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HISTORICKÁ ŽILINA I. – Malý okruh
Počas svojho vyše sedemstoročného vývoja sa v Žiline vybudovalo mnoho dôležitých objektov, ktoré reprezentujú celú šírku jej vývoja. Medzi nimi sa nachádzajú nielen
sakrálne, ale aj profánne stavby dôležité pre celkový obraz mesta. Žilina sa stala centrom severného Slovenska, vďaka čomu nadobudla významné postavenie i ako dôležitá križovatka obchodných ciest a v súčasnosti železničných a diaľničných tratí. Jej umiestnenie v priestore spojenia troch riek jej od pradávnych čias dávalo silné impulzy
k dôležitému postaveniu v celoslovenskom rozsahu. Stala sa nielen významnou dopravnou križovatkou, centrom dôležitých priemyselných závodov, ale aj hospodárskym
a kultúrnym centrom.
www.regionmalafatra.sk
www.tikzilina.eu
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Balustráda,
socha sv. Cyrila a Metoda

Katedrála
Najsvätejšej Trojice

Burianova veža

Po požiaroch mesta v 19. storočí sa zmenil aj charakter okolia farského kostola. Na východnom svahu tu po roku 1920 vyrástla balustráda, ktorá bola
po zbúraní starého pivovaru doplnená farskými
schodmi. Balustrádu mesto prestavalo v rokoch
1940 – 1944 do terajšej podoby. Súčasne bola
postavená aj budova Reprezentačného domu
– dnešného Mestského divadla. V súčasnosti je na
centrálnej ploche balustrády umiestnené súsošie
sv. Cyrila a Metoda od akad. sochára Ladislava
Beráka. Slávnostne bolo odhalené dňa 20. decembra
2000.

Prvýkrát sa spomína v roku 1423, keď žilinský mešťan Štefan Langworst venoval kostolu, zasvätenému
vtedy Panne Márii, časť svojho majetku. Postupne sa
niekoľkokrát prestavoval, najmä po mnohých požiaroch mesta. Jednoloďový kostol tu stál od začiatku
druhej polovice 13. storočia až do začiatku 14. storočia. V 14. storočí postavili trojloďovú baziliku s polygonálnym presbytériom. Farský kostol bol koncom
16. storočia zasvätený Najsvätejšej Trojici – v roku
1586. V súčasnosti je sídelným chrámom Žilinského
biskupstva.

maly _okruh.indd 1

Horný val

Nachádza sa na ulici Horný val, tesne vedľa veže
farského kostola. Jej osud je spojený s menom majiteľa hradu Strečno v rokoch 1526 – 1529 Buriana
Svetlovského z Vlčnova, ktorý vtedy bol aj dedičným
richtárom Žiliny. Burianova veža slúžila ako zvonica,
pozorovateľňa, ako ochrana pred požiarmi a príchodom nepriateľov. Jej osud je spojený s osudom kostola, a preto viaceré požiare kostola postihli aj samotnú
vežu. Poslednou prestavbou v roku 1941 dostala veža
vyhliadkovú terasu. V súčasnosti pripravuje mesto jej
rekonštrukciu a využitie na kultúrne účely.

12/2/12 6:16:12 PM

11

I.

03

Stará radnica

Mariánske námestie

Kostol Obrátenia sv. Pavla
Apoštola; Kláštor Kapucínov

Budova radnice je iba pokračovaním pôvodného
objektu, ktorý bol zničený počas veľkého požiaru v roku 1886. Postavili ju v roku 1890 na starších
gotických základoch. Pôvodne tzv. Polakovský
dom sa prvýkrát spomína v roku 1479 ako sídlo žilinského richtára – fojta – Petra Polláka. Sídlo
dedičného richtára bolo spolu s dedičným richtárstvom odkúpené žilinským magistrátom až na prelome 15. – 16. storočia a odvtedy tu sídlili mestské
orgány. Poslednou opravou v rokoch 1992 a 1993
získala radnica svoju súčasnú podobu. Nachádzajú
sa tu reprezentačné miestnosti.

Centrálne námestie historického jadra Žiliny. Nachádzajú sa tu najstaršie stavby mesta budované už
ako murované po veľkom požiari v roku 1521, dovtedy väčšina domov bola drevená. Na žilinskom rínku
sa odohrával život mesta – konali sa tu pravidelné
trhy a výročné jarmoky. V domoch okolo námestia
sídlil mestský patriciát – remeselníci, obchodníci a
kupci. Laubne obopínajúce celé námestie slúžili na
predaj vyrobeného tovaru. Socha Immaculaty v strede námestia je symbolom rekatolizácie a postavili ju
v roku 1738. V súčasnosti sa na námestí nachádza
32 samostatných objektov.
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Dom Umenia – Fatra

Stará tržnica
Horný val 35

Bottova ulica 20

Najvýznamnejším domom okrem hotela Reich-Dukla
z roku 1912 je predovšetkým Dom umenia. Secesnú budovu postavil v roku 1921 Rufinus Stejskal namiesto pôvodného stredovekého domu. Bolo tu kino
a divadlo pod názvom „Grand Bio Universum“. Dňa
21. novembra 1921 sa v kine uskutočnila premiéra
prvého slovenského filmu Jánošík bratov Siakeľovcov. Po zoštátnení v roku 1945 dostalo kino názov
Fatra. V rokoch 1983 – 1988 sa uskutočnila rozsiahla
rekonštrukcia celého objektu pre potreby Žilinského
komorného orchestra, ktorému patrí aj v súčasnosti.

