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Kurze Einleitung
Das Werk des Architekten Jože Plečnik (1872-1957) prägte 
drei mitteleuropäische Städte: Wien, Prag und Ljubljana. 
In Wien, wo er bei Otto Wagner studierte, zeichnete er sich 
unter anderem durch die Errichtung des Zacherl-Hauses 
(1903-1905) aus, die nach allgemeiner Ansicht der Kritik zu 
den Pionierwerken der europäischen modernen Architektur 
zählt.

Neben einigen Familienhäusern und Inneneinrichtungen 
sowie dem Karl-Borromäus-Brunnen (1906-1909) 
vollendete er seine Arbeit in Wien mit der Heilig-Geist-
Kirche in Ottakring (1910-1912), die eines der ersten 
Sakralgebäude in Stahlbetonbauweise in ganz Österreich-
Ungarn war. Plečniks Prager Opus umfasst umfangreiche 
Neugestaltungen der Prager Burg und ihrer Gartenanlagen 
(1920-1933) sowie die Herz-Jesu-Kirche in Vinohrady 
(1928-1932). Auf Einladung des tschechoslowakischen 
Staatspräsidenten Tomáš G. Masaryk gestaltete er auf der 
Prager Burg, die sich Masaryk als Residenz wählte, zahlrei-
che Innenräume, den I. und III. Hof, den Paradiesgarten, den 
Wallgarten und den Basteigarten, in denen sich auf aus-
drücklichen Wunsch des Staatspräsidenten die Ideen der 
Freiheit und Demokratie spiegeln sollten.

Nach Plečniks Rückkehr 1921 nach Ljubljana, wo man 
ihm eine Professur an der neu gegründeten Universität von 
Ljubljana anbot, widmete er alle seine schöpferischen Kräfte 
der urbanistischen Gestaltung seiner Stadt. Vor Augen hatte 
er die neu entstehende Hauptstadt der Slowenen – Ljubljana 
sollte in seiner Vision ein neues Athen werden. Nicht nur ent-
warf er in Ljubljana ein Opus von Schlüsselbauten, die das 
antike Athen charakterisierten, vielmehr sollte das gesamte 
Erscheinungsbild der Stadt wieder mediterran werden. 
Seine großartigen Ideen setzte Plečnik mit einer sehr eige-
nen Stadtgestaltung um. Von seinem Haus im Stadtteil 
Trnovo aus entwarf er eine Landachse, die durch die Straßen 
Emonska cesta und Vegova ulica direkt in die Stadtmitte 
zum Kongressplatz und Sternpark (Park Zvezda) führt. 
Unweit von seinem Heim spaltet sich der Gruber-Kanal vom 
Fluss Ljubljanica ab. Dort entstand die Landzunge Špica. Er 
gestaltete also auch eine Wasserachse, nämlich den gesam-
ten Uferbereich der Ljubljanica durch die Stadt, von der 
Špica an der mit Weiden bepflanzten Promenade Trnovski 
pristan und der Gradaščica-Mündung vorbei zur St.-Jakobs-
Brücke (Šentjakobski most), weiter zur Schusterbrücke 
(Čevljarski most) und zu den Drei Brücken (Tromostovje), 

Links/vlevo: Jože Plečnik / Josip Plečnik



6



7

die den Höhepunkt dieser Komposition bilden. Neben den 
Drei Brücken legte er eine lange Reihe von Markthallen an. 
Diese architektonische Linie schloss er mit einem Stauwehr 
ab – einem Triumphbogen, durch den der Fluss Ljubljanica 
die Stadt verlässt. Rechtwinklig zu diesen zwei Achsen 
gestaltete Plečnik mehrere architektonische Linien: den 
Uferbereich der Gradaščica, die Straße Zoisova cesta, die 
auf den St.-Jakobs-Platz (Šentjakobski trg) mündet und 
deren Fortsetzung ein Weg zur Burg ist, sowie die ambitio-
niert konzipierte Achse vom Waldhügel Rožnik an den Drei 
Brücken (Tromostovje) vorbei zur Burg von Ljubljana –  
von diesem Vorhaben konnte er nur die große Promenade 
im Tivoli-Park und die Neugestaltung der Wehranlage 
Šance verwirklichen. In das so entstandene urbane Netz 
setzte er seine Gebäude, die dieses logisch weiterent-
wickeln: das Freilichttheater Križanke, die National- und 
Universitätsbibliothek, das Ursulinengymnasium, die 
Wechselseitige Versicherungsanstalt (Vzajemna zava-
rovalnica). Die Pläne zahlreicher anderer Bauten wurden 
nicht realisiert. Außerhalb der Stadtmitte, doch praktisch 
allesamt im Rahmen des Konzeptes des “neuen Athens”, 
entstanden die St.-Franziskus-Kirche im Stadtteil Šiška, das 
Stadion im Stadtteil Bežigrad, das Baraga-Priesterseminar, 
der Aufbahrungskomplex am Friedhof Žale sowie die 
St.-Michaels-Kirche im Dorf Črna vas am Stadtrand von 
Ljubljana. Außer dem Freilichttheater Križanke entstanden 
alle diese Werke samt ihren urbanistischen Linien in weniger 
als zwanzig Jahren (1925-1944). So konnte der Architekt 
selbst miterleben, wie die Stadt, besonders im alten Teil, zu 
voller Wirkung gelangte. Es sind aber noch andere gestalte-
rische Besonderheiten Plečniks zu erwähnen. Plečnik setzte 
in der Regel klassische Formelemente wie z. B. Säulen, 
Balken, Baluster u. Ä. ein, wobei er alle diese Formen auf 
sehr persönliche und originäre Weise verarbeitete. Seine 
Formen sind geistreich, humorvoll, manchmal sogar mit 
erotischen Andeutungen versehen, mit anderen Worten: 
subversiv. Mit ihnen zersetzte er die klassische Ordnung und 
ihre in der Geschichte gefestigte Bedeutung, damit sie einst 
als Schlüsselelemente öffentlicher Räume, Plätze, Brücken, 
Treppen, Kolonnaden u. Ä. wortwörtlich allen Bürgern ohne 
Unterschied zugute kommen.

