dějin Podkarpatské Rusi a tvoří nezbytný historický podklad pro zkoumání 

urbanistického vývoje jak v celé zemi, tak i v jejím hlavním městě Užhorodě.

Vývoj stavebnictví a architektury v tehdy československém, a dnes ukrajinském 

Užhorodě popisuje významný ukrajinský historik Ivan Hrančak ve své knize Narysy istoriji 

Zakarpatťa. Kapitola, která se věnuje tomuto tématu, obsahuje informaci o stavu 

podkarpatských měst před zapojením do ČSR a shrnutí výsledků stavebních aktivit v zemi po 

příchodu československé vlády. Mimo jiného autor velice pečlivě popisuje racionalistický 

programový přístup a estetické zásady, podle kterých čeští architekti koncipovali městský 

prostor Užhorodu a jiných měst Podkarpatska.* 14 *

• Literatura o architektuře

Architektonický vývoj českých zemí ve 20. století popsal např. Zdeněk Lukeš ve své knize 

Architektura 20. století,15 kde na přikladu vybraných staveb sleduje vývoj jednotlivých 

stavebních typů a charakteristických znaků souvisejících s jednotlivými etapami 

architektonického vývoje od secese a moderny přes český kubismus, národní dekorativismus, 

funkcionalismus až po přechod od socialistického realismu k současné tvorbě. Kniha mi 

pomohla k zařazení jednotlivých užhorodských staveb do celkového vývoje architektury na 

území Československa v širším národním -  státním kontextu hledání státního slohu.

Vendula Hnídková v knize Národní styl. Kultura a Politika zkoumá vznik dobových teorií, 

nálad a problematických okruhů, které definovaly umělecké proudy v ČSR v období po roce

13
14
15

POP, Ivan. Dějiny Podkarpatské Rusi v datech, Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-237-6 (váz.)
HRANČAK, Ivan. Narysy istoriji Zakarpatťa. Užhorod: Zakarpatťa, 1995. s. 448-454. ISBN 5871160190.
LUKEŠ, Zdeněk. Architektura XX. století. Praha: SPH, 2001. ISBN 80-86161-40-4.
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1918 v souvislosti s politickým, sociálním a kulturním zázemím Československé republiky. 

Hnídková zkoumá, jak procesy formování dobových mentalit a utváření kolektivní paměti byly 

východiskem pro hledání specifických uměleckých forem, které by mohly vyjadřovat a 

zprostředkovávat státní myšlenku. V případě Užhorodu, tato práce napomáhá uchopit 

východiska a myšlenkové postoje českých architektů při navrhování jejich projektů ve městě a v 

kontextu národních a politických identit ukotvených ve vizuálním řádu architektury.16

Otázkou dynamických interakcí mezi architekturou a politikou a explicitní formulací 

symbolicko-politické výpovědí v architektuře, kterou politická reprezentace stavěla pro své 

účely, se zabývají Jindřich Vybíral a Vendula Hnídková v textu Architektura a moc, který 

doprovázel výstavu v Národní galerii v Praze, Budování státu.17 V Užhorodě se od připojení 

Podkarpatské Rusi k ČSR stavěla sídla nových státních institucí, zejména pak od upevnění jeho 

administrativního statutu v roce 1927 a v té souvislosti se uplatňovaly architektonické strategie, 

které především měly vyjadřovat státněpolitickou myšlenku a reprezentovat československou 

vládu ve zcela odlišném prostředí. Z textu Hnídkové a Vybírala čerpám podklady k pochopení 

vztahu mezi prostředím a vizuálním řádem architektury veřejných státních budov a formováním 

nového způsobu života tehdejších užhoroďanů.

• Literatura o architektech

Reprezentativní monografie Josefa Gočára od Zdeňka Lukeše18 chronologicky sleduje 

jednotlivá tvůrčí období u architekta a souvisle popisuje konkrétní stavby. Svým formátem a 

množstvím ilustrací tato kniha jistě napomáhá zformovat představu o této výrazné osobnosti 

v kontextu vývoje československé architektonické scény. Gočárova monografie se zabývá 

celkem jeho díla včetně jeho urbanistických návrhů, vybavení interiérů a tvorby nábytku. Lukeš 

v tomto přehledu uvádí i užhorodské projekty: hlavní poštovní úřad na Poštovním náměstí 

(Poštové Plošči), obchodní dům Baťa na Poštovním náměstí (Teatrální Plošči), který navrhl ve

6 HNÍDKOVÁ, Vendula. Národní styl. Kultura a politika. V Praze: Vysoká škola um ěleckoprům yslová, 2013. ISBN 
978-80-86863-62-7 (váz.)
17 VYBÍRAL, Jindřich a Vendula HNÍDKOVÁ. Architektura a politická moc. In: Budování státu: reprezentace 
Československá v umění, architektuře a designu. Praha: UM PRUM , 2015. s. 105-155. ISBN 978-80-87989-01-2.
18 LUKEŠ, Zdeněk, PANOCH, Pavel, KARASOVÁ, Daniela, KOTALÍK, Jiří. Josef Gočár. Praha: Titanic, 2010. ISBN 978
80-86652-44-3.
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spolupráci se zlínským firemním atelierem19. Ze zjištění Z. Lukeše však nevyplývá, zda J. Gočár 

v Užhorodě osobně byl.

Jana Osolsobě se ve své studii věnuje životní cestě a architektonickému dílu jedné 

z nejdůležitějších osobností brněnské techniky, architektovi Adolfovi Liebscherovi. 20 Kromě 

jiného, článek obsahuje informace o jeho působení v Užhorodě, kde A. Liebscher navrhl 

koncepci nové moderní čtvrti Malé Galago a tak v určitém smyslu se stal vynikajícím nositelem 

urbanistických změn a zároveň i urychlil přerod Užhorodu z provinciálního městečka na kulturní 

a politické středisko státního významu. Autorka stručně popisuje okolnosti, ze kterých nová 

urbanistická koncepce v Užhorodu vznikla a detailně charakterizuje obsah Liebscherovy 

myšlenky a její aplikaci v dosavadním obrazu města. Ve své jiné práci21 22 J. Osolsobě zařazuje A. 

Liebschera mezi skupinu badateli doposud opomíjených profesorů-architektů ČVUT v Brně, 

tvořících tzv. druhý proud v architektuře. Tato autorka se snaží vyplnit mezery v poznání 

Liebscherova díla a tak zdůraznit jeho význam, který „tvoří nezbytnou spojnici mezi starými 

názory a avantgardou"22 a „spojuje obé protichůdné stylové tendence v architektuře 

meziválečného (i pozdějšího) období"23.

Lubica Poklembová24 ve svém příspěvku o českých osobnostech působících v Košících ve 

dvacátých až třicátých letech 20. století se částečně zmiňuje o dvojici českých architektů, kteří 

stavěli také i v Užhorodě, o Františku Sanderovi a Petru Kropáčkovi. Autorka stručně popisuje 

architektonické dědictví, které zde zanechali. Díky tomuto textu jsem se blíže seznámil 

s okolnostmi jejich tvorby a shledával podobnosti mezi košickými stavbami a těmi, které znám 

z Užhorodu.

19 tam též, s. 191-196.
20 OSOLSOBĚ, Jana. Architekt a urbanista A dolf Liebscher mladší. In: NOVÁK, František. Brno v minulosti a dnes: 
příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Archiv města Brna, 2011, s. 321-359. ISBN 978-80-86736-24-2.
21 OSOLSOBĚ, Jana. Architektonické a pedagogické dílo profesorů oboru architektury a pozemního stavitelství na 
ČVUT v Brně v letech 1919-1939. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav teorie, dějin 
architektury a rekonstrukci památek, 2000. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. PhD Thesis, sv. 43. 
ISBN 80-214-1745-5 (brož.).
22 tam též, s. 5.
23 tam též, s. 7.
24 POKLEM BOVÁ, Lubica. O dkrývanie histórie: české osobnosti v Košiciach: architekti 20.-30. rokov 20. storočia. In: 
KUBÍČEK, Jarom ír a PRCHALOVÁ, Lea. Sdružení knihoven České republiky v roce 2012: ročenka. Ostrava: Sdružení 
knihoven ČR, 2013 s. 118-125.
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2. U ž h o r o d  v  m e z iv á le č n é m  h is t o r ic k é m  a p o lit ic k é m  k o n t e x t u

V letech 1914-1918 byl politický vývoj v Předlitavsku poznamenán první světovou válkou 

a jejími důsledky. Po smrti císaře Františka Josefa I. v roce 1916, v nejtěžších chvílích, které jeho 

země kdy zažila, nastoupil na trůn nový císař Karel I. Od počátku své vlády se snažil válku 

zastavit. Na frontách i ve vojenských útvarech docházelo k četným vzpourám, které 

v neposlední řadě měly nacionální charakter. Zúčastňovali se jich však většinou bez rozdílu 

vojáci a civilisté všech národností a hlavním motivem byl především odpor k nekončícímu 

zabíjení a hladu.25 Ukazovalo se, že možnosti centrálních mocností jsou zcela vyčerpané a 

obnovení Říšské rady odhalilo hloubku politického rozkladu v zemi. Exiloví i domácí politici 

menších národů otevřeně mluvili o vzniku budoucích nových nástupnických států. Na schůzích 

politických stran se vyjednávalo o přijímání opatření namířených proti oficiální pozici Vídně.

Konec první světové války znamenal i konec rakousko-uherského soustátí. Ústřední 

mocnosti vystoupily s nabídkou mírových jednání, na kterou pak reagoval americký prezident 

W. Wilson, obrátil se ke všem válčícím státům s dotazem na jejich válečné cíle. Ústřední 

mocnosti mírovou nabídku odmítly a prohlásily, že hodlají dovést válku do vítězného konce. 

Zároveň a Italové, Slované, Rumuné a Češi i Slováci usilovali o osvobození z područí habsburské 

monarchie, ale nikdo se nezabýval osudem Rusínů.26Na to pak brzy reagovali rusínští emigranti 

jak emigrace v USA, tak následně i rusínská inteligence v Užhorodě, jejich představitelé pak 

zahájili a jednání o budoucnosti rusínského národa. Samozřejmě, že nebylo snadné dospět 

k rozhodnutí, které by vyhovovalo všem, poněvadž vize jednotlivých skupin Rusínů se lišily. 

Někteří měli společné demokratické cíle jako Češi a Slováci, jiní po bolševickém převratu 

v Rusku viděli budoucnost Podkarpatské Rusi v rámci Ruska. Nové ukrajinské státy ZULR 

(Západní Ukrajinská Lidová Republika) a ULR (Ukrajinská Lidová Republika) byly slabé a nemohly 

pro své vnitřními rozpory garantovat bezpečnost rusínskému národu a proto také neměly 

dostatečnou podporu rusínských emigrantů ani místní inteligence, mezi kterými bylo mnoho 

příznivců spojení s tzv. Velkou Ukrajinou. Další možností bylo spojení s Maďary, o připojení k 

Československu se v té době neuvažovalo.

5 Češi na frontách 1. světové války. Historie. CS; ČT24 [online]. 2. května 2011. Dostupný také z: 
http://w w w .ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/211452801400017-cesi-na-frontach-1-svetove- 
valky/video/
26 POP, Ivan, (pozn. 11) s. 272.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/211452801400017-cesi-na-frontach-1-svetove-valky/video/
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23. července roku 1918 byla ve Spojených státech v Homesteadu (stát Pensylvánie) vyhlášená 

tzv. Homesteadská rezoluce, kterou přijala nově utvořená Americká Národní Rada Uherských 

Rusínů (dále ANRUR), která se prohlásila za jediného zákonného představitele „uhro-rusínské" 

emigrace. Rezoluce byla navržena především řeckokatolickým duchovenstvem a 

Československo v ní vůbec nebylo vzpomenuto, jednalo se o autonomním postavení Rusínů 

v rámci nového maďarského státu27. Později, nově zvolený vedoucí národní rady Rusínů, 

Grigorij Žatkovič sestavil memorandum, které předložil prezidentu W. Wilsonovi. Žatkovič 

prezentoval Rusíny jako svébytný národ a v souladu s tímto přesvědčením koncipoval i program 

memoranda, usiloval o uznání samostatnosti či nezávislosti rusínského národa anebo o jeho 

autonomní spojení s některým ze sousedních slovanských států. Wilson odmítl uznat nezávislost 

národa, ale doporučil variantu připojení k některému ze slovanských národů a následný vstup 

do nově stvořené Středoevropské Unie (ve výsledku pak zůstala pouze na papíře).28 Podle 

těchto doporučení ANRUR spolu s jinými představiteli politické emigrace v USA (národnostní 

menšiny někdejšího Rakousko-Uherska, Polska) vstoupili do Středoevropské demokratické unie, 

v jejímž rámci Žatkovič jménem Uhro-Rusínů podepsal „Deklaraci všeobecných cílů nezávislých 

středoevropských národů". Pozděj se Žatkovíč setkal s T. G. Masarykem a společně posuzovali 

otázku připojení Podkarpatské Rusi k Československu. Masaryk sliboval autonomní území a 

osobně sám byl této myšlence nakloněn, poněvadž ho především zajímal geopolitický aspekt 

výhody sousedství s Rumunskem, které by tak bylo nadějným spojencem proti možné hrozbě 

z Maďarska v budoucnosti. Současně se v Užhorodě konala schůzka místní inteligence sdružené 

kolem nakladatelství Unio s tamějším řeckokatolickým duchovenstvem, na které byl zvolen 

zvláštní výbor, který se pak transformoval v Uhro-Ruskou Národní Radu, jejímž předsedou se 

stal kanovník Simeon Szabov a jednatelem Augustin Vološin.29 Tato skupina sice původně 

zastávala promaďarskou orientaci, ale nakonec přijala variantu připojení k Československu. 

Také ANRUR později prohlásila, že připojení k Československu je optimální řešení. O tom byl 

pak informován T. G. Masaryk během setkání s Grigorijem Žatkovičem. Rozhodnutí ANRURu 

a následující plebiscit mezi rusínskými emigranty v USA potvrdily připojení k Československu. 

Americká národní rada při zvláštním plebiscitu se svou většinou vyjádřila pro připojení 

Podkarpatské Rusi do Československé republiky, které zaručovalo autonomní postavení Rusínů 

ve státě, zřízení samostatného sněmu s právem jmenovat odpovědného guvernéra a

27
28 
29

POP, Ivan, (pozn. 11), s. 275.
tam též
POP, Ivan, (pozn. 11), s. 279.
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rozhodovat ve věcech školských, jazykových a církevních.30 Z obav před šířením se bolševického 

hnutí ze Sovětské Ukrajiny a po komunistickém puči v Maďarsku, byla volba podkarpatoruské 

emigrace představiteli místních národních rad v Užhorodě, Svaljavě a jiných městech nakonec 

potvrzena. 1. ledna 1919 Rusínská delegace z Užhorodu (A. Vološin, P. Legeza, I. Kontratovič) 

zahájila v Budapešti jednání s československým zplnomocněncem Milanem Hodžou o 

připojení Podkarpatské Rusi k Československé republice. O několik dnů později předseda 

Karpatoruské Národní Rady v Prešově Anton Beskid předal československé vládě rozhodnutí 

Rady o připojení k Československu. Sstejné rozhodnutí sdělil Milanu Hodžovi předseda 

svaljavské rusínské rady Michail Komarnický. Hodža o tom telegraficky informoval 

československého ministra zahraničí Edvarda Beneše, aby to oznámil na mírové konferenci ve 

Versailles. Zároveň byl Anton Beskid pověřen, aby na této konferenci vystupoval jako rusínský 

delegát. 12. Ledna roku 1919 oddíly československého 31. pluku obsadily Užhorod, ale dál bez 

předchozího schválení Dohody již nepostupovaly.31

Na mírové konferenci se staly tyto událostí důležitým argumentem československé 

delegace32 a Edvarda Beneše, který představil koncept nově vzniklé československé republiky, 

která je založena na základě přijetí národních práv a zásad uplatňovaných v ústavě Švýcarské 

republiky33. Nicméně ve výsledku však převážila myšlenka centralistického, jednotného, 

demokratického a národního státu, součástí kterého teď měla byt i Podkarpatská Rus. Delegáty 

mírové konference zúčastnili-li též Grigorij Žatkovič a Julius Gardoš, představitelé ANRUR, kteří 

pak s A. Beskidem společně vytvořili Russku Komisiju*, vystupující jménem všech Rusínů jak 

doma, tak i v zahraničí.34 O dva týdny později, 22. Března 1919 se uskutečnil komunistický 

převrat v Maďarsku, a 25. března Edvard Beneš požádal předsedu francouzské vlády George 

Clemenceaua o povolení obsadit území Podkarpatské Rusi československým vojskem z obav 

před příklonem tamějšího obyvatelstva ke komunismu.35

Na území Podkarpatské Rusi byla dočasně vyhlášená diktatura vojenské správy pod 

vedením francouzského generála Edmonda Hennocquea, který po dlouhou dobu rozhodoval 

téměř o každé záležitosti procesu připojené země k Československu. V srpnu 1919 v Užhorodě 

byla zřízená Civilní správa, do jejíhož čela byl postaven český úředník Jan Brejcha. Civilní správa

30
31
32
33
34
35

KROFTA, Kamil, (pozn. 9), s. 34.
POP, Ivan, (pozn. 11), s. 291.
tam též, s. 280.
SLÁDEK, Milan, Němci v Čechách, Praha: Pragma, 2002, s. 37. ISBN 80-7205-901-7 (váz.)
POP, Ivan, (pozn. 11), s. 292.
tam též, s. 294.
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měla politicky, hospodářsky a kulturně konsolidovat zemi a byla pod přímým řízením 

ministerstva vnitra. V její kompetenci již v roce 1919 bylo zajistit fungování politického, 

soudního, policejního referátu a také referátů zdravotní peče, veřejných prací včetně oddělení 

pozemních staveb, pošt a spojů, vodního hospodářství, výstavby cest mostů, elektrifikace a 

účetnictví.36 Vlastně i po schválení Generálního statutu pro Podkarpatskou Rus, mocenské 

poměry na celém území Podkarpatské Rusi zůstaly téměř stejné. Ve vedení dočasné správy 

zůstával E. Hennocque (zároveň se považoval i za administrátora země), civilní správu nadále 

vedl J. Brejcha a jedinou výjimkou bylo stvoření nového vládního orgánu -  prozatímního 

direktoria složeného z pěti členů, které fungovalo jako poradní sbor pro administrátora, který 

tak nemohl rozhodovat samostatně.

Nakonec byla v září roku 1919 v Saint-Germain-en-Laye podepsána mírová smlouva mezi 

Rakouskem a státy Dohody,37jejíž součásti byla malá minoritní smlouva, podle níž byla 

Podkarpatská Rus právoplatně začleněná do Československé republiky (včetně 487 obcí a 585 

000 obyvatel). Bohužel mírová smlouva nestanovila ani lhůtu, ve které měla být autonomie 

Podkarpatské Rusi uskutečněná, ani žádné sankce v případě jejího porušování. Až 4. června roku 

1920 Trianonská smlouva,38 v rámci které Maďarsko uznávalo toto připojení, se konečně 

upevnil mezinárodní statut Podkarpatské Rusi v rámci ČSR.

Ústavní listina Československé republiky, kterou přijalo prozatímní národní shromáždění 

29. února v roce 1920, obsahovala ustanovení minoritní saintgermainské smlouvy, podle níž 

zákonodárným organem v Podkarpatské Rusi měl byt autonomní sněm, veškerou výkonní moc 

měl soustředit guvernér (o něco později podle následní změny generálního statutu měl nahradit 

administrátora). Prozatímní direktorium39 nahradila guberniální rada, v jejímž čele stáli 

guvernér a viceguvernér. Tak se v roce 1921, prvním, ale přece pouze dočasným guvernérem, 

stal Grigorij Žatkovič, viceguvernérem český úředník Petr Ehrenfeld a administrátorem Civilní 

správy František Bláha. Viceguvernér byl přímo nadřízeným všech civilních úřadů a 

„zprostředkovával styk mezi československou vládou a úřady Podkarpatské Rusi a 

spolupodepisoval guvernérovy akty".40

’ POP, Ivan, (pozn. 11), s. 303.
r , „

tam též, s. 301.

39
tam též, s. 311.
POP, Ivan, (pozn. 11), s. 308-309.

40 POP, Ivan, (pozn. 11), s. 309.
**na protest proti odložení autonom ie odešel z úřadu a emigroval zpátky do USA (pozn. autora).

16



Po komplikovaném vývoji politické struktury Podkarpatské Rusi bylo nutné zajistit 

fungování jednotlivých složek státní správy a zejména se soustředit na rozvoj měst. Město 

Užhorod v té době ještě nebylo hlavním zemským městem, ale bylo hlavním městem Užanské 

župy a zároveň i sídlem krajských úřadů. Poté, co se uvažovalo, že by se mohlo stát hlavním 

městem země, bylo zapotřebí přizpůsobit jeho infrastrukturu efektivnímu řízení jak města, tak i 

celé země. V takové situaci, provinciální město s cca 20000 obyvateli a s několika úředními 

budovami včetně starší budovy županského úřadu a budov jiných městských instituci nemohlo 

plnit svou novou funkci. Bylo třeba zajistit bydlení pro úředníky státní správy, kteří sem 

přicházeli z historických zemí českého království (o tom budu psát podrobněji v příští kapitole). 

Československá vláda musela překonávat technickou, hospodářskou a kulturní zaostalost nejen 

města, ale i celé země.

Po odchodu G. Žatkoviče z úřadu guvernéra nebyla tato funkce až do roku 1923 

obsazena, a proto vláda odevzdala veškerou moc do rukou viceguvernéra P. Ehrenfelda.41Život 

ve městě pokračoval. Emigranti z Ruska a Ukrajiny, kteří se přistěhovali na území Podkarpatské 

Rusi v rámci Ruské pomocné akce, začali ovlivňovat charakter politické scény a zakládali v 

Užhorodě kulturní spolky (Prosvita, Plast, Kobzar atd.) I domácí rusínská inteligence zakládala 

spolky, např. hudební spolek Bojan a kulturní spolek „Obščestvo im. A. Duchnoviča". V 

Užhorodě byla zřízená první Podkarpatoruská banka a Obvodní úřadovna Státního 

pozemkového úřadu, která měla provádět pozemkové reformy v zemi.42 Zároveň vznikaly i 

první politické strany. Toto období představovalo i rozkvět pravoslaví43 44 na Podkarpatoruské 

zemi .

V roce 1923 P. Ehrefeld rezignoval a na jeho místo nastoupil Antonín Rozsypal, dřivé 

působící jako hejtman v Kladně. Guvernérem stal Anton Beskid a zároveň byl do Užhorodu 

pozván český úředník Jan Hrbek, který od začátku roku 1924 působil jako vrchní účetní rada na 

ředitelství Státních lesů a brzy po nástupu na ředitelství, na doporučení užhorodského župana J. 