Medzi ulicami Horný val a Zaymusova stojí pozoruhodná stavba Starej tržnice, ktorá vznikla v rokoch
1941 – 1942 na mieste troch pôvodných domov. Projekt tržnice vypracovali žilinskí architekti M. Šesták a
Ferdinand Čapka. Dvojúrovňová stavba mala krytú
prízemnú časť a na poschodí boli otvorené predajné
plochy. V čase stavby patrila k najmodernejším budovám svojho druhu na Slovensku. V uzatvárateľnom
priechode boli malé obchodíky a stánky s občerstvením. V šesťdesiatych rokoch prestavali tržnicu na veľkopredajňu SMER.

Dom postavený rodinou Babuškovcov, v ktorom v rokoch 1894 – 1904 býval lekár a národovec MUDr. Dušan Makovický (1866 – 1921). Bol aj osobným lekárom
ruského klasika Leva Nikolajeviča Tolstého. V rokoch
1905 – 1919 tu býval aj ďalší významný žilinský lekár
MUDr. Ivan Hálek (1872 – 1945), ktorý bol aj členom
Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska na
čele s Vavrom Šrobárom, ktorý tu bol ubytovaný na prelome rokov 1918 – 1919. V súčasnosti tu sídli Okresná
hvezdáreň a Regionálne kultúrne stredisko. Budova
je známa pod názvom Makovického dom.
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Dom Lombardini

Mestské divadlo

Považská galéria umenia

Pôvodne renesančný jednoposchodový dom, v ktorom býval žilinský historik a právnik Alexander
Lombardini. Okrem iného vydal knihu o dejinách
mesta: Stručný dejepis slobodného mesta Žiliny,
Turčiansky sv. Martin, 1874. Písal o dejinách okolitých hradov a dejinách šľachtických rodov. Dom,
v ktorom žil iba krátko, nesie nielen jeho meno, ale
má tu aj novú expozíciu venovanú životu a dielu
tohto významného žilinského rodáka. Autormi expozície sú dvaja žilinskí historici PhDr. Marián Mrva
a Mgr. Peter Štanský.

Budovu divadla postavili v rokoch 1942 – 1944 ako
Reprezentačný dom Žiliny aj ako cirkevnú školu.
Stavbu v štýle talianskeho neoklasicizmu projektovali
architekti Otto Reicher, Ferdinand Čapka a František
Eduard Bednárik. Od roku 1950 tu pôsobilo divadlo
pod rôznymi menami a mestské základné aj stredné
školy. Od roku 1991 je to opäť Mestské divadlo a sídlo
mestskej televízie.

Budovu postavili podľa projektu budapeštianskeho
staviteľa Karola Kocha v roku 1911. Pôvodne tu sídlil
Uhorský kráľovský pohraničný policajný kapitanát až
do roku 1918. V čase prvej Československej republiky tu bolo Okresné žandárske veliteľstvo. Potom tu
sídlila učňovská škola, redakcia týždenníka Cieľ. Považské múzeum a galéria tu pôsobili v rokoch 1972
– 1976. Vtedy sa galéria oddelila od múzea. Vznikla
tu samostatná expozícia diela Rudolfa Pribiša. V súčasnosti bola galéria nadstavená na pôvodnej streche budovy novým funkčným podlažím.

Mariánske námestie 1

Jozefa Vuruma 4

Horný val 19

Horný val

Mariánske námestie 22 a 23

Patria k dominantám námestia a v meste ich väčšina
obyvateľov pozná pod menom Sirotár a sirotinec. Na
ich mieste stálo pôvodne päť meštianskych domov.
Vlastná stavba rezidencie – kostola a kláštora jezuitov – začala v roku 1743. Dokončený bol síce až v
roku 1754, ale kostol vysvätili už v roku 1749. Dvojvežová baroková stavba je jednoloďová; hlavný oltár
je barokový z polovice 18. storočia. Rezidencia jezuitov má tri časti – hlavný štvorkrídlový objekt okolo
kláštorného dvora, spojovacie krídlo a zadné krídlo
bývalej sýpky.
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Babuškov dom

Námestie Andreja Hlinku 2

texty Mgr. Jozef Moravčík, fotografie Miroslav Cibulka, grafický dizajn Peter Dlhopolček (www.atelier314.eu)
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