Aufgrund aller dieser Eigenschaften zählt Plečniks 
Ljubljana zu den wichtigsten ganzheitlichen Kunstwerken 
des 20. Jahrhunderts und bildet damit ein urbanistisches 
Phänomen in weltweitem Maßstab.

Links/vlevo: Plečniks Arbeitstisch / Plečnikův pracovní stůl
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Stručný uvod 
Dílo architekta Josipa Plečnika (1872-1957) zanechalo svou 
stopu ve třech středoevropských městech: ve Vídni, v Praze 
a v Lublani. Ve Vídni, kde se učil u architekta Otto Wagnera, 
se vyznamenal postavením Zacherlova paláce (1903-1905), 
který je všeobecně kritikou považován za jedno z průkop-
nických děl evropské moderní architektury.

Kromě některých rodinných domů, interiérů a kašny 
Karla Boromejského (1906-1909) završil své dílo ve Vídni 
kostelem sv. Ducha na Ottakringu (1910-1912), který byl jed-
nou z prvních sakrálních staveb, provedených v železobeto-
nu v celém rakousko-uherském císařství. Plečnikův pražský 
opus zahrnuje rozsáhlé rekonstrukce Pražského hradu a 
zahrad (1920-1933) i kostel Nejsvětějšího srdce Páně na 
Vinohradech (1928-1932). Na pozvání československého 
prezidenta Tomáše G. Masaryka předělal na Pražském 
hradě, který si prezident vybral pro svou rezidenci, četné 
hradní interiéry, I. a III. nádvoří, Rajskou zahradu, zahradu Na 
Valech a zahradu Na Baště, ve kterých se měly na výslovné 
prezidentovo přání odrážet ideje svobody a demokracie.

Po příchodu do Lublaně roku 1921, kde mu byla nabídnuta 
profesura na právě založené lublaňské univerzitě, zasvětil 
všechny své tvůrčí síly urbanistickému plánování města. 
Před očima měl Lublaň jakožto nově vznikající metropoli 
Slovinců a promítal do ní obsah a vizi nových Atén. Nejen, 

Plečniks Haus im Stadteil Trnovo / Plečnikův dům ve čtvrti Trnovo
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že ve městě vytvořil opus klíčových budov, které byly cha-
rakteristické pro antické Atény, nýbrž se měl dle jeho názoru 
celkový ráz Lublaně stát opět středozemním. Velkoleposti 
této myšlenky připojil ještě zcela svérázný způsob formování 
města. Od svého domu v městské části Trnovo protáhl osu, 
která vede Emonskou a Vegovou ulicí přímo do srdce města 
na Kongresové náměstí (Kongresni trg) a do parku Hvězda 
(Zvezda). Nedaleko jeho domu se řeka Ljubljanica rozdělí na 
Ljubljanici a Gruberův kanál, kde vznikla tzv. Špica. Navrhl 
tedy také vodní osu, celé poříčí Ljubljanice skrze město, 
od Špici kolem vycházkové cesty s vrbami u Trnovského 
přístaviště a ústí Gradaščice až k Svatojakubskému mostu 
(Šentjakobski most), dále kolem svého Ševcovského mostu 
(Čevljarski most) až k Trojmostí (Tromostovje), které před-
stavuje vrchol vzniklé kompozice. V blízkosti mostů navrhl 
dlouhou linii Tržnic a uzavřel ji říčním stavidlem – vítězným 
obloukem, skrze který řeka Ljubljanica opouští město. Na 
tyto dvě osy položil několik kolmic: vytvarované poříčí 
Gradaščice, Zoisovu ulici se zakončením na Svatojakubském 
náměstí (Šentjakobski trg) a s pokračováním Cestou na hrad, 
dále ambiciózně pojatou osu od Rožniku kolem Trojmostí 
na lublaňský hrad, ze které se mu však podařilo realizovat 
pouze velkou vycházkovou cestu v parku Tivoli, na hradě pak 
rekonstrukci pevnosti Šance. Do vzniklé sítě umístil své stav-
by, které akcentují základní síť a logicky ji doplňují – komplex 
Križanke, Národní a univerzitní knihovnu, voršilské gymnázi-
um, Pojišťovnu Vzajemna. Četné jiné zůstaly pouze na papíře. 
Mimo užší centrum, avšak téměř všechny v kontextu reper-
toáru nových Atén, vznikly budovy jako kostel sv. Františka 
v městské části Šiška, Stadión, Baragův seminář, hřbitovní 
komplex Žale a na jižním okraji Lublaně v obci Črna vas ještě 
kostel sv. Michaela v oblasti Barje. Kromě komplexu Križanke 
vznikla všechna tato díla včetně urbanistických řešení v prů-
běhu méně než dvaceti let (1925-1944). Architekt tak mohl 
ještě sám sledovat, jak město, zvláště jeho stará část, funguje 
naplno. Zde jsou pak ještě některé jeho designérské zvlášt-
nosti. Plečnik zpravidla používal klasické prvky, jako jsou 
sloupy, trámy, balustry, pilastry apod., avšak přepracovával je 
velmi osobitým a velmi originálním způsobem. Formy, které 
používá, jsou zábavné, humorné, někdy dokonce opatřené 
erotickými náznaky, jedním slovem: subverzivní. Rozvrátil jimi 
klasický řád a jeho dějinami utvrzený význam, aby mohly být 
jednou jakožto klíčové prvky veřejných prostor, tržišť, mostů, 
schodišť, kolonád apod. k dispozici doslova všem měšťanům 
bez rozdílu.

Díky všem těmto vlastnostem se Plečnikova Lublaň řadí 
mezi nejdůležitější celostní umělecká díla 20. století a je tak 
světovým urbanistickým fenoménem.
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Lublaňské dílo
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1 Die Drei Brücken - Tromostovje (1929 -1932)
Die Drei Brücken sind der Schlüsselpunkt, an dem sich zwei 
urbanistische Achsen Plečniks kreuzen: die “Wasserachse” 
und die Landachse, die den Waldhügel Rožnik bzw. den 
Tivoli-Park mit der herausragenden Dominante der Stadt, 
nämlich der Burg von Ljubljana, verbindet. Die mittlere von 
den steinernen Drei Brücken wurde an der Stelle der frühe-
ren, aus dem Mittelalter stammenden Holzbrücke erbaut. 
Diese war strategisch sehr bedeutend, verband sie doch 
die Länder Nordwesteuropas mit dem Balkan bzw. mit 
Südosteuropa. Um den Prešeren-Platz durch eine erwei-
terte Fläche mit der Altstadt zu verbinden, fügte Plečnik 
links und rechts der neuen Brücke je eine Fußgängerbrücke 
hinzu. Dadurch eröffnete er großartige Ansichten in den 
Lücken zwischen den Drei Brücken und pflanzte in diesen 
Lücken auf der unteren Flussterrasse Pappeln, so dass von 
der Straßenebene aus nur die Baumkronen sichtbar sind, die 
den Blick zum Rathaus und zum Robba-Brunnen leicht ver-
decken. Von den beiden Nebenbrücken führen symmetrisch 
auf jeder Seite Treppen zur niedrigeren Ebene, was ihnen ein 
venezianisches Aussehen verleiht. Plečnik unterstrich dies 
noch durch Kunststeinbalustraden mit massiven Balustern, 
auf denen er an einigen Schlüsselpunkten Leuchten auf den 
Brüstungspilastern anbrachte. Die “Betonköpfe” auf der 
Brüstung einerseits und die sich bewegenden Menschen 
andererseits erzeugen interessante optische Effekte.

Auf der rechten Uferseite binden die Drei Brücken 
an ein Blumengeschäft (darin befindet sich heute der 
Geschenkladen ROKUS) am Anfang des Marktkomplexes 
an, auf der linken Uferseite steht als kleines architektoni-
sches Pendant ein Tabakkiosk.

1 Trojmostí (Tromostovje, 1929-1932)
Trojmostí je klíčový bod, kde se střetávají dvě Plečnikovy urba-
nistické osy: vodní osa a osa, která spojuje Rožnik resp. park 
Tivoli s klíčovou městskou dominantou – lublaňským hradem. 
Prostřední kamenný most Trojmostí z 19. století stojí na místě 
někdejšího dřevěného, avšak strategicky významného stře-
dověkého mostu, který spojoval země severozápadní Evropy 
s Balkánem resp. s jihovýchodní Evropou. Architekt přidal 
prostřednímu mostu ještě dva mosty pro chodce, aby tak spojil 
Prešernovo náměstí se starým městem formou určité rozšířené 
plochy. Získal tím překrásné pohledy do mezer mezi mosty a 
na spodní říční terase v nich zasadil topoly, takže jsou z úrovně 
silnice viditelné pouze jejich koruny, které mírně zastírají pohled 
směrem k radnici a Robbově kašně. Z postranních mostů klesají 

Links/vlevo: Die Drei Brücken (Tromostovje) / Trojmostí
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symetricky na každé straně schody na nižší úroveň, což jim 
uděluje benátský vzhled. Ten je ještě umocněn balustrádami z 
umělého kamene, s masivními sloupky, na které na klíčových 
místech umístil pouliční lampy. Betonové koule na soklech 
vytvářejí spolu s pohybujícími se lidmi zajímavé optické efekty.

Na pravém břehu navazuje most na květinářství (dnes 
prodejna dárků ROKUS) na začátku Tržnic, na levém pak 
stojí jako malý architektonický doplněk tabákový kiosek.

2 National- und Universitätsbibliothek (1936 -1941) 
Dies ist Plečniks bedeutendstes Werk in seiner Heimat. Es 
steht an der vom Architekten geschaffenen “Landachse”, 
umfasst von den Straßen Vegova ulica, Turjaška ulica und 
Gosposka ulica. Erbaut wurde es an der Stelle des nach dem 
großen Erdbeben von 1895 abgerissenen Fürstenschlosses, 
eines frühen Barockpalais aus dem 17. Jahrhundert. Das 
Gebäude wirkt von außen wie ein Massivblock - der Architekt 
orientierte sich am italienischen Palazzo. Das Grundmotiv der 
Fassadengestaltung, eine Kombination aus Ziegeln und ver-
schieden bearbeiteten Steinblöcken, ist dem Haus des römi-
schen Künstlers Federico Zuccari entlehnt. Der Grundriss 
zeigt, dass das Gebäude aus vier Trakten und einem zentralen 
Verbindungstrakt für den monumentalen Treppenaufgang 
besteht. Dieser verbindet den Haupteingang an der Turjaška 
ulica mit dem Trakt des quer liegenden großen Lesesaals, der 
sich mit zwei großen Glaswänden zu den Straßen Vegova 
ulica und Gosposka ulica öffnet. Vier kleinere Treppen befin-
den sich in den Ecken des Gebäudes. Die Tür zur Bibliothek 
ist mit zwei Pferdeköpfen auf den Türklinken geschmückt –  
Pegasus ist es, der den Besucher in das Musenhaus trägt. 
Sofort nach dem Eintritt in die kleine dunkle Eingangshalle 
wird der Besucher vom Lichtstrahl erfasst, der durch die obe-
ren Fenster des großen Lesesaales dringt.

Er folgt ihm durch den in dunklem Stein gehaltenen 
Treppenaufgang und den Säulengang bis zum Lesesaal. 
“Aus dem Dunkel des Unwissens in das Licht des Wissens 
und der Erleuchtung”, lautet der zentrale Gedanke, der in 
dieses großartige Gebäude gelegt ist.

2. Národní a univerzitní knihovna (1936 -1941) 
Jde o nejvýznamnější Plečnikovo dílo ve vlasti. Stojí na architek-
tově ose mezi Vegovou, Turjaškou a Gosposkou ulicí, na místě 
po zemětřesení zbouraného Knížecího zámku, raně barokního 
paláce ze 17. století. Stavba působí zvenčí jako masivní blok – 
architekt se zde inspiroval italským palazzem – základní motiv 
uspořádání průčelí v kombinaci cihly a rozličně opracovaných 

Links/vlevo: National- und Universitätsbibliothek / Národní a 
univerzitní knihovna
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kamenných bloků pak dluží domu římského umělce Federica 
Zuccariho. Pohled na půdorys stavby odhaluje, že je rozděle-
na na čtyři trakty a na prostřední spojovací trakt, určený pro 
monumentální schodiště, které spojuje hlavní vchod z Turjašké 
ulice s traktem napříč ležící velké studovny. Ta se se dvěma veli-
kými prosklenými stěnami otevírá na Vegovu resp. Gosposkou 
ulici. Čtyři malá schodiště jsou umístěna v rozích budovy. Dveře 
do knihovny zdobí koňské hlavy na klikách, ztvárnění Pegase, 
který zavede návštěvníka do domu múz. Ihned po vstupu do 
malé tmavé haly zachytí návštěvník paprsek světla, který při-
chází skrze vrchní okna velké studovny.

Následuje jej schodištěm a sloupořadím z tmavého 
kamene až ke studovně. „Ze tmy nevědění do světla vědění 
a osvícení“ zní ústřední myšlenka tohoto skvělého domu.

3 Freilichttheater Križanke (1952 -1956)
Križanke ist ein relativ umfangreicher Klosterkomplex mit 
Kirche sowie begleitenden Wohn- und anderen Gebäuden 
des deutschen Ritterordens. Dieser siedelte sich in Ljubljana 
bald nach Mitte des 13. Jahrhunderts an. Die ursprüng-
lich frühgotische Ordenskirche wurde zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts durch eine hervorragende Barockschöpfung 
des Italieners Domenico Rossi ersetzt. Die ursprünglichen 
Klostertrakte wurden im 16. Jahrhundert und später grund-
legend umgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten 
die Ordensleute das Kloster verlassen. Der größte Teil des 
Komplexes wurde für das Festival Ljubljana bestimmt, 
in einem anderen Teil wurde die Schule für Design und 
Fotografie untergebracht. Dem Architekten Plečnik wurde 
der gesamte Umbau anvertraut. Mit einer Reihe von 
Fenstern öffnete er die Klostermauer und lockte damit 
den Blick in das Innere des Komplexes. An der Ostseite 
der Kirche gestaltete er eine Laube mit Lapidarium und an 
der Westseite einen großen Hof, den Mitteltrakt umgab er 
mit einem neuen Arkadenmotiv und einer Kolonnade im 
Obergeschoss, den Quertrakt schmückte er mit Graphit. Die 
rechte Seitenwand wurde mit Leuchten versehen, auf der 
Terrasse wurde ein Laubengang angelegt.

Plečniks Schüler Anton Bitenc und Viktor Molka gestal-
teten das Freilichttheater im Klostergarten, Plečnik selbst 
widmete sich der Einrichtung einer Gaststätte sowie der 
Gestaltung des “Höllenhofes” in der Mitte des Komplexes. Es 
handelt sich um ein Spätwerk Plečniks, in welchem sein Sinn 
sowohl für dekorative als auch für geistreiche Lösungen zum 
Ausdruck kommt, z. B. bei der Beleuchtung im “Höllenhof”.

Links/vlevo: Der Höllenhof im Križanke / Pekelné nádvoří v komplexu 
Križanke
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3 Križanke (1952 -1956) 
Križanke jsou relativně obsáhlým klášterním komplexem s 
kostelem a souvisejícími obytnými a jinými objekty němec-
kého rytířského řádu. Ten se v Lublani usídlil brzy po polovi-
ně 13. století. Původní raně gotický řádový kostel nahradilo 
na počátku 18. století kvalitní barokní dílo Itala Domenica 
Rossiho. Původní klášterní trakty byly výrazně přestavěny v 
16. století i později. Po poslední válce úřady řád vystěhovaly 
a vymezily větší část komplexu pro Lublaňský festival, část 
pak pro Střední školu pro design a fotografii. Plečnikovi 
byla svěřena celková rekonstrukce. Ten pomocí řady oken 
otevřel zeď kláštera a zlákal tak pohled kolemjdoucího do 
nitra komplexu. Na východní straně kostela nechal postavit 
přístavek s lapidáriem, na západní pak velký dvůr, obestavěl 
ústřední trakt novým arkádovým motivem a kolonádou v 
patře, příčný trakt pak vyzdobil sgrafitem. Na pravé straně 
vztyčil lampy a na terase postavil pergolu.

Jeho žáci Anton Bitenc a Viktor Molka jsou autory letního 
divadla v klášterní zahradě, sám Plečnik se věnoval zařizová-
ní hostince a formování Pekelného nádvoří (Peklensko dvo-
rišče) uprostřed komplexu. Jde o Plečnikovo pozdní dílo, ve 
kterém se zrcadlí jeho cit jak pro dekorační tak i pro humorná 
řešení, jak dokládá například osvětlení Pekelného nádvoří.

4 Napoleon- und Illyrien-Denkmal, Vega-Strasse 
 (1929-1932-1940)

Der Bereich der Emonska cesta (Emona-Straße) und Vegova 
ulica (Vega-Straße) wurde im 19. Jahrhundert gestaltet, nach-
dem der Graben an Ljubljanas mittelalterlicher Ostmauer 
zugeschüttet wurde. Plečnik verlieh der gesamten architek-
tonischen Linie eine einheitliche gestalterische Intonation, 
den letzten Akzent schuf er kurz vor seinem Tod durch die 
Neugestaltung des Križanke-Komplexes. Er begann mit 
dem Obelisken (1929), der Napoleon und den Zeiten der 
Illyrischen Provinzen geweiht ist, welche dem slowenischen 
Volk vor allem slowenische Schulen brachten. Den Obelisken 
setzte Plečnik in die Achse der Straße Vegova ulica, statte-
te ihn mit umgebender Architektur aus und pflanzte eine 
Pappel neben ihn, um dem Denkmal einen Hintergrund 
für die Sicht aus der Straße Rimska cesta zu verleihen. Der 
nächste Schritt war die Gestaltung von Straßenterrassen mit 
Köpfen berühmter slowenischer Musiker auf Sockeln vor der 
Musikschule Glasbena matica (1932). Parallel mit dem Bau 
der National- und Universitätsbibliothek legte er auch eine 
Terrasse vor der Bibliothek auf den Überresten der ursprüng-

Links/vlevo: Napoleon- und Illyrien-Denkmal / Pomník Napoleonovi a 
Ilyrským provinciím
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lichen doppelten Stadtmauer an. Die architektonische Linie 
wird von einem Denkmal des Dichters Simon Gregorčič (1937) 
eingeleitet, auf der Terrasse reihte Plečnik neben Bäumen 
und Sträuchern auch Denkmäler herausragender slowe-
nischer Sprachwissenschaftler sowie Parkbänke auf. Die 
Straße Vegova cesta läuft neben dem Universitätsgebäude 
auf dem Kongresni trg (Kongressplatz) aus; jenseits des 
Kongressplatzes am Rande des Sternparks (Park Zvezda) 
errichtete Plečnik genau in der Achse des Napoleon- und 
Illyrien-Denkmals ein Wetterhäuschen, das symbolisch das 
Ende der von Plečnik gestalteten “Landachse” markierte.

4 Pomník Napoleonovi a Ilyrským provinciím, 
 Vegova ulice (1929-1932-1940) 

Oblast Emonské a Vegovy ulice se vytvarovala v 19. století, 
poté co byl zasut příkop u východního opevnění středověké 
Lublaně. Plečnik udělil celému projektu jednotný kvalitní 
tvůrčí tón, poslední akcent pak těsně před smrtí rekonstrukcí 
komplexu Križanke. Práci zahájil obeliskem (1929), zasvě-
ceným Napoleonovi a době Ilyrských provincií, která dala 
Slovincům především slovinské školy. Postavil jej do osy 
Vegovy ulice a vybavil jej architekturou a stromy také pro 
pohled z Římské ulice (Rimska cesta). Dalším krokem bylo 
vytvoření teras s bustami význačných slovinských hudeb-
níků na podstavcích před Hudební maticí (Glasbena matica 
- 1932). Souběžně s probíhající stavbou Národní a univerzitní 
knihovny upravoval také terasu před knihovnou na troskách 
původního zdvojeného městského opevnění. Terasu zaha-
juje pomník básníku Simonu Gregorčičovi (1937), na ní jsou 
pak kromě zeleně a keřů seřazeny pomníky významným slo-

Jože-Plečnik-Gymnasium / Gymnázium Josipa Plečnika
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vinským jazykovědcům a parkové lavičky. Vegova ulice ústí u 
hlavní budovy univerzity na Kongresové náměstí (Kongresni 
trg), za náměstím na okraji parku Zvezda pak postavil přes-
ně v ose pomníku Napoleonovi meteorologickou stanici, 
která symbolicky označuje konec této urbanistické osy.

5 Jože-Plečnik-Gymnasium, ehemaliges 
 Ursulinengymnasium (1939 - 1941)

Die Ursulinen entwickelten im Bereich ihrer Kirche und 
ihres Klosters eine erfolgreiche Vorschul-, Grundschul- 
und Gymnasialtätigkeit. Um Geld für den Bau des neuen 
Gymnasiums zu bekommen, verkauften sie einen Teil des 
berühmten Ursulinengartens, der sich westlich der Kirche 
und des Klosters erstreckte und auf dem sich heute der 
Geschäfts- und Kulturkomplex des Platzes der Republik befin-
det. Plečnik hat mit der Errichtung des Ursulinengymnasiums 
die Gestalt der neuen Straße Šubičeva ulica vorgezeichnet. Er 
entwarf einen dreistöckigen Gebäudeblock mit einer hohen 
Erdgeschosslinie, die für Geschäfte mit großen Schaufenstern 
bestimmt war. Das Fassadenfeld gliederte er durch neun 
senkrechte Fensterachsen mit halbkreisförmig abgeschlos-
senen Fenstern, auf diese Fensterachsen setzte er einen 
doppelten Sims, und zwar derart, dass das Fenster zwischen 
die beiden Simse eingebunden ist und die Lünette in das Feld 
über dem oberen Sims ragt. Auf die Dachterrasse setzte der 
Architekt einen quadratförmigen Aufbau. Das hohe, auch 
die erste Etage einnehmende Steinportal betont die dritte 
Fensterachse, die übrige Fassade ist mit Bändern groben 
Putzes verziert. 

In das Gebäudeinnere führt eine kleine Vorhalle mit 
Steinbelag, in der vor kurzem ein Bronzeportrait Plečniks 
aufgestellt wurde – ein Werk des Bildhauers Mirsad Begić. 
Zu den Obergeschossen führt eine zwischen Flachbögen 
eingearbeitete Treppe.

5 Gymnázium Josipa Plečnika, bývalé voršilské 
  gymnázium (1939 - 1941)

Sestry voršilky úspěšně rozvíjely poblíž kostela a kláštera 
dívčí předškolní, základní a gymnazijní vzdělávání. Aby mohly 
získat prostředky na stavbu nové budovy gymnázia, odpro-
daly část velké voršilské zahrady, která se rozprostírala na 
západ od kostela a kláštera a kde dnes stojí obchodně-kultur-
ní komplex Náměstí republiky (Trg republike). Budovou vor-
šilského gymnázia určil Plečnik podobu nové ulice Šubičeva. 
Třípodlažní dům má vysoký přízemní pás, určený pro obcho-
dy s velkými výlohami. Fasádu rozčlenil na devět okenních os 
s půlkruhově zakončenými okny, přes ně pak vytvořil dvojitou 
římsu, a sice tak, že okno leží mezi římsami a luneta sahá do 
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pole nad druhou římsou. Na střešní terase navrhl čtvercovou 
stříšku. Vysoký kamenný portál zvýrazňuje třetí okenní osu, 
zbytek průčelí je pak vyzdoben pruhy hrubé omítky. 

Do interiéru vede malá chodba s kamenným obložením, 
kde byla nedávno instalována Plečnikova bronzová busta, 
dílo sochaře Mirsada Begiče, do pater pak vede schodiště, 
umístěné mezi ploché oblouky.

6 Plečniks Haus im Stadtteil Trnovo (1923-1925-1930) 
Im Haus Karunova 4 (Stadtteil Trnovo) wohnte und arbeitete 
Plečnik nach seiner Rückkehr in die Heimat 1921 bis zu seinem 
Tod 1957. Sein Bruder Andrej kaufte im Jahre 1915 dieses Haus, 
das sich mit einem Trakt entlang der Straße ausdehnt und 
mit dem rechtwinklig dazu stehenden Trakt in das Innere des 
Gartens reicht. Nach der Ankunft des Architekten in Ljubljana 
beschlossen seine Schwester und alle drei Brüder zusammen 
zu wohnen, weshalb der Architekt einen zylinderförmigen 
Anbau mit flach geneigtem Satteldach anfügte (1925). Vor 
den Eingang baute er später ein Vestibül mit Säulen an den 
gläsernen Innenwänden; nach dem Kauf des Nachbarhauses 
fügte er noch einen Wintergarten mit Säulen an der Südseite 
dieses Glasbaus an (1930). Einen Teil des Gartens neben dem 
Haus gestaltete er als Park mit Bienenhaus, den anderen Teil 
benutzte er als Gemüsegarten. Sein älterer Bruder und seine 
Schwester wohnten allerdings nie in dem Haus, nur der Bruder 
Janez wohnte dort. Nachdem Janez aus dem Haus ausge-
zogen war, richtete der Architekt das gesamte Haus nach 
seinem Bedarf ein: Das runde Zimmer im Erdgeschoss war 

Plečniks Haus / Plečnikův dům
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Plečniks Haus, Eingang / Plečnikův dům, vstupní hala

sein Schlafzimmer, daneben befand sich sein Badezimmer, 
das runde Zimmer im Obergeschoss diente ihm als Atelier. Die 
beiden Geschosse sind mit einer Wendeltreppe verbunden, 
die sich in einem quadratförmigen Rahmen befindet. Alle 
originalen Ambiente sind erhalten geblieben und sind als Teil 
des Architekturmuseums der Öffentlichkeit zugänglich. Das 
Museum nahm seine Tätigkeit in diesem Haus im Jahre 1972 auf.

6 Plečnikův dům v Trnovu (1923-1925-1930)
Dům stojí v Karunově ulici 4 v městské části Trnovo, kde 
architekt po návratu do vlasti pobýval a pracoval od roku 
1921 až do své smrti v roce 1957. Starý dům, který se jedním 
křídlem rozprostírá podél ulice a druhým, pravoúhlým, 
zasahuje do zahrady, koupil roku 1915 architektův bratr 
Andrej. Po architektově příchodu do Lublaně se jeho sest-
ra a všichni tři bratři rozhodli, že budou bydlet společně, 
proto architekt vytvořil u staré stavby válcovou přístavbu, 
překrytou sedlovou střechou s mírným sklonem (1925). 
Později umístil před vchod vestibul se sloupy podél vnitř-
ních zasklených stěn, po odkoupení sousedního domu pak 
ještě zimní zahradu se sloupy u jižní strany skleníku (1930). 
Část zahrady u domu zařídil jako park se včelím úlem, v 
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druhé části měl záhon se zeleninou. Kromě bratra Janeze v 
domě nikdy nežil ani architektův starší bratr ani sestra. Po 
Janezově odchodu si zařídil celý dům podle svých potřeb: 
v přízemní kruhové místnosti měl ložnici, vedle koupelnu, v 
kruhové místnosti v patře měl ateliér. Podlaží spojuje kulaté 
schodiště, které je vedeno šachtou čtvercového půdory-
su. Všechny originální interiéry se dochovaly a jsou jako 
součást Muzea architektury dostupné veřejnosti. Muzeum 
zahájilo svou činnost v tomto domě v roce 1972.

7 Brücke von Trnovo (1929-1932) 
Die Brücke von Trnovo ist das zentrale architektonische 
Element in Plečniks weit gefasster Neugestaltung des 
Uferbereichs der Gradaščica an ihrem Unterlauf und ihrer 
Mündung in die Ljubljanica. Den Architekten interessierte 
zwar eine längere Gestaltungslinie an der Gradaščica, doch 
konnte er sich ihr nur im Bereich vom Stadtteil Kolezija bis 
zur Mündung eingehend widmen. Ungefähr in der Mitte 
dieser Linie dominiert die Fassade der Pfarrkirche von 
Trnovo–an sie bindet die Gestaltung der Brücke von Trnovo 
in mancher Hinsicht an. Die Breite der Brücke wirkt wie 
eine Verlängerung des Kirchplatzes auf die Brücke, je eine 
Pyramide an den vier Brückenecken sowie eine schlanke 
Pyramide als Straßenlaterne zur Beleuchtung der Brücke 
bilden eine gestalterische Vorbereitung auf das Erleben der 
steilen Dächer der beiden Kirchtürme, die rechts und links 
an der Kirchenfassade steil emporragen. In der Brüstung 
der Brücke sind massive Baluster aufgereiht. Gegenüber der 
schlanken Pyramide steht eine Steinstatue des Hl. Johannes 
des Täufers, des Patrons der Kirche von Trnovo, ein Werk des 
Künstlers Nikolaj Pirnat. Die Fahrbahn in der Brückenmitte 
ist mit schlanken Säulen von den beiderseitigen Gehsteigen 
getrennt, die größte Überraschung aber sind die auf der 
Brücke wachsenden Birken in zwei Baumreihen – diese 
verbinden die Kastanienalleen auf beiden Uferseiten der 
Gradaščica zu einer abgerundeten grünen Gesamtheit. 
Die Bogenbrücke ist beiderseits mit grob bearbeiteten 
Steinblöcken belegt. Da die Brücke die beiden Stadtteile 
Krakovo und Trnovo verbindet, ist auf jeder Brückenseite eine 
Steintafel mit der Aufschrift KRAKOVU (Für Krakovo) bzw. 
TRNOVU (Für Trnovo) in die Brückenfassade eingearbeitet.

7 Trnovský most (1929-1932)
Trnovský most je ústředním prvkem šířeji pojaté Plečnikovy 
přestavby poříčí potoka Gradaščica v jeho dolním toku a u 
jeho soutoku s Ljubljanicí. Architekt měl sice zájem o rozsáh-

Links/vlevo: Brücke von Trnovo / Trnovský most
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Links/vlevo: Levstik-Platz und Mariensäule / Levstikovo námĕstí, 
Mariin sloup

lejší tvůrčí gesto u Gradaščice, avšak mohl se mu podrobněji 
věnovat pouze v oblasti od Kolezie k jejímu ústí. Někde 
uprostřed této linie dominuje průčelí trnovského farního 
kostela a návrh trnovského mostu se v lecčem váže právě na 
něj. Šířka mostu nahrává prodloužení náměstí před kostelem 
až na most, zatímco je čtveřice pyramid na čtyřech rozích 
mostu a jedna štíhlá pyramida jako kandelábr pro veřejné 
osvětlení tvarovaná jako příprava na dojem strmých střeš-
ních zvonic, které se zvedají nad průčelí kostela. Zábradlí 
mostu vyplňují masivní balustry. Naproti štíhlé pyramidě 
stojí kamenná socha sv. Jana Křtitele, patrona trnovského 
kostela, dílo Nikolaje Pirnata. Vozovku vyznačují štíhlé pat-
níky, největším překvapením je však březová alej na mostu, 
která spojuje aleje kaštanů na obou březích Gradaščice do 
zaokrouhleného zeleného celku. Obloukový most je z obou 
stran obložen hrubě opracovanými kamennými bloky. Na 
krakovské straně je do průčelí mostu zabudovaná deska s 
nápisem KRAKOVU, na trnovské straně pak TRNOVU.

8 Levstik-Platz, ehemals St.-Jakobs-Platz 
 (1926-1927), Mariensäule (1938)

Einer der ersten Aufträge, die Plečnik von der Stadt 
Ljubljana bekam, betraf die Gestaltung der Straße Zoisova 
cesta und des St.-Jakobs-Platzes. Beides ist als eine Einheit 
aufzufassen, denn Plečnik sorgte dafür, dass sich vom 
Blickwinkel eines Beobachters, der sich auf der leichten 
Steigung der Straße Zoisova cesta bewegt, die Spitze der 
Zois-Pyramide am Fuße dieser Steigung mit der Spitze 
des Glockenturms der St.-Jakobs-Kirche verbindet. Die 
unmittelbare Umgebung der Kirche trennte Plečnik mit 
einer Reihe hoher Pappeln vom restlichen Platz, der nach 
dem Brand des dortigen Jesuitenkollegiums im Jahre 1774 
entstanden war. Die zentral gelegene halbkreisförmige 
Zunge des Parks umgab er mit kugeligen Grenzsteinen, 
begleitet von zwei Ahornreihen mit ebenfalls kugelförmi-
gen Baumkronen. Im vorderen Teil des Platzes stand eine 
Säule mit einer Bronzestatue der Immaculata aus dem 17. 
Jahrhundert, die Plečnik im Jahre 1938 durch seine eigene, 
gestalterisch wirksamere Säule für die Heilige Jungfrau 
ersetzte. An die Grenze zwischen dem streng geordneten 
Bereich des Parks (der “Architektur”) und den scheinbar 
willkürlich stehenden Bäumen im Hintergrund (der “Natur”) 
setzte Plečnik einen Steinbrunnen. Die Grenzsteinkugeln 
in Verbindung mit der Mariensäule deuten die Perlen des 
Rosenkranzes an; diesen Gedanken unterstreichen auch die 
kugeligen Ahorne – am Parkrand stehen je zehn in Reihe.
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8 Levstikovo námĕstí (Levstikov trg), Bývalé 
 Svatojakubské námĕstí (Šentjakobski trg, 
 (1926-1927) Mariin Sloup (1938)

Jedna z prvních veřejných zakázek, které byly Plečnikovi 
svěřeny městskými úřady, zahrnovala úpravu Zoisovy ulice a 
Svatojakubského náměstí. Obojí je třeba nahlédnout jako celek, 
neboť Plečnik se postaral o to, aby pohybující se pozorovatel 
za mírného sestupu Zoisovou ulicí spojil špičku Zoisovy pyra-
midy u jejího úpatí se špičkou střechy zvonice u sv. Jakuba. 
Bezprostřední okolí kostela oddělil Plečnik řadou vysokých 
topolů od zbytku náměstí, které vzniklo po požáru jezuitské 
koleje v roce 1774. Ústřední půlkruhově zakončený jazyk parku 
obklopil kulovitými patníky, které doprovodil stromořadím 
zakulacených javorů. V přední části stával sloup s bronzovou 
sochou panny Marie ze 17. století, který architekt roku 1938 
nahradil svým, tvarově účinnějším sloupem. Na hranici mezi 
přísně upravenou část parku neboli „architekturou“ a na 
pohled nepravidelně rozmístěné stromy v jeho pozadí, „příro-
dou“, umístil kamennou studnu. Koule patníků ve spojitosti s 
Mariiným sloupem připomínají kuličky růžence, myšlenku pak 
potvrzují ještě zakulacené javory, po deseti v řadě u kraje parku. 

9 Schusterbrücke (1931-1932)
An der Stelle von Plečniks Schusterbrücke (Čevljarski 
most) stand einst eine Holzbrücke, die zwei zentrale 
Stadtteile des mittelalterlichen Ljubljana verband – den 
Mestni trg (Stadtplatz) und den Novi trg (Neuer Platz). Auf 
ihr standen Schusterwerkstätten, nach denen die Brücke 
ihren Namen bekam. Bereits im 19. Jahrhundert wurde 
die Holzbrücke durch eine gusseiserne Montagebrücke 
ersetzt, die in der Gießerei Dvor bei Žužemberk hergestellt 
wurde. Plečnik verwarf sie nicht, vielmehr ließ er sie vor das 
Prosekturgebäude im Rahmen des Krankenhauskomplexes 
an der Ljubljanica verlegen.

Ähnlich wie bei Trnovo hat der Architekt auch die 
Schusterbrücke als breite geländerte Plattform zur 
Verbindung zweier Stadtteile konzipiert. Die Brückenfläche 
stützte er auf einen Betonträger in der Mitte des Flusses 
Ljubljanica. Die unteren Brückenränder versah er – vom Fluss 
aus gesehen– auf beiden Seiten mit einem Konsolenkranz, 
setzte Balustraden mit einfachen Kapitellsäulen darauf und 
teilte sie mit Pilastern in fünf Felder auf. Auf die Pilaster stellte 
er hohe glatte Säulen mit stilisierten Kapitellen, auf diese wie-
derum Kugeln. Mit ihnen füllte er optisch den Raum zwischen 
den Häusern auf den beiden Uferseiten. Auf den Betonträger, 
der die Brücke in der Flussmitte stützt, stellte Plečnik bei-
derseits je eine Säule und auf deren Kapitell drei Leuchten. 
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Die beiden Leuchtensäulen sind niedriger als die übrigen 
Brückensäulen, was der Brücke eine besondere Dynamik ver-
leiht. So wie die Architektur der Drei Brücken (Tromostovje) 
ist auch die Schusterbrücke aus Kunststein erbaut.

9 Ševcovský most (Čevljarski most, 1931-1932)
Na místě Plečnikova Ševcovského mostu stával kdysi most 
dřevěný, který spojoval dvě klíčová osídlení středověké 
Lublaně, Městské a Nové náměstí (Mestni trg a Novi trg). 
Na něm měli své dílny ševcové, podle kterých most získal 
své jméno. Již v 19. století jej nahradil montážní most z 
litého železa, vyrobený ve slévárně Dvor u Žužemberku. 
Plečnik jej nezavrhl, nýbrž jej dal přemístit před budovu 
prosektury nemocničního komplexu. Podobně jako ve 
čtvrti Trnovo, byl také Ševcovský most zamýšlen jako širo-
ká ohrazená plocha, která spojuje dvě části města. Plochu 
opřel na betonový nosník uprostřed řeky. Spodní hranu 
plochy, pohledem z řeky, vybavil z obou stran konzolovou 
římsou, obklopil balustrádami s jednoduchými sloupky s 
hlavicemi a rozdělil pilastry na pět polí. Na pilastry postavil 
vysoké hladké sloupy se stylizovanými hlavicemi, na ně 
pak koule. Opticky jimi zaplnil prostor mezi domy na obou 
nábřežích. Na obou stranách betonové opory umístil ve 
výšce plochy dva sloupy a na jejich hlavice po třech svítil-
nách. Sloupy se svítilnami jsou nižší než ostatní sloupy, což 
vnáší na most svéráznou dynamiku. Stejně jako Trojmostí, 
je i Ševcovský most proveden z umělého kamene. 
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10 Marktkomplex (1940-1944)
Die Stadtgemeinde, geleitet vom Bürgermeister Juro Adlešič, 
plante den Bau eines neuen Rathauses auf dem Vodnik-
Platz (Vodnikov trg). Als dann festgestellt wurde, dass die 
Fleischerstände am nahe gelegenen Ufer der Ljubljanica nicht 
mehr den Hygienevorschriften entsprechen, entschloss sich 
die Stadtgemeinde aber zum Bau von Markthallen. Dies sind 
zwei lange Linien kreuzgewölbter, mit Kunststein ausgestat-
teter Markträume. Das Äußere der Markthallen an der dem 
Fluss zugewandten Seite gestaltete der Architekt mit Rustika 
und einer Reihe von oben halbkreisförmig abgeschlossenen 
Fenstern in einem glatt verputzten Obergeschossstreifen, 
die andere, der Straße zugewandte Seite hingegen mit 
Kolonnaden. Ungefähr in der Mitte jeder Linie legte er eine 
Pause in Form einer Loggia ein, die sich mit ihren Säulen 
und einem flachen Tympanon zum Fluss hin öffnet. Den 
gesamten Komplex versah Plečnik mit einem Dach aus 
massiven Betondachsteinen. In der Lücke zwischen beiden 
Teilen des Markthallenkomplexes sah Plