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HISTORICKÁ ŽILINA II. – Veľký 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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Námestie Andreja Hlinku

Boutique Hotel Dubná Skala
J. M. Hurbana 8

J. M. Hurbana 14

Vypĺňa priestor pod farským kostolom Najsvätejšej
Trojice a stojí na riečnej terase Váhu. Priestor sa volal Pod farou, neskôr tu postavili pivovar a bitúnok.
V strede stála fontána Žilinské panny od Vladimíra Kompánka a dnes je tu tzv. Spievajúca fontána.
Významnou budovou bol Uhorský kráľovský kapitanát – terajšia Považská galéria. Na rohu námestia
a Národnej ulice postavili v roku 1927 hotel Astória.
Teraz je námestie nazvané podľa Andreja Hlinku.
Jeho bronzovú sochu od akad. sochára Ladislava
Beráka odhalili 17. septembra 1994.

Budovu postavili v rokoch 1906 – 1913. Pôvodne
tu stáli drevené a hlinené domy. Hotel patril Jozefovi Karasovi, ktorý predával liehoviny a mal i reštauráciu. Jedným z majiteľov hotela bol starosta Žiliny
Dr. Vojtech Tvrdý, ktorý tu mal v rokoch 1939 – 1945
aj kanceláriu. Dubná Skala bola známa ako vináreň a reštaurácia. Najväčšie úpravy budova zažila
v roku 1984, keď patrila Reštauráciám Žilina. Posledná rekonštrukcia a modernizácia prebehla v roku
2006. Pôvodný vzhľad budovy zostal neporušený.
Dnešný štvorhviezdičkový hotel tak nadviazal na dlhoročnú tradíciu.

Príslušníci Rehole menších bratov začali v roku 1723
s výstavbou barokového kostola a kláštora. Stavba
bola dokončená v roku 1731. Pôvodne jednoposchodovú budovu kláštora nadstavili v roku 1924. Hodnotné je najmä vnútorné barokové zariadenie kostola, ako
aj jeho baroková výzdoba – oltáre, sochy, kazateľnica, hladké i točené stĺpy a oltárne obrazy. Súčasťou
kostola je loretánska kaplnka; dve okná s vitrážami
navrhol akad. maliar Fero Kráľ. V kláštore pôsobili
mnohé významné osobnosti slovenského kultúrneho
života: Hugolín Gavlovič, Eugen Gerometta, Edmund
Pascha, Juraj Tvrdý a iní.
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Bacherova vila

Rosenfeldov palác

Pošta 1

Budovu postavil žilinský advokát Ján Milec (1847
– 1901), pôvodne tu bol poštový úrad, od roku 1911
tu sídlila pobočka Úverovej banky, ktorú po roku 1919
premenovali na Slovenskú banku. Banku riadil Andrej
Bacher (1885 – 1945), dom kúpil spolu s dcérou Jána
Milca Editou, preto Bacherova vila. Od 12. decembra
1918 tu sídlil minister s plnou mocou pre správu Slovenska MUDr. Vavro Šrobár aj jeho úrad – tzv. prvá
slovenská vláda. Budova po vojne patrila Okresnému
národnému výboru a niekoľko rokov tu sídlil aj Odbor
kultúry ONV.

V roku 1897 kúpil žilinský bankár Ignác Rosenfeld
pozemok na vtedajšej ulici Gabriela Baroša a asi v
roku 1907 podľa projektu architekta Mikuláša Rautera tu dal postaviť budovu banky a obytného domu
– zmenšenú napodobeninu viedenského zámku Belveder. Je to skvost secesnej architektúry a zároveň
asi najkrajšia budova v meste postavená za posledné storočie. Jej pôvodný stav bez väčších zásahov si
zasluhuje pozornosť aj vďaka interiéru a zachovanej
štukovej výzdobe. V roku 2009 bol objekt vyhlásený
za národnú kultúrnu pamiatku.

Najväčšou budovou na Sládkovičovej ulici je Pošta
l, kde od roku 1779 do roku 1885 stálo františkánske
gymnázium. Po roku 1907 mesto postavilo jednoposchodovú budovu Uhorskej kráľovskej pošty. Sem
pošta prešla z pôvodnej budovy – Bacherovej vily.
Budovu pošty mesto prenajímalo štátu do roku 1936,
keď ju nakoniec predalo, a Slovenský štát tu v rokoch
1939 – 1940 postavil novú budovu v terajšej podobe.
Projekt stavby vypracoval Juraj Tvarožek. V súčasnosti sú v dvanástich domoch Sládkovičovej ulice,
obchody a služby.
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Neologická synagóga

Budova ČSOB

Budova VŠDS blok „A“

V roku 1860 postavili v Žiline prvú synagógu a na
jej mieste potom vybudovali v roku 1929 – 1931
novú podľa projektu významného berlínskeho architekta prof. Dr. Petra Behrensa. Projekt patrí k
vrcholom jeho majstrovstva. Funkcionalistická stavba s maurskými prvkami radí objekt k ojedinelým
stavebným pamiatkam v rámci celého Slovenska.
V súčasnosti je budova v rekonštrukcii a plánuje
sa tu zriadiť kultúrne zariadenie – múzeum, galéria,
výstavná sieň. Prác sa ujalo dobrovoľné združenie
pod vedením Marka Adamova.

Neoklasicistická budova filiálky Rakúsko-uhorskej
banky vznikla v roku 1912. V medzivojnovom období, za prvej ČSR, patrila zasa filiálke Národnej
banky česko-slovenskej. Po druhej svetovej vojne
tu sídlila expozitúra Štátnej banky česko-slovenskej, potom pobočka Obchodnej banky a donedávna tu bola opäť filiálka Česko-slovenskej obchodnej banky. Budovu projektoval uznávaný architekt
J. Hubert, meno architekta sa podarilo prečítať na
projekte budovy riaditeľovi Štátneho archívu Bytča
– pobočka Žilina Mgr. Petrovi Štanskému.

Pre potreby Uhorskej kráľovskej štátnej reálnej školy postavili v rokoch 1910 – 1912 novú budovu na
spojnici ulíc J. M. Hurbana a Legionárskej, podľa
projektov mladých budapeštianskych architektov
Ambrusa Ortha a Emila Somla z ateliéru architekta Ignáca Alpára. Bol to štýl tzv. maďarskej secesie. Výzdobu fasády urobil maďarský sochár Maróthy. Momentálne je budova prázdna, učebne aj
Vydavateľstvo EDIS, ktoré tu sídlilo, sa presťahovali
do areálu Žilinskej univerzity na Veľký diel.
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Katolícky dom

Remeselnícky dom

Hotel Polom

Postavili ho spolu s Národným divadlom v rokoch
1925 – 1926 podľa projektu architekta Stanislava
Koníčka v štýle neoklasicizmu. Na štíte je slovenský dvojkríž s dvoma orlami a nad vchodom sochy
žien, symbolizujúce hudbu a divadlo. Dňa 6. októbra
1938 sa tu zišlo sedem slovenských strán a prijalo
tzv. Žilinskú dohodu. Na jej základe potom Národné
zhromaždenie dňa 20. októbra 1938 prijalo zákon
o autonómii Slovenskej krajiny. V máji 1990 sa do
budovy vrátili sestry sv. Františka a od roku 1991
je tu Gymnázium svätého Františka z Assisi.

Pôvodne sa volal Priemyslový dom Gabriela
Barossa (Baroša), bol postavený v roku 1910. Odtiaľto sa vtedy usmerňovala remeselná výroba v meste.
Na čelnej fasáde objektu je umiestnená plastika uhorského ministra dopravy a verejných prác Gabriela Barossa a ďalších sedemnástich postáv remeselníkov.
V roku 1925 sa stala budova sídlom Živnostenského
spoločenstva, po druhej svetovej vojne tu sídlili rôzne
žilinské školy: Učňovská, Stredná priemyselná škola
stavebná, Jazyková škola, časť Konzervatória a časť
Obchodnej akadémie svätého Tomáša Akvinského.

K najluxusnejším hotelom v Žiline patril hotel Rémi.
Pozemok vlastnil podnikateľ Karol Grün, ktorý ho
v roku 1907 predal Henrichovi Rémimu a postavil
mu secesný jednoposchodový hotel. Majiteľ hotela zomrel v roku 1928 a je pochovaný na židovskom cintoríne v Žiline. Hotel patril deťom. Za prvej
ČSR nadstavili dve poschodia a vybudovali odkrytú
terasu. V roku 1940 bol hotel arizovaný a správu
vykonával slovenský Nemec Zaisel. V roku 1950 hotel znárodnili a premenovali na Polom. Rekonštrukcie
sa opakovali v roku 1951, 1979 – 1985 a v roku 2007.
Odvtedy sa volá Best Western Palace Hotel Polom.

Hodžova 20

Kuzmányho 1

J. M. Hurbana 44

J. M. Hurbana 28

Legionárska 1

Kálov 655

Sládkovičova 14

J. M. Hurbana

P. O. Hviezdoslava 22
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