Zseltvaje, byl jmenován vládním komisařem města. Jedním ze základních úkolů pro vládního 

komisaře Hrbka bylo vypracování strategické představy rozvoje Užhorodu, která zahrnovala 

výstavbu bytových domů pro úředníky a dělnictvo, výstavbu veřejných a administrativních 

budov, městského vodovodu a kanalizace, elektrifikace země atd. Vlastně právě zásluhou Jana

41 tam též, s. 316.
42 POP, Ivan, (pozn. 11), s. 313.
43BAČYNSKIJ, Edmund, (pozn. 7), s. 99.
44 POP, Ivan, (pozn. 11), s. 317.
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Hrbka a s pomocí tehdejšího viceguvernéra A. Rozsypala byl obhájen nárok, aby se Užhorod stal 

hlavním městem Podkarpatoruské země.45

V roce 1927 byla podle zákona č. 125/1927 Československá republika rozdělena do čtyř 

zemí a jednou z nich se stala Podkarpatská Rus s hlavním městem Užhorodem. (Konkurenční 

návrh, aby se hlavním městem stalo Mukačevo, nebyl úspěšný). Nicméně, slíbené rozhodnutí o 

uznání autonomie země bylo odloženo, zemský prezident (A. Rozsypal) měl ve svých rukou 

téměř veškerou moc a guvernér se tak v podstatě stal pouhou dekorativní figurkou. Po smrti 

Antona Beskida v roce 1933 nebyla funkce guvernéra obsazena až do roku 1935, kdy prezident 

na doporučení rady jmenoval guvernérem bývalého ředitele Podkarpatské banky a v nedávné 

minulosti (1928-1935) starostu města Užhorodu, Konstantina Hrabara. Ačkoliv K. Hrabar byl 

ambiciózní politik a skvělý řečník, neměl podporu podkarpatských autonomistů, poněvadž nijak 

neusiloval o změnu dekorativního charakteru své funkce. Jak naznačuje I. Pop po svém zvolení 

guvernérem Podkarpatské Rusi „neprojevoval žádnou politickou iniciativu, snažil se udržet 

neutrální pozici mezi rivalizujícími podkarpatskými politickými proudy"46.

Přestože vláda si byla vědomá porušení svých mezinárodních závazků, zdůvodňovala to 

tím, že obyvatelstvo Podkarpatské Rusi je stále politicky nezralé a kulturně zaostalé.47 Pro 

období Rozsypalovy správy, ještě v době, kdy byl viceguvernérem, je charakteristické, že 

probíhaly regulace měst, zasahovalo se rozsáhle do jejich stávající urbanistické struktury, 

rozvíjely se a rekonstruovaly stávající dopravní sítě tj. silnice, železnice a v neposlední řadě i 

letectví, aby se podpořil rozvoj místního průmyslu a to zejména v období celosvětové 

ekonomické krize. Zároveň A. Rozsypal věnoval velkou pozornost vybudování rozsáhlých sítí 

škol a nemocnic po celé zemi a tak dosáhl výrazného snížení negramotnosti z 85% na cca 30%, a 

zavedl lepší hygienické a zdravotní podmínky pro městské i venkovské obyvatelstvo. Ačkoliv 

Rozsypalovy vize vývoje země a skutečné snahy o jejich naplnění nelze zavrhnout, na druhé 

straně jeho vskutku autoritativní styl řízení narážel na nepochopení ze strany rusínského 

obyvatelstva a jeho politických elit jak doma, tak i v zahraničí. Terčem ostré kritiky Antonína 

Rozsypala, jakožto zemského prezidenta, byl především jeho odmítavý postoj vůči uskutečnění 

autonomie Podkarpatské Rusi. Byl obviňován z tzv. agrárního šovinismu a neschopnosti

5 HRBEK, Antonín. Jan Hrbek, vládní kom isař Užhorodu. Časopis Společnosti Přátel Podkarpatské Rusi 
„ Podkarpatská Rus"[online], 2013, roč. 23, č. 1 [cit. 2016-06-23].
46 RUSYN. Ivan Pop: osobnosti našich dějin -  HRABAR Konstantin. Rusyn.sk [online] © 2016 [cit. 2016-06-23].
Dostupné z:http://w w w .rusyn.sk/ivan-pop-osobnosti-nasich-dejin-hrabar-konstantin/
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spolupracovat s jinými politickými stranami, než jedině s českou agrární stranou. Dokonce byl 

obviňován jinými politiky z údajného podílení se na korupci a záměrného upřednostňování 

českých úředníků při obsazování pozic na podkarpatských úřadech a tudíž i z omezování 

kariérního postupu úředníků rusínského původu.48

Samozřejmě boj o autonomii pokračoval a v roce 1937 parlament schválil zákon č. 

172/1937 o dočasné úpravě právního postavení guvernéra Podkarpatské Rusi a o souvisejících 

organizačních opatřeních. Funkce zemského prezidenta byla zrušená, do čela správy byl 

postaven guvernér, jehož rozhodovací pravomoc byla omezená zemským sněmem a 

viceguvernérem. V roce 1937 Antonín Rozsypal, jak ze zdravotních důvodů, tak i s přispěním 

rusínských autonomistů, musel svůj úřad opustit. Viceguvernérem se stal Jaroslav Mezník, který 

v otázce autonomie zastával stejnou pozici jako A. Rozsypal ve funkci zemského prezidenta.49

Představitelé různých politických směrů, kteří usilovali o autonomii Podkarpatské Rusi 

se nadále snažili o prosazení svých zájmů a názorů na budoucnost země. Tenkráte se pro tento 

účel rozhodli spojit své síly, aby zdůraznili svou pozici v jednání s československou vládou. Obě 

rady (První ruská[ukrajinská] národní rada a Centrální ruská národní rada) schválily návrh ústavy 

autonomní Podkarpatské Rusi. Problém řešení autonomie Podkarpatské Rusi probíhal ještě 

rychleji s prohlubováním politické krize a neschopnosti československé vlády čelit situaci jak 

vnější, tak i vnitřní. Maďarské a polské teroristické bojůvky přepadaly družstva Strážců Obrany 

Států (SOS). V hlavním městě Užhorodě a jiných městech vládl chaos a neklid. Současně 

Maďarsko spolu s Polskem v rámci dvoustranných jednání předkládaly své požadavky vůči 

Československu ohledně pohraničních oblastí. Po Mnichovské dohodě místo E. Beneše zaujal 

generál Jan Syrový, který pak sesadil guvernéra K. Hrabara a místo něj jmenoval 

viceguvernérem bývalého ministra pro Podkarpatskou Rus Ivana Párkányiho. Hned potom 

následovala reakce podkarpatských politických seskupení, která vyslala do Prahy své zástupce, 

aby jednali s ústřední vládou o složení podkarpatoruské autonomní vlády.

V rámci svého prvního jednání Autonomní vláda Podkarpatské Rusi v Užhorodě, složená 

rovnoměrně z představitelů obou politických směrů se rozhodla o provedení všelidového 

hlasování v souladu s právem národů na sebeurčení a hájila svůj postup tím, že československá 

vláda prokázala neschopnost chránit celistvost země a tím porušila své mezinárodní závazky

48 HRBEK, Antonín. Schopný m anažer a úředník Antonín Rozsypal. Časopis Společnosti Přátel Podkarpatské Rusi 
„ Podkarpatská Rus"[online], 2012, roč. 22, č. 4[cit. 2016-06-23].
49 POP, Ivan, (pozn. 11), s. 350.
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zakotvené v mírové smlouvě. Současně se představitelé Organizace Ukrajinských Nacionalistů 

snažili získat podporu pro ukrajinské hnuti ve vytvořené Karpatské Ukrajině, jakožto 

spolehlivého spojence Německa a s tímto požadavkem jednali s německými diplomaty 

v Berlíně. Nakonec se otázka plebiscitu stala předmětem jednání ústřední vlády v Praze, za 

účasti ministrů autonomních vlád Slovenska a Podkarpatské Rusi a většina se vyslovila pro 

německo-italskou arbitráž, tedy proti plebiscitu.50 Ještě před zahájením první vídeňské 

arbitráže, chargé d'affaires německého velvyslanectví „důrazně" doporučil československé 

vládě nahradit stávajícího předsedu autonomní vlády Podkarpatské Rusi Andreje Brodyiho 

proukrajinsky orientovaným Augustinem Vološinem, což vyhovovalo názorům Berlína.51 Ve 

výsledku arbitráže, otázka československo-maďarské hranice byla již vyřešená a Československo 

se vzdalo svých území na jihu Slovenska a na jihu Podkarpatské Rusi, tedy i Užhorodu.

0 POP, Ivan, (pozn. 11), s. 366.
51 tam též, s. 367.
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3. U r b a n is t ic k ý  v ý v o j U ž h o r o d u  p ře d  z a p o je n ím  d o  Č S R  a p o  

ro c e  1 9 2 0

Minulost Užhorodu sahá do období vrcholného středověku. Nejstarší dochovanou 

budovou ve městě je Užhorodský hrad, který již od 13. století byl sídlem uherských králů. Od 

roku 1322 byl sídlem francouzského šlechtického rodu Drugetů, původem z italského Salerna, 

kterým patřil až do roku 1691.52 Drugetové se usilovně starali o rozvoj města a pečovali o 

zlepšení životních poměrů svých poddaných. Po třicetileté válce klesl počet obyvatel města o 

víc, než polovinu. Po neúspěšném protihabsburském povstání Františka Rákoczyho, jehož 

rezidenčním sídlem byl Užhorod, spravovala město od roku 1711 rakouská královská komora. 

Přestože město tím ztratilo své privilegia, která mu poskytovalo městské právo a bylo 

vykořisťováno královskou komorou, tak v této době docházelo ke stavebnímu rozvoji na levém 

břehu řeky Už, kde žila městská chudina. Na konci 18. století, kdy do Užhorodu přesídlilo 

mukačevské řeckokatolické biskupství, a byla ve městě založena kapitula, získalo město od 

Marie Terezie zpět své pozemky. V Kapitulní ulici, bylo postaveno biskupské sídlo a pozdně 

barokní kostel a zřízena jezuitská kolej. Později kostel v roce 1877 byl přebudován 

v neoklasicistním slohu podle projektu italského architekta Laslo Fabri.53 Hlavní vchod tvoří 

portikus na vysokém soklu se čtyřmi sloupy s korintskými hlavicemi. Apsida v zadní části je 

zaklenutá koncho. V interiérové výzdobě převládá rokokový styl. V roce 1809 byla postavená 

na Žatkovíčovém náměstí (dnes Županatské náměstí) budova županátu. Tato budova je zvláštní 

památkou klasicistní architektury, ale jméno architekta není známo. Na jejím průčelí je rizalit 

s trojúhelníkovým frontonem, pod ním je valený průjezd. Později se v této budově nacházelo 

provizorní sídlo guvernéra Podkarpatské Rusi Grigorije Žatkoviče. V roce 1800 bylo ve městě 

celkem dvacet jedna ulic (patnáct na pravém břehu a šest na levém). Po revoluci v roce 1848 

město získalo prostřednictvím nového městského zřízení jistou autonomii, čímž začalo 

příznivější období jeho rozkvětu a postupné industrializace. V té době se upravovaly staré a 

stavěly nové silnice, stavěla se městská nemocnice. V roce 1894 bylo vybudováno železniční 

spojení Užhorod-Velký Berezný a v roce 1901 byl postaven železniční most přes řeku Už. V roce 

1897 byla ukončena stavba neorenesanční budovy nového gymnasia (architekt není známý), 

v roce 1903 stavba židovské synagogy na Fencikovém náměstí v maurském stylu podle návrhu

2 KARKAN, Alois. Úvod. Vývoj Užhorodu, M ukačeva, Beregova a Chustu. In: Technická práce v zemi 
Podkarpatoruské 1919-1933, V Užhorodi: Klub T. G. M asaryka v Užhorodě, 2004, s. 68.
53 МАНДР1ВКА УКРА1НОЮ. Уж город, вул. К аттул ьн а. Travelua.com .ua [online]. © 2007-2015, Vladya [cit. 2016
06-23]. Dostupné z: http://w w w .travelua.com .ua/zakarpattya/uzhgorod/vul-kapitulna.htm l
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maďarských architektů Dully Pappa a Ference Sabloča. Budova stoji na nízkém soklu z růžového 

mramoru, stěny jsou obložený cihlami a červenými keramickými deskami, okenní špalety jsou 

dekorované umělým mramorem červené barvy. V roce 1904 byla dokončená budova reálné 

školy na Žatkovíčovém náměstí (architekt není známý) ve stylu anglického romantismu atd.

Po připojení Podkarpatské Rusi k Československu, jak již bylo zmíněno výše, před 

zavedením politické správy po celém jejím území, byla nejprve zavedena vojenská diktatura a 

stavební činnost se omezovala pouze na zajištění vojenských potřeb a stavělo se na objednávku 

armády a z jejího rozpočtu. O organizované městské stavební činností lze tedy hovořit až po 

založení Civilní správy v Užhorodě v roce 1920, do jejíž struktury patřili státní stavební úřad 

v Užhorodě a s menšími obvody v dalších městech Podkarpatské Rusi. Zpočátku byl v každém 

stavebním úřadě jeden inženýr a jeden pomocný technik a jeden kancelářský úředník. Mezi 

tyto stavební úřady byl včleněn další článek, který působil úplně nezávisle na rozhodnutí úřadů 

a podléhal v technických věcech přímo ministerstvu veřejných prací a podléhal viceguvernérově 

kanceláři, respektive referátu ministerstva práce.54Další významnou stavební institucí byl 

celostátní československý Spolek inženýrů a architektů (dále SIA), který měl v Užhorodě svou 

pobočku. SIA byl platformou pro sdružení všech československých inženýrů v jednotné 

stavovské organizaci s regionálními odbory po celé nově vzniklé republice. Podnětem k založení 

Užhorodského odboru SIA bylo vytvoření přípravného výboru, který pořídil seznam všech 

inženýrů působících na území Podkarpatské Rusi. Na ustavujícím valném shromáždění byl 

užhorodský odbor založen de iure, byli zvoleni jeho funkcionáři, včlenil se do struktury SIA a řídil 

se jeho předpisy.55

Po připojení k Československu a rozhodnutí, že Užhorod se stane hlavním městem země, 

magistrát města nabídl zaměstnancům referátu veřejné správy, aby se dohodli na potřebách 

města a na cílech budoucího stavebního programu.56 Ve výsledku bylo rozhodnuto zakoupit 

část Galaga (60000 m2) -  bažinatého území pod horou Kalvárie a podél hlavního řečiště řeky Už 

od dnešní ulice Dovženko až k užhorodskému letišti.57 V rámci tohoto území český architekt

M ILLAUTZ, Jiří. O rganizace státní služby stavební. In: Technická práce v zemi Podkarpatoruské 1919-1933,
V Užhorodi: Klub T. G. M asaryka v Užhorodě, 2004, s. 11.
55MUSIL, Jarom ír. Úvod. Vývoj a činnost SIA odboru spolku československých inženýrů v Užhorodě. In: Technická 
práce v zemi Podkarpatoruské 1919-1933, V Užhorodi: Klub T. G. M asaryka v Užhorodě, 2004, s. 5; Národní archiv 
v Praze, fond č. 378 -  Spolek československých inženýrů, č. k. 14, 16, 26, 28, 101.
56 OSOLSOBĚ, Jana, (pozn. 18), s. 323-324.
57 KOBAL, Josyp, (pozn. 5), s. 142-145.
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Adolf Liebscher58 vypracoval v roce 1921 návrh nové úřední čtvrti Malé Galago. Adolf Liebscher 

mladší se narodil v Praze v rodině slavného českého malíře Adolfa Liebschera. Po ukončení 

studia architektury na pražské technice zabýval se různými architektonickými a urbanistickými 

úkoly a pak zanedlouho po založení odboru pozemního stavitelství na Českém vysokém učení 

technickém v Brně byl povolán jako jeden z prvních profesoru59. Ve své práci ale vycházím 

z předpokladu, že podnětem k vypracování byly jednak osobní doporučení profesora brněnské 

techniky Otokara Firlingera, který je znám tím, že byl velice nadšen z Užhorodu a vyžadoval od 

svých studentů, aby se přihlašovaly k veřejným soutěžím na řešení architektonických a 

urbanistických úkolu ve městě.60

Liebscher ve svém projektu usiloval, aby propojil novou čtvrť se zahrnující prostorové 

starší částí města i s hradem, respektoval zavedené prostorové vztahy a zároveň naznačil 

perspektivu budoucí zástavby.61 Liebscherova koncepce Malého Galaga byla prvním pokusem o 

vyřešení naléhavého problému ubytování nových státních úředníků a zaměstnanců ve městě, 

kteří zajišťovali fungování nově utvořených úřadů a institucí. Poštovní zaměstnanci, finanční 

úředníci, armádní důstojníci, zaměstnanci Civilní správy v Podkarpatské Rusi, neměli zpočátku 

vyhovující bydlení. Jsou doloženy i případy, kdy museli přespávat přímo na pracovištích nebo i 

v městské nemocnici.62

Pod vedením vládního komisaře Jana Hrbka byla prvním krokem realizace strategického 

plánu rozvoje města regulace pravého břehu řeky Už. Architekt Liebscher využil této regulace k 

vytvoření kilometrové lipové aleje lemující budovy nové čtvrti, 63 v níž měly být postaveny 

budovy státní správy a její represívní složky, ale také obytné domy pro státní úředníky a 

zaměstnance, kteří přicházeli z historických zemí českého nebo uherského království. Zároveň 

se v této nové čtvrti budovala i a kulturní zařízení. Centrem nové čtvrti se stalo obdélníkové 

náměstí, protnuté komunikací s navazujícím mostem. 64 Na druhém břehu Uže byla proti mostu 

umístěná vládní budova. Podél této hlavní osy Malého Galaga bylo z jedné strany umístěné 

divadlo, soudní sedrie s blokem obytných činžovních domů a na druhé straně měla být budovu 

vojenského velitelství a blok vyhrazený pro restaurace, kavárny, obchody atd. Pro veřejné

58 viz. Katalog staveb, obr. 2-12, 14.
59 OSOLSOBĚ, Jana, (pozn. 18), s. 331-332.
60 POP, Ivan, (pozn. 11), s. 353.
61 viz. viz. Katalog staveb, obr. 2.
62 MERZ, Antonín. Činnost státní správy v oboru pozemních staveb. In: Technická práce v zemi Podkarpatoruské 
1919-1933, V Užhorodi: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, 2004, s. 51.
63 HRBEK, Antonín, (pozn. 46).
64 viz. viz. Katalog staveb, obr. 28.
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budovy Galaga A. Liebscher hodně používal v té době oficiální sloh pro státní budovy, klasicistní 

modernu, v některých případech ve zcela redukované verzi využíval rondokubismus, který v té 

době měl reprezentovat nový státní, respektive národní sloh. Tento nový formový repertoár se 

stal načas architektonickou reprezentaci mladého národa, jehož politické a výchovné poselství 

zprostředkovávaly typické pro tento styl elementy obloučku či půlkruhu, terčů na fasádách, 

odvozené z lidového uměni. Tato architektura odkazovala k ústřední myšlence národního 

demokratického státu, což bylo snahou prosadit v kolektivním vědomí nacionální mýty a 

„společnou vůli" československého národa a jim blízkých Rusínů65. Avšak při navrhování 

obytných domů pro různé skupiny úředníků, užíval i nápaditější hmotové členění inspirované 

dobovými moderními směry.

Postupně se v Malém Galagu uplatnili i další čeští architekti, ale vlastním dílem A. 

Liebschera jsou bezpochyby výše zmíněné činžovní domy, soudní sedrie, budova věznice a 

vůbec celková koncepce čtvrti. Stavba obytných domů postupně byla dokončovaná v letech 

1924-1929, budova věznice v roce 1929 a budova krajského soudu v letech 1925-192766.

Vedle řešení bytové otázky a v roce 1919, po obsazení Podkarpatské Rusi 

československou armádou, se stalo prvním krokem ke konsolidaci poměrů v nově připojené 

zemi, zajištění spolehlivých telefonních a poštovních spojů. V roce 1919 zanedlouho po založení 

Civilní správy byl v Užhorodu založen místní referát spojů a pošty67. Zpočátku se poštovní 

ústředny obsazovaly zvláštními vojenskými telegrafními stavebními oddíly, které se skládaly 

z příslušníků poštovní správy, jejichž úkolem bylo rozšiřování stávající sítí ve směru východ- 

západ. Později s růstem potřeby používaní poštovních a telefonních služeb je nahradili inženýři, 

techničtí úředníci, montéři atd. z historických zemí, kteří zaškolili a vedli lokální dělníky. 

Nakonec vývoj státní administrativy a hospodářského aparátu, vyžadoval nové investice, aby 

stačil sledovat oživující se obchodní kontakty se západními zeměmi. Z podnětu ředitelství pošt a 

telegrafů v Košicích v rámci rozšiřování telefonních sítí byla zajištěna výstavba moderní budovy, 

která by vyhovovala všem moderním požadavkům68. Na stavby veřejných budov se v té době 

vypisovaly architektonické soutěže, Ze soutěže na stavbu užhorodské pošty69 byl vybrán projekt 

Josefa Gočára z konce dvacátých let 20. století, podle kterého vznikla dodnes zachovaná

65 HNÍDKOVÁ, Vendula, (pozn. 14), s. 43-44.
66 OSOLSOBĚ, Jana, (pozn. 18), s. 142-145.
67 POP, Ivan, (pozn. 11), s. 303-304.
68 ŠVAGERKA, Pavel, Pošta, te legraf a telefon. In: Technická práce v zemi Podkarpatoruské 1919-1933, V Užhorodi: 
Klub T. G. M asaryka v Užhorodě, 2004, s. 40-42.
69 viz. Katalog staveb, obr. 21.
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funkcionalistická budova v letech 1928-1930.70Tato státní veřejná budova zapadá do úřednické 

čtvrti a uzavírá ji z východní strany. V monografii věnované tomuto významnému architektovi a 

jeho architektonickému dílu o této budově se zmiňuje Zdeněk Lukeš: „Josef Gočár budovu pošty 

pojal velkoryse. Využil tvaru parcely a navrhl stavbu na segmentovaném půdorysu. Konvexní 

fasáda měla převýšenou střední část, z níž vybíhají na obě strany nižší křídla; excentricky 

umístěný hlavní vstup od budovy byl zvýrazněn markýzou. Průčelí z umělého kamene je 

oproštěno od jakýchkoli architektonických článků, jedinou a velmi střízlivou dekoraci 

představovaly dva reliéfy s motivem ležících postav dívky a jinocha, vsazené do atiky. Zakřivená 

střední část stavby měla nad sebou tři řady pásových oken, dělených v pravidelných intervalech 

meziokenními pilířky, okna v bočních křídlech byla čtvercová. Převýšenou plochu nad horní 

řadou oken doplňoval státní znak Československé republiky."71V dnešní době lze vidět, že 

budova celkově zachovala svůj původní vzhled a architektoniku, ačkoliv původní dřevěná okna 

byly zaměněny na plastová a znak Československé republiky vystřídal ukrajinský trojzubec.

Josef Gočár navrhl ve stejné době pro Užhorod i další pozoruhodnou budovu72, která 

byla umístěná přímo v centru starší části města na Fencikovém náměstí a zachovala se dodnes. 

Byl to obchodní palác firmy „Baťa". V tomto případě Gočár spolupracoval se zlínským Baťovým 

firemním ateliérem. Zdeněk Lukeš stavbu popsal takto: „ Jde o dva jednoduché symetrické 

třípodlažní domy s uskočeným horním patrem a pravidelným rastrem obdélných amerických 

oken, v jejichž parteru byly obchody a také velkoryse koncipovaná obchodní pasáž."73

Na konci této pasáže, v ulici Vološina (dřivé ul. Rákocziho), se dodnes nachází stvaba 

projektovaná českým architektem Martinem Reinerem. Architekt a sochař Martin Reiner se 

narodil v roce 1900 v Kišpeštu v Maďarsku. Většinově navrhoval projekty obytných domů a byl 

sochařem výrazného plastického cítění.70 71 72 73 74Je to pozdně funkcionalistická budova kina, jehož 

velkorysé proporce a design založený na jasnosti hmotného členění s pomoci rovných čar a 

pravých úhlů vytvářejí jednoduchý rytmus odkazující k simplicitě estetiky německého 

Bauhausu.75Na dobových fotografiích lze vidět, že okna této budovy byla původně dekorovaná 

pruhy barevného skla. Fasáda byla doplněná třemi vlajkovými stožáry a kovovým konvexním

70 LUKEŠ, Zdeněk a Pavel PANOCH,(pozn. 16), s. 190-191;
71 tam též, (pozn. 68).
72 viz. Katalog staveb, obr. 17.
73 LUKEŠ, Zdeněk a Pavel PANOCH,(pozn. 16), s. 190-191.
74 LUKEŠ, Zdeněk. Čeští architekti na Podkarpatské Rusi (Zpráva z jedné expedice). Umění a řemesla: čtvrtletník pro 
kulturu prostředí. Č. 3. Praha: Sdružení pro um ění a řemesla, 1990, s. 58, 5 s. ISSN 0139-5815. Dostupný v Národní 
knihovně v Praze.
75 viz. Katalog staveb, obr. 18.
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balkonem pro jednu osobu. V přízemí dodnes lze vidět původní masivní dřevěné dveře 

s mosaznými prvky. K této budově za sovětského období byla docela ohleduplně přistavěná její 

pravá část, která byla nedávno zbouraná a na jejím místě byla postavená mlčící, šedá a obludná 

budova, kterou navrhoval v roce 2012 bývalý hlavní architekt Užhorodu Volodymyr Pavlej. 

Původní část Reinerova kina postupně chátrá a bohužel místní správa se o ni nestará.

Ale vraťme se zpátky na Malé Galago. Jak již bylo zmíněno výše, vývoj této čtvrti vychází 

z koncepce A. Liebschera, ale je možné zde najit i budovy postavené podle projektů dalších 

českých architektů. Budovu filiálky československé Národní banky76 na Puškinově náměstí (dříve 

Tyršovo náměstí) navrhl plzeňský architekt František Šrámek. Byla postavená pravděpodobně 

v roce 1933,77 stavbu provedla užhorodská firma Havlík&Říčař.78 Tuto firmu původně založili 

dva české úředníky, kteří se sem přistěhovali z historických zemí české koruny. Firma zcela 

úplně nebo částečně provedla stavby různých budov ve městě, o kterých se budu zmiňovat 

později. Z informací na webové stránce „Plzeňský architektonický manuál", vyplývá, že F. 

Šrámek projektoval několik filiálek Národní banky československé a „ve své architektonické 

tvorbě z dvacátých a třicátých let minulého století tíhl ke klasicizující moderně, stylu 

charakteristickému pro veřejné budovy realizované po vzniku Československa". V témže stylu 

byla provedena i budova užhorodské pobočky79. Klasické proporce, tektonická a materiálová 

střízlivost vykazující ryzost základních principů vzájemné interakce budovy a města, do jehož 

těla byla umístěná. Podobný ráz mají i sousedící budovy Finančního ředitelství a o kousek dál 

budova Velitelství 12. pěšího pluku, pravděpodobně z let 1925-1927.

O kousek dál stojí Masarykova škola, kterou navrhl český architekt Petr Kropáček. Jak o 

tom svědčí zpráva v Zakarpatském oblastním archivu80, rozhodnutí o stavbě bylo přijato 15. 

března roku 1935, ale výstavba začala už v roce 1929 a byla dokončená k roku 1932. Budova se

76 viz. Katalog staveb, obr. 26.
77 HISTORIE ČNB. O rganizace správy měny na Slovensku a Podkarpatské Rusi -  I. část. historie.cnb.cz [online]. © 
Česká národní banka, 2003-2016 [cit. 2016-06-24]. Dostupné z:
http://w w w .historie.cnb.cz/cs/dejiny_instituce/narodni_banka_ceskoslovenska/pozadavky_slovaku_a_rusinu_191
8_1939.html
78Havlík&Říčař stavitele v Užhorodě. In: Technická práce v zemi Podkarpatoruské 1919-1933, V Užhorodi: Klub T. G. 
Masaryka v Užhorodě, 2004, s. 297.
79 PLZEŇSKÝ ARCHITEKTO NICKÝ MANUAL. František Šrámek. pam .plzne.cz. [online]. Copyright © 2014-2016 Via 
Aurea, s. r. o. Copyright © 2015-2016 pam .plzne.cz (Plzeň 2015, o. p. s.) [cit. 2016-06-24]. Dostupné z: 
http://pam .plzne.cz/architekt/39-frantisek-sram ek.
80 UZHOROD-IN. Славной третьей школе города Ужгорода -  70 лет!.uzhgorod.in [online]. © 2011 Uzhgorod.In 
[cit. 2016-06-24]. Dostupné z:
http://uzhgorod.in/novosti/2016/fevral/slavnoj_tret_ej_shkole_goroda_uzhgoroda_70_let
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velice podoba jiným školním stavbám ve slovenských Kosicích a v Michalovcích81. Petr 

Kropáček, který byl původně představitelem kubismu, se zde posunul blíž k moderní abstrakci a 

navrhl budovu v názoru bližšímu pojetí architektury té doby -  poměrně masivní objem je 

expresivně členěný horizontálními pásy okenních otvorů. Ve dnešní době budova školy 

obnovila svůj původní název a byla kvalitně rekonstruovaná za podpory ukrajinsko-českého 

fondu Vysočiny a Zakarpatí82.

Další stavbou v této čtvrti je budova zemského četnického velitelství,83jednoho ze čtyř 

v celé Československé republice, 84 je postavena ve stejném stylu jako výše popsané dvě 

budovy. Bohužel se nepodařilo zjistit, kdo byl autorem projektu, ale je zřejmě, že byla 

postavena ve dvacátých letech 20. Století. Vedle ní, na Národním náměstí (Narodni Plošči) se 

nachází dodnes nepřehlédnutelná budova zemského úřadu85 od významného architekta 

Františka Krupky (někdejšího žáka Friedricha Ohmanna z vídeňské akademie). Je to 

neoklasicistní šestipatrová stavba, jejímž charakteristickým rysem je maximálně jednoduchá 

výzdoba fasády, sokl z hrubě otesaného bílého mramoru, portikus se sloupy u hlavního vstupu a 

pětipatrový rizalit obohacený čtvercovými pilastry.86 Tatáž přísnost a zároveň maximální důraz 

na funkcionalitu jsou charakteristické i pro interiér, což je zcela typické pro stavby Františka 

Krupky. Protějškem Zemského úřadu na Národním náměstí je Liebscherova budova Krajského 

soudu, která je středem Liebscherovy urbanistické koncepce Malého Galaga. Jak o tom píše 

Zdeněk Lukeš, ještě na konci osmdesátých let budova téměř úplně zachovala svůj původní 

vzhled a že „jméno projektanta tu znali i řadoví úřednici a spojení „český architekt" tu má 

dodnes svou váhu".87Co se týká doby dnešní, lze říci skoro totéž, pouze kdysi nádherný, 

jednoduchý trávník uprostřed obdélníkového náměstí postihly „vylepšovací nápady"88 

současných městských architektů.

81 POKLEM BOVÁ, Lubica, (pozn. 22).
82 ЗАКАРПАТТЯ ОНЛАЙН. В Ужгородi реставрують соту школу Томаш а Масарика (В1ДЕО). zakarpattya.net.ua 
[online]. © 2003-2011 Закарпаття онлайн Beta [cit. 2016-06-24]. Dostupné
z:http://zakarpattya.net.ua/Zm i/126888-V-Uzhhorodi-restavruiut-sotu-shkolu-Tom asha-M asaryka-VIDEO
83 viz. Katalog staveb, obr. 31.
84 POP, Ivan, (pozn. 11), s. 288.
85 viz. Katalog staveb, obr. 25.
86 KOBAL, Josyp (pozn. 5), s. 148.
87 LUKEŠ, Zdeněk, (pozn. 71), s. 58.
88 ЗАКАРПАТТЯ ОНЛАЙН. В Ужгородi м iстобудiвельна рада не тд тр и м а л а  запронований проект благоустрою 
площi Народно!. zakarpattya.net.ua [online]. © 2003-2011 Закарпаття онлайн Beta [cit. 2016-06-24]. Dostupné z: 
http://zakarpattya.net.ua/New s/101964-V-U zhhorodi-m istobudivelna-rada-ne-pidtrym ala-zaproponovanyi-proekt- 
blahoustroiu-ploshchi-Narodnoi
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Další český architekt František Sander, který je znám především svými technickými 

stavbami u řek, mimo jiného navrhoval i nájemné domy v různých částích Československa, ale 

také i budovy okresních úřadů,89 v Užhorodě je podle jeho projektu postavena na křižovatce ulic 

Dovženko a Krylovy budova policejního ředitelství.90 Dnes je sídlem oblastního odboru Služby 

bezpečnosti Ukrajiny. Třípodlažní stavba má nepravidelný půdorys, fasáda je rytmicky členěna 

okny, meziokenními polopilířky, dvě horní patra jsou rozdělená řadou pravidelně se opakujících 

plochých čtverců. Na rozích a na místech styků jednotlivých části budovy vystupují křížové 

polopilíře, jejichž hlavice jsou ukončené sochami amfor. V dnešní době budova sice vypadá 

lépe, než jiné budovy postavené v období první Československé republiky, ale přece je škoda, 

že její restaurování je provedeno bez ohledu na původní barevnost.

Lubica Poklembová ve své studii91 věnované působení českých architektů v Košicích se 

také zmiňuje o Sanderově projektu tamní budovy policejního ředitelství, Sanderovo košické 

policejní ředitelství bylo postaveno později, ale zřejmě podle stejného návrhu, jako v Užhorodě. 

Sander sice vycházel z novoklasicistní moderní estetiky, ale přesto neváhal s využitím 

ornamentálních prvků, které jsou příznačné pro český „národní sloh" a byla hojně kultivovány 

až do roku 1925.92

Jinou, ale neméně impozantní užhorodskou budovou od Františka Krupky je obchodní 

dům Legiodružstva s kavárnou „Purma".93 Tato konstruktivistická budova se nachází ve starší 

části města v ulici Duchnoviča a dnes v ní sídlí daňový úřad a v přízemí filiálka banky 

„Kredobank". Blok pětipodlažní budovy tvoří nároží ulic Korzo a Duchnoviča a je umístěn do 

parcely ve tvaru „L". Střední část budovy má výrazné plastické členění, o něco převýšená 

střední část tvoří zakřivený výklenek se dvěma vystupujícími konzolami. Fasáda v přízemí a 

v prvním patře mají pásová okna obou křídlech a v zakřivené části jsou okna čtvercová, ve 

střední části jsou zdvojená tříkřídlá okna. Úplně nahoře nad střední částí je nadstavba 

konvexního tvaru s vystupujícími pilířky. Fasáda v přízemí je obložena slovenským travertinem a 

ve schodištích bylo použito mramoru. Stavbu zčásti provedla užhorodská stavební firma 

Havlík&Říčař. 94 Obecně o této budově lze říct, že svou přísností a monumentalitou vyjadřuje

89 VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Academ ia, 2004. s. 572.
ISBN 80-200-0969-8
90
91
92
93
94

MERZ, Antonín, (pozn. 61), s. 55; viz. Katalog staveb, obr. 30. 
POKLEM BOVÁ, Lubica, (pozn. 5), s. 118-125.
HNÍDKOVÁ, Vendula, (pozn. 14), s. 137-143.
viz. Katalog staveb, obr. 33.
(pozn. 75), s. 297.
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charakter změn v obrazu města v době První republiky a zároveň i jeho hospodářský růst. Mimo 

jiného, jak o tom píše ukrajinský historik J. Kobal, v přízemí, kde se dříve nacházela kavárna 

„Purma" (majitel Bohuslav Purma) se pravidelně scházeli umělci, kteří v zemi působili (A. 

Erdeliy, J. Bokšaj, A. Kocka a jiní), někteří z nich také vybavili interiér kavárny svými malbami (v 

druhé polovině čtyřicátých let 20. Století malby zanikly).95

Popis Malého Galaga jako urbanistického celku bych uzavřel ještě dvěma budovami, jež 

sloužily podobnému účelu -  městská veřejná nemocnice v ulici Rakoczy (dnes je to městská 

veřejná nemocnice pro děti) a dům lidového zdraví v ulici Boženko (městská dětská 

poliklinika).96 Dům lidového zdraví byl vybudován pravděpodobně v roce 1932 za účelem 

zdokonalení preventivní zdravotní péče. Měly zde byt soustředěny protiepidemické služby, 

zejména bakteriologicko-diagnostické.97Stavba má průhledná, pásmová okna a striktní, čistou 

fasádu, která jistým způsobem naznačují společenskou funkci objektu. Stavba městské dětské 

polikliniky98 se velice podobá výše popsané budově, ale dnes po necitlivém restaurování vypadá 

nevýrazně a ztratila svůj stylový charakter. Byla to poslední stavba českých architektů, 

v Užhorodě, byla dokončena v roce 1938.

V době československé první republiky se v Užhorodě stavělo nejen na území Malého 

Galaga, ale i ve starších částech města. V ulici Kapušanské ke starší budově městské veřejné 

nemocnice (která byla v letech 1928-1930 kompletně renovovaná) byla v roce 1930 dostavěná 

budova státního ústavu pro vzdělání a výcvik porodních asistentek s porodním a 

gynekologickým oddělením, pravděpodobně podle vítězného návrhu architekta Josefa 

Hlaváčka.99 Stavební práce provedla pražská stavební firma Ing. Dr. J. Bursíka. Je to třípodlažní 

stavba na obdélníkovém půdorysu, jejíž fasáda je téměř oproštěná od jakýchkoliv dekorativních 

prvků, ve střední části je jednoduchý trojitý portál hlavního vstupu, Na boční straně na obou 

patrech jsou balkony. Původně byly v přízemí kanceláře, ambulantní místnost, infekční oddělení 

a kuchyň s příslušenstvím a v suterénu kotelna, prádelna a sušárna. V prvním poschodí byl 

aseptický sál a místnosti pro porody.100

5 KOBAL, Josyp. (pozn. 75), s. 52.
96 viz. Katalog staveb, obr. 24.
97 HRBEK, Antonín. Jak se stavěl Užhorod v letech 1924-1929. Časopis Společnosti Přátel Podkarpatské Rusi 
„ Podkarpatská Rus"[online], 2013, roč. 23, č. 4[cit. 2016-06-23].
98 viz. Katalog staveb, obr. 36.
99 ING. Dr. Bursík v Praze. Stavby v Užhorodě a v Mukačevě. In: Technická práce v zemi Podkarpatoruské 1919
1933, V Užhorodě: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, 2004, s. 294; viz. Katalog staveb, obr. XX.
100 viz. Katalog staveb, obr. 19.
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Ve stejné ulici se dříve nacházela i užhorodská veřejná jatka.101 Stavba tohoto rozsáhlého 

komplexu započala v roce 1926. Projektantem byly „Škodovy závody v Plzni". Specifickým 

požadavkem byl striktně oddělený prostor vyhrazený pro provádění jateční činnosti v souladu 

s židovským rituálem. Celkem se vybudovalo dvanáct budov a tak vznikl té době jeden 

z nejmodernějších masokombinátů v celém Československu. Dnes je budova téměř zbořená a je 

mimo provoz.

Docela jiný osud má budova užhorodské parní elektrárny. Po založení „Užhorodské 

akciové společnosti" v roce 1921 a pak jejím následným vykoupením v roce 1928 firmou 

„Českomoravská-Kolben-Daněk a.s. v Praze" situace se zásobováním města elektřinou nabyla 

zcela odlišného rázu. Za podpory ministerstva veřejných práci a zemského úřadu pro 

Podkarpatskou Rus, byla vytvořená společnost Podkarpatoruských elektráren, která měla za 

úkol zásobovat elektřinou celou Podkarpatskou Rus. Po vypracování plánu soustavné 

elektrizace, bylo jedním z prvních kroků rozhodnutí o stavbě moderní parní elektrárny 

v Užhorodě v roce 1930. Stavba byla v témže roce dokončená. Tato elektrárna byla postavená 

v sousedství města, ne jeho severní straně (poblíž ul. Elektrozavodské), komplex budov zahrnuje 

samotnou budovu elektrárny, pomocné budovy pro transformátorové a mazací oleje, garáže, 

sklady, obytnou budovu pro zřízence elektrárny a správní budovu s provozními kancelářemi.102 

Sice v dnešní době tento komplex je překvapivě stále funkční, je zároveň chráněn jako památka 

industriální architektury.

Na pravém břehu řeky Už, na (Pravoslavném náměstí (Pravoslavné plošči, dříve 

Palackého nábřeží) najdeme několik dalších budov ze sledovaného období. Je to Ruský národní 

dům, který měl být původně podle Liebscherova plánu v Malém Galagu. Autor projetu Ruského 

národního domu je neznámý a v dnešní době se zachovala pouze jeho konstrukce.103 Dále je to 

Živnostenská škola, kterou pravděpodobně navrhl Jan Gillar, 104později člen svazu moderní 

kultury „Devětsil" a autor řady funkcionalistických staveb. Pro budovu školy je charakteristické 

především její průčelí, očistěné od jakýchkoli plastických a dekorativních prvků a obdélníkový 

štít vystupující z šikmé střechy, kterým prochází osa budovy. V dnešní době budova školy nadále

1 HRBEK, Antonín, (pozn. 43); viz. Katalog staveb, obr. 15.
102 M ERFAIT, JAN. Rozvoj elektráren a soustavná elektrisace. In: Technická práce v zemi Podkarpatoruské 1919
1933, V Užhorodě: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, 2004, s. 55; viz. Katalog staveb, obr. 29.
103 viz. Katalog staveb, obr. 34.
104 PROSTOR -  ARCHITEKTURA, INTERÍER, DESIGN. GILLAR Jan (1904-1967). prostor-ad.cz [online]. [cit. 2016-06
23]. Dostupné z: http://w w w .prostor-ad.cz/slovnik/sl EG.htm ; viz. Katalog staveb, obr. 35.
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slouží svému účelu, ale i přes své stavebně dokonalé provedeni, její vnější vzhled (a zřejmě i 

interiér) bohužel vypovídají o nedostatečné péči.

V okolí užhorodského hradu, lze najit ještě dvě stavby českých architektů. Tedy komplex 

městského koupaliště a budovu vzdělávacího spolku „Prosvita" na Drugetovem náměstí. 

Nepodařilo se mi zjistit, kdo tyto stavby navrhoval, ale o budově „Prosvity"105 je známo, že byla 

financovaná ze soukromých zdrojů, a tudíž architektonické řešení zaleželo výhradně na dohodě 

autora a stavebníků. V roce 1932 vznikla tedy historizující dvoupatrová budova 

s ornamentálními prvky podkarpatských Lemků a Bojků*. Její vznik lze pravděpodobně spojovat 

se vzestupem kulturní aktivity této proukrajinsky orientované organizace. Funkcionalistická 

stavba městského koupaliště „Spartak"106 byla postavena v roce 1929 a byla financována 

z městského rozpočtu. Obě posledně zmiňované stavby stoji dodnes, ale byly v minulosti 

nekvalitně restaurované.

V této kapitole jsem chtěl nastínit urbanistický vývoj Užhorodu ve sledovaném období, 

ale samozřejmě, že tento soupis budov v žádném případě není vyčerpávající. Nemohl jsem v 

době přípravy bakalářské práce Užhorod navštívit a vyhledávat v terénu ani archivech 

relevantní informace, proto jsem v této fázi práce zařadil do svého textu (i přiloženého 

katalogu) pouze ty stavby, o kterých mám alespoň nějaké informace. Omezený přístup 

k informacím je způsobený tím, že většina archivních dat se nachází ve státních archivech na 

Ukrajině, a z dostupných zdrojů v České republice se podařilo získat většinou jen zlomkovité 

údaje.

105 viz. Katalog staveb, obr. 23.
106 viz. Katalog staveb, obr. 20.
*Lem kové a Bojkové - rusínské etnika, obývající svahy Karpat v Zakarpatské a Lvovské oblasti v  Ukrajině.

31



4 . V ý z n a m  p ů s o b e n í  č e s k ý c h  a r c h it e k t ů  v  U ž h o r o d ě

Jak jsem uvedl v předchozích kapitolách, po připojení Podkarpatské Rusi bylo jedním 

z naléhavých úkolů československé vlády vybudovat pevné zázemí pro postupnou integraci této 

země do nově vzniklého československého státu. Proto prvním krokem k řešení tohoto úkolu 

bylo zbudovat sídla institucí, které měly zajistit jejich fungování a zároveň v architektuře i stylu 

vyjadřovat novou státní identitu. V českých zemích se v architektuře hledaly národní slohy po 

celou druhou polovinu 19. století a plynule se pak po roce 1918 přešlo, zejména při výstavbě 

vládních budov, k ustavování monumentálního státního slohu -  klasicizující moderny, případně 

s prvky rondokubismu. V Užhorodě však čeští architekti vstoupili do prostředí s odlišnou 

kulturní tradicí a zejména s velice složitou národnostní situací. Po roce 1918 definice již 

utvořeného politického konstruktu národa česko-slovenského nebyla definovaná v ústavě a 

byla spíš ukotvená na základě práva sebeurčení v rámci myšlenky národního státu. ANRUR 

v čele s Grigorijem Žatkovicem jménem všech Rusínů prohlásil své rozhodnutí o připojení 

Podkarpatské Rusi k jednomu ze slovanských států, kterým ve výsledku mohlo být pouze 

Československo, za uskutečnění autonomie. Na mírové konferenci českoslovenští představitele 

přiznávali, že území obývaná Rusíny nikdy nepatřila k českým zemím, ale argumentovali 

etnickou příbuzností a především snahou zachovat mír v poválečné Evropě a geopolitickými 

výhodami společné hranice s Rumunskem. Československý stát se zavazoval pozvednout životni 

poměry v této zemi a pak nakonec jí propůjčit všechna práva, vyplývající ze slibované 

autonomie. Z toho lze usuzovat, že ačkoliv “v prvních letech Československo usilovalo o 

vytvoření a posílení československé identity, jinými slovy měla myšlenka „českoslovenství" spíše 

státotvorný charakter a „národní styl", který vytvořila česká větev národa, měl reprezentovat 

Československo jako stát.“107 Český „národní styl“ a jeho státotvorná složka, v užhorodském 

prostředí odkazuje ke společnému slovanskému původu a měl zásadní roli pro vyjádření 

národně-politické myšlenky československého státu.

Z historického i politického kontextu je zřejmé, že nová architektura v popřevratovém 

Užhorodě měla být výrazem československé politiky a viditelné snahy o kulturní sjednocení 

státu. Čeští architekti si byli vědomi, že plní politické poslání.* 108 Členové užhorodského odboru

7 CHLANTA, Vladyslava. Hledání národního stylu v rozm ezí let 1880-1925. Praha, 2013. Bakalářská práce. 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Historický modul. s. 14.
108 Architekt SIA. Časopis českých architektů, (pozn. 4), s. 74-75.



SIA tyto snahy potvrzují v účelové propagační publikaci o své stavební činnosti v Užhorodě.109 

Zároveň je však nutné přihlédnout k tomu, že vztahy místních obyvatel k československému 

státu se odvíjely ve složité situaci, kdy zemská vláda pod vedením viceguvernéra Antonína 

Rozsypala, byla obviňována z korupce a šovinismu vůči úředníkům rusínského původu.110

Je však jisté, že Užhorod byl do roku 1920 zaostalým provinciálním městečkem, a teprve 

přičiněním československé vlády a českých architektů se stal vzorem uplatnění nových státních 

architektonických strategií. Naléhavá potřeba v zavedení moderní státní správy a s ní spojená 

potřeba zásahu do stávající struktury města z důvodu akutního nedostatku staveb, hodících se 

pro veřejné účely vyžadovala nejen vypracování projektů veřejných administrativních i 

kulturních budov, ale i koncipování celých městských čtvrtí s bytovou výstavbou, jakou bylo 

například Malé Galago.

Ale vraťme se zpátky k otázce architektury jako takové. Pokud měla vyjadřovat státní 

myšlenku a působit na vnímání užhorodského obyvatelstva, tak jakými prostředky? Tyto a 

podobné otázky byly ústředními tématy architektonických diskusí v ČSR v té době. 

Československou architektonickou scénu jak v předválečném období, tak i po něm 

charakterizovala hojnost stylových forem, která však zákonitě vedla k tomu, že nebylo možné, 

aby všechny tyto vize vyústily v jednotném výsledku.111 Navíc prosazování těchto 

architektonických jazyků, které se utvářely především v tradici českých zemí a v mezinárodním 

poli kontaktů českých architektů, se na Slovensku a v Podkarpatské Rusi dělo z pozice moci, 

s vědomím zavést novou státní kulturu a bez bližší snahy pochopit a respektovat místní odlišné 

tradice.

Jednak se prosazovaly nové stavební typy z hlediska funkce a také nová vizuální kultura 

v obraze města. Kameně šedá monumentální klasicizující moderna státních úřadů, bílé 

funkcionalistické stavby, nebo plastické i barevné kubizující tvary vyjadřující „slovansky svéráz" 

na fasádách budov -  to vše bylo pro Užhoroďany nové, těsně spjaté s novou státní identitou.

V zásadě myšlenkový zlom po vyhlášení ČSR v roce 1918, zasáhl architektonickou diskuzi 

a směroval ji k myšlence takové architektury, která by byla „mezinárodně" platnou", ale 

zároveň zachovala si své „češství". Byl to styl, "který v sobě nesl nadějný příslib, že dokáže

109
110 
111

MERZ, Jiří, (pozn. 61).
HRBEK, Antonín, (pozn. 46).
HNÍDKOVÁ, Vendula, (pozn. 14), s. 75.
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propůjčit formu adekvátní národním ambicím".112 Otázkou ovšem je, zda český národní styl a 

jeho architektura vůbec mohl kodifikovat identitu Užhoroďanů a stát se nositelem jejich 

kultury? Vzhledem k okolnostem připojení Podkarpatské Rusi k ČSR a faktu, že většinu budov 

v Užhorodě postavili čeští architekti, lze usoudit, že český „národní styl" v Užhorodu se jen 

výjimečně mohl projevovat jako instrument strategie kulturního exportu mimo historické země 

nebo jako nástroj utváření jednotné identity. Tudíž, z toho lze vyvozovat, že pravě oficiální 

státní sloh a do jisté míry i modernistické tendence jedině mohly spolu výrazně ovlivňovat 

státní, ale nikoliv národní identitu u obyvatel Užhorodu. Navíc bohužel nelze doložit ani to, že 

by všichni v této práci zmiňovaní architekti v Užhorodě osobně delší dobu byli, aby jeho 

prostředí poznali. Spíše je možné předpokládat, že pracovali na objednávku místních úřadů a 

institucí a své projekty zasílali do veřejných soutěží.

Architektury postavené v českém „národním" slohu v Užhorodě je docela málo a zde 

můžeme odkazovat se především na některé obytné domy113, jejichž autorství přičítáme A. 

Liebscherovi a pak později nalézáme „národní" motivy u budovy policejního ředitelství od 

Františka Sandera. Jak jíž je známo, Liebscherovy domy se postupně stavěly v letech 1924-1929 

a poslední z jeho budov, tedy budova krajského soudu114 byla dokončená v roce 1930. U těchto 

budov můžeme sledovat směr Liebscherova stylového vývoje. Jana Osolsobě píše, že 

„Liebscher tvoří do r. 1925 ve stylu art deco, případně projektuje víceméně klasicistní budovy, 

inspirované toskánskou renesanci", pak po roce 1925 „starší proudy částečně opouští" a „po 

roce 1930 se v jeho tvorbě stále objevují konzervativnější prvky, které jsou znatelné zejména 

v půdoryse a osovém řešení fasád, které působící bez dříve užívaných ozdob náhle velmi 

monotónně"115 František Sander navrhl v roce 1925 administrativní budovu policejního 

ředitelství v Užhorodě v novoklasicistním stylu a použil při výzdobě fasády prvky rondokubismu, 

tedy prvky „národního slohu. O dva roky později, do celku Malého Galaga, byly umístěny 

budovy finančního ředitelství a velitelství 12. pěšího pluku, provedené v oficiálním státním 

slohu klasicizující moderny, který také užil v roce 1933 František Šrámek při stavbě budova 

filiálky Národní československé banky. O čem to vypovídá? Po zdárném prosazení 

československé reprezentace na mezinárodní výstavě v Paříži v roce 1925 a naopak po její ostře 

kritice z řad představitelů domácí umělecké scény, rondokubismus jako národní sloh začíná

112.tamtéž
113 viz. Katalog staveb, obr. 9.
114 viz. Katalog staveb, obr. 12.
115 OSOLSOBĚ, Jana, (pozn. 19), s. 9.
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ztrácet své pozice a od roku 1925 můžeme sledovat návrat ke všem srozumitelnému jazyku 

mezinárodního klasicismu. Na české architekty měl také významný vliv francouzský architekt Le 

Corbusier, který se ve dvacátých letech ve svém puristickém manifestu přihlásil k čistým 

formám, k odstranění dekoru, k vyjádření a upřednostňování konstrukce, barvy a struktury 

materiálu. Na mezinárodní výstavě v roce 1925 Le Corbusier prezentuje své vize moderní 

civilizace ve francouzském pavilonu L' Esprit Nouveau. Podobné myšlenky jen o něco drive 

vyjadřoval architekt Adolf Loos ve své knize „Ornament je zločin".

Reprezentace státní a národní myšlenky mohla být uskutečněná v klasicizujícím stylu 

mnohem snadněji a méně rozporuplně, proto „v tomto modu byla uskutečněná drtivá většina 

staveb státní reprezentace a architekti ji upřednostňovali i v soutěžních návrzích rozvíjejících 

politické vize". 116 „Konvencionalizovaná široce srozumitelná řeč nového klasicismu se svými 

vypjatými gesty patosu se zdála být vhodná pro tlumočení politických poselství a současně její 

abstraktní výraz nebyl ve zjevném rozporu s modernistickým cítěním".117 V tomto stylu navrhl 

v Užhorodě Petr Krupka v roce 1936 budovu zemského sněmu.118

Současně však probíhala i jiná debata, která zejména po historickém mezníku 

mezinárodní výstavy v Paříži nabyla zvláštní aktuality mezi stoupenci tradiční klasické 

kodifikované monumentality a představiteli avantgardy, kteří se odkazovali na principy a ideály 

současnosti. Tradicionalismus v architektuře postupně ztrácel svůj dřívější monopol na státní 

veřejné stavby, při jejich projektování se začínají prosazovat funkcionalistické myšlenky, ke 

kterým se hlásili architekti obou generaci, jak mladší, tak i starší. Postupně rostoucí snaha 

zdůrazňovat u staveb především jejich účelové funkce a podřízení úkolu architektury principům 

přísné racionality a efektivity narážela na kritiku z řad zastánců tradičních názorů na 

architekturu. Jejich dílům byl vyčítán nedostatek duchovnosti a neschopnost vyjadřovat 

nadčasové hodnoty.119 K takovým budovám v Užhorodě patři především budova poštovního 

úřadu od Josefa Gočára, také Reinerovo funkcionalistické kino anebo Živnodům od Františka 

Krupky.120

Samozřejmě, že většinu z těch budov v Užhorodě, které byly postavené českými 

architekty nelze jednoduše zařadit do nějakého určitého architektonického proudu a naopak lze

116 VYBÍRAL, Jindřich a Vendula HNÍDKOVÁ, (pozn. 15), s. 108.
117 . . . »tamtéž
118 viz. Katalog staveb, obr. 25.
119 VYBÍRAL, Jindřich a Vendula HNÍDKOVÁ, (pozn. 15), s. 109.
120 viz. Katalog staveb, obr. 33.
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spíše mluvit o přibližování se určitému výrazu, v různých ohledech buď k avantgardnímu 

novátorství anebo ke srozumitelnosti klasické architektury, a tudíž v takových případech 

mluvíme o jistém kompromisu. Nově pojatá klasicizující moderna ve stylu Antonína Engela 

v provedení Františka Šrámka nebo puristické tendence u některých budov z pozdějšího období 

konce dvacátých let a začátku třicátých let u Adolfa Liebschera, Jana Gillara a jeho budovy 

Živnostenské školy anebo u jiných užhorodských staveb z této doby, jejichž autorství se mi 

bohužel nepodařilo odhalit.

Zásluhou českých architektů v Užhorodě byla postavená díla mezinárodní hodnoty, která 

v soudobém ukrajinském architektonickém kontextu i dodnes vynikají dokonalostí 

architektonického provedení. Dodnes jsou živým odkazem k minulosti, k době, na kterou se 

poněkud zapomíná, a která byla podle mého mínění vskutku jedinečná a krásná.
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Katalog staveb
Budovy postavené českými architekty v Užhorodě v letech 1918-1938



Orientační plán města Užhorodu
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Obr. 1. Orientační plán města Užhorodu z roku 1937
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Obr. 2. Adolf Liebscher, Regulační, ideový, zastavovaci a situační plán Uzhorodu, 1921-1922
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Obr. 3. Adolf Liebscher, Pohled na nové nábřeží, 1921-1922

Obr. 4. Adolf Liebscher, Řez soudní sedrie, 1921-1930
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Obr. 5. Adolf Liebscher,

Činžovní obytné domy na Naberežna Nezaležnosti, 21 (bývalém Tyršovým nábřeží), Kolem 1924-1929

Obr. 6. Adolf Liebscher,

Činžovní obytné domy na Naberežna Nezaležnosti, 11 (bývalém Tyršovým nábřeží), kolem 1924-1929
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Obr. 7. Adolf Liebscher,

Činžovní obytné domy na Naberežna Nezaležnosti, 17 (bývalém Tyršovým nábřeží), kolem 1924-1929

Obr. 8. Adolf Liebscher

Činžovní obytné domy na Obytné domy na rohu ulic Dovženka a Majakovského (dříve Rozsypala a Mojšého), kolem 1924-1929
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Obr. 9. Adolf Liebscher

Činžovní obytné domy na rohu ulic Dovženka a Braščajkiv (dříve Rozsypala a Srbové), kolem 1924-1929

Obr. 10. Adolf Liebscher,

Činžovní obytný dům v ulici Braščajkiv, 7 (dříve Srbově ulici), kolem 1924-1929
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Obr. 11. Adolf Liebscher,

Činžovní obytný dům, náměstí Puškina, 15 (dříve Tyršovo nábřeží), kolem 1924-1929

Obr. 12. Adolf Liebscher, Zemský a okresní soud, Národní náměstí, 15 (dříve Beskydova třída), kolem 1924-1929
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Obr. 13. Olena Mondičová, Pomník T. G. Masaryku, Plošča Petefi (dříve Masarykovo náměstí), 1927-1928

Obr. 14. Adolf Liebscher,

Půdorys budovy městské věznice, ul. Dovženko, 8a (dříve Rozsypala), 1929
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Obr. 15. Projektant-„Škodovy závody v Plzni“, Užhorodská veřejná jatka,

[Hámoš (veškerá kanalizace) a Kozár (veškeré zámečnické práce)], ul. Hruševského (dříve Kapušanská), 1926 

. Budova zchátrala a později byla částečně zbourána

Obr. 16. Strojní cihelna „Keramos“, 

budovu provedla a dodala na ni návrh firma Havlík & Říčař, 1929 

Budova je  dnes částečně zbouraná.
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Obr. 17. Josef Gočár, Baťův palác, Teatralna Plošča, 8 (dříve Fencikovo náměstí, 1929

Obr. 18. Martin Reiner, Městské kino, ul. Vološyna,20 (dříve ul. Rakoci), 1929

Ob, , užh orodsk é 1eta ě, u1, » branecka, H 5, architek tn e , známý , 1929
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Obr. 20. Josef Hlaváček, Novostavba státní školy porodních asistentek, stavitel - [Ing. Dr. J. Bursík], 1930

Obr. 21. Bazén Spartak, ul. Pidhradska, 33, (architekt není známý), 1929
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Obr. 22. Josef Gočár, Budova hlavní pošty, Poštova plošča, 4 (dříve ul. Malomostecká), 1932

Obr. 23. Petr Kropáček, Jubilejní škola Masarykova, Naberežna Nezaležnosti, 18 (dříve Tyršovo nábřeží), 1932
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Obr. 24. Vzdělávací spolek „Prosvita“, Kino „Urania“, ul. Pidhirna, 57 (dříve Drugetovo náměstí), (architekt není známý), 1928-1932
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Obr. 25. Dům lidového zdraví, ul. Boženka, 2 (dříve ul. Rockefellerova), (architekt není známý), 1932

Obr. 26. František Krupka, Budova zemského úřadu, Plošča Narodna, 4 (dříve Beskydova třída), 1936
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Obr. 27. František Šrámek, Československá národní banka, stavitel Havlík & Říčař ) 

Naberežna Nezaležnosti, 32 (dříve Tyršovo nábřeží), ????

Obr. 28. Finanční ředitelství, ul. Nebesnoji Sotni, 8 (dříve Tyršovo nábřeží), (architekt není známý), 1927
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Obr. 29. Masarykův most, mezi Naberžna Nezaležnosti a Kyivska naberežna, (architekt není známý), 1937

Obr. 30. Parní elektrárna-Kolben-Daněk, (architekt není známý), 1932
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Obr. 31. František Sander, Budova policejního ředitelství, ul. Ferenca Rakoci, 13, 1925

Obr. 32. Zemske četnicke velitelství, Plošča Narodna, 1 (dříve Tyršovo nábřeží), (architekt není známý), 1932
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□

Obr. 33. Velitelství 12. pěsi divise, (architekt není známý), ulice Dovzenko, 9 (dříve ul. Rozsypalova), ????

Obr. 34. FrantiSek Krupka, Živnodům s Legiodruzstvem, stavitel -  Havlík & Řičař, ul. Duchonovyča, 2, ????

□
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Obr. 35. Ruský národní dům, Pravoslavna naberezna, 20, (dříve Nábřeží Palackeho), (architekt není známý), 1932

Obr. 36. Jan Gillar, Živnostenská škola pokračovací, ul. Ruska, 3 (dříve ul. Jókaková), 1932

□
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Obr. 37. Městská dětská poliklinika, ul. Ferenca Rakoci, 3, (architekt není znamý), 1938

□
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Katalog architektů
Čeští architekti, kteří stavěli v Užhorodě v letech 1918-1938



Josef Gočár
Datum narození: 13. března 1880 Semín 

Datum úmrtí: 10. září 1945, Jičín

Architekt a profesor, urbanista, návrhář nábytku. Nejdříve studoval na reálce v Pardubicích a 

pokračoval na vyšší státní průmyslové škole v Praze studiem stavitelství, pak na uměleckoprůmyslové 

škole, v atelieru Jana Kotěry. Jeho díla především z kubistického a funkcionalistického období patří k 

vrcholům české moderní architektury. V Užhorodě podle jeho projektů byli postavené budova 

poštovního úřadu a obchodní dům firmy Baťa s pasáži a knihovnou.

Obr. 1. Josef Cočár, Budova hlavní pošty, Poštova plošča, 4 

(dříve ul. Malomostecká), 1932.

Obr. 2. Josef Cočár, Baťův palác, pasáž, Teatralna Plošča, 8 

(dříve Fencikovo náměstí), 1929.
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František Krupka
Datum narození: 18.8.1885 Skuteč
Datum úmrtí: 1963, Praha

Architekt v Praze, studoval na vídeňské Uměleckoprůmyslové škole v letech 1904-1908, pak na 

Akademii ve Vídni u Bedřicha Ohmanna, dva roky však navštěvoval i vídeňskou techniku. Po 

ukončení studia pracoval ve Vídni, pak působil na památkářském úřadě u Dušana Jurkoviče. Vlastní 

architektonický atelier založil v roce 1922. Významný architekt meziválečného období v 

československé architektuře, který v Užhorodě postavil budovu zemského úřadu v roce 1936 a 

obchodní dům Legiodružstva (????).

Obr. 3. František Krupka, Živnodům s Legiodružstvem, 

stavitel -  Havlík & Říčař, ul. Duchonovyča, 2, ????

Obr. 4. František Krupka, Budova zemského úřadu, Plošča 

Narodna, 4 (dříve Beskydova třída), 1936.
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František Šrámek
Datum narození: 4.10.1884 Strakonice
Datum úmrtí: 2.2.1952 Praha

Architekt František Šrámek se narodil 4. října 1884 ve Strakonicích. Po absolvování České státní 

průmyslové školy v Plzni studoval v ateliéru Friedricha Ohmanna na vídeňské Akademii výtvarných 

umění. V roce 1912 zde získal prestižní Římskou cenu a stipendium na studijní cestu do Itálie. Po 

návratu do Vídně pracoval v ateliéru svého učitele a teprve po skončení první světové války odešel do 

Prahy, kde si otevřel vlastní praxi.

Jako většina architektů té doby se i Šrámek s většími či menšími úspěchy účastnil architektonických 

soutěží a mimo jiného, projektoval také objekty několika filiálek Národní banky československé, mezi 

nimi i tu užhorodskou na dnešním náměstí Puškina. Ve své architektonické tvorbě z dvacátých a 

třicátých let minulého století tíhl ke klasicizující moderně, stylu charakteristickém pro veřejné budovy 

realizované po vzniku Československa.

Obr. 5. František Šrámek, Československá národní banka, stavitel Havlík & Říčař, 

Plošca Puškina, 32 (dříve Tyršovo nábřeží), 1933.

Literatura
Havlík&Říčař stavitele v Užhorodě. In: Technická práce v zemi Podkarpatoruské 1919-1933, V Užhorodi: Klub T. G. Masaryka 
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VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200
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Adolf Liebscher
Datum narození: 4.10.1884 Strakonice 

Datum úmrtí: 2.2.1952 Praha

Inženýr, architekt, dr. techniky, profesor, malíř. Syn známého malíře Adolfa Liebschera. Vystudoval české 

vysoké učení technické, pak podnikl studijní cesty po Německu, Belgii, Holandsku, Francii a Itálii. V roce 

1923 byl jmenován řádným profesorem české techniky v Brně, kam se pak nakonec odstěhoval. V 

Užhorodě vypracoval projekt regulace pravého břehu řeky Už, kterou využil k vybudování kilometrového 

nábřeží s promenádou, která pak postupně byla obsazená lipami. Po provedení technických práci, hned 

vyskytla příležitost k využití kvalitních stavebních pozemků. Tak vznikla nová moderní čtvrť s názvem 

Malé Calago, jejíž návrh vypracoval Adolf Liebscher. Měla to byt úřední čtvrt ve které byla postavená řada 

administrativních budov, sídla jednotlivých úřadů a obytné domy pro státní zaměstnance. Adolf 

Liebscher je tudíž autorem celkové koncepce nové čtvrti ve městě, kde podle jeho projektů byly 

postavené budovy Krajského soudu, věznice a řada obytných domů.

7  »víiiltritv í *«Njnj|ch prst*
3 Slitn! č riioir.l domy 8 ctrtij
4- Voj«mlít vtliU latvi 9  Blolt M clů .ttiU w ucí haviran.krjaij itd
5  Oiiilo,říci*» dony 11 VtrójM M a ty  bW»u«ihs lU vtbi

srmvčjtf w.-te

Obr. 6. Adolf 

Liebscher, Regulační, 

ideový, zastavovací a 

situační plán 

Užhorodu, 1921-1922.

Obr. 7. Adolf 

Liebscher, Činžovní 

obytný dům, námě: 

Puškina, 15 (dříve 

Tyršovo nábřeží), 

kolem 1924-1929.
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Obr. 9. Adolf 

Liebscher, Činžovní 

obytné domy na Obytné 

domy na rohu ulic 

Dovženka a Majakovského 

(dříve Rozsypala a 

Mojšého), 

kolem 1924-1929.

Obr.8. Adolf 

Liebscher, Činžovní 

obytný dům, 

Naberežna

Nezaležnosti, 17 (dříve 

Tyršovo nábřeží), 

kolem 1924-1929.

Obr. 10 Adolf 

Liebscher, Adolf 

Liebscher, Zemský a 

okresní soud, Národní 

náměstí, 15 (dříve 

Beskydova třída), 

kolem 1924-1929.
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Martin Reiner
Datum narození: 4.10.1900 Kispest 

Datum úmrtí: 2.2.1973 Praha

Architekt a sochař Martin 

Reiner se narodil v roce 

1900 v Kispestu v 

Maďarsku. Nejdříve začal 

studovat na Vysokém 

učení technickém v Brně a 

v letech 1921 až 1926 

studoval České vysoké 

učení technické v Praze.

Byl především architektem 

projektů obytných domů a 

sochařem.

Pravděpodobně, že 

budovu městského kina v 

dnešní ulici Rakoci navrhl 

právě on.

Obr. 11 Martin Reiner, Mestske kino, ul. Volosyna,20 (drive ul. Rakoci), 1929
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František Sander byl český architekt, který je znám především svými technickými stavbami u 

řek, mimo jiného navrhoval i nájemné dom yv různých částech Československa, ale také I budovy 

okresních úřadů, v Užhorodě na křižovatce ulic Dovženko a Krylova podle jeho návrhu byla 

postavená budova policejního ředitelství (1925).

František Sander
Datum narození: 30. dubna 1871, Praha

Datum úmrtí: 10. ledna 1932, Hořovice

Obr. 12. arch. František Sander, Budova policejního ředitelství, ul. Ferenca Rakocl, 13,1925
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Josef Hlaváček
Datum narození: 13.3.1883 Poděbrady 

Datum úmrtí: ????

Inženýr, architekt, malíř. Absolvent ČVUT v Praze. Projektoval 26 činžovních domů v Praze, 2 

rodinné domy, 5 budov celních úřadů, gymnázium v Chebu, okresní úřady v Kežmarku a Rožnavě 

na Slovensku, několik školních budov atd. Pro Užhorod vypracoval návrh dostavby státního ústavu 

pro vzdělání a výcvik porodních asistentek v Kapušanske ulici, která byla postavená v r. 1930.

Obr. 13. Josef Hlavaček, Novostavba statni školy porodních asistentek stavitel - [Ing. Dr. 1 Buršík], 1930
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Jan Cillar
Datum narození: 24.6.1904 Příboř 

Datum úmrtí: 7.5.1967 Praha

Narozen 24. 6.1904 v Příbore. V letech 1922-25 studuje architekturu u prof. Cočára na Akademii 

výtvarných umění v Praze. Poté zaměstnán v soukromých projektových kancelářích (např. u 

Jaromíra Krejcara), navrhuje budovy obytné i občanské včetně vnitřního zařízení. Jako přítel Karla 

Teigeho se silně zúčastňuje levicové spolkové činnosti, zejména v Devětsilu a Levé frontě, jakož i 

řady architektonických a urbanistických soutěží.

J. Cillar byl typickým funkcionalistickým architektem. Jeho elegantní obytné budovy, realizované v 

Praze před 2. světovou válkou, a zejména pak soubor budov francouzského gymnázia, patří k 

významným dílům českého funkcionalismu. Cillarovy budovy jsou funkčně i výtvarně čisté a jsou 

domyšleny i v interiérech. Bohužel řada jeho soutěžních architektonických projektů a 

urbanistických plánů zůstala nerealizována. Pravděpodobně v Užhorodě podle jeho návrhu byla 

postavená budova Živnostenské školy.

Obr. 14. Jan Cillar, Živnostenská škola pokračovací, ul. Ruska, 3 (dříve ul. Jókaková), 1932
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Petr Kropáček
Datum narození: 14.7.1889 Praha 

Datum úmrtí: 10.9.1931 Praha

Český architekt, který navrhoval budovy škol. Působil v Praze, mimo jiného ve spolupráci s 

Otokarem Fierlingerem navrhl vilu Edvarda Beneše. Také postavil několik školních budov na 

Slovensku a v roce 1932 podle jeho návrhu byla postavená budova Jubilejní Masarykové školy.

Obr. 15. Petr Kropáček, Jubilejní škola Masarykova, Naberežna Nezaležnosti, 18 (dříve Tyršovo nábřeží), 1932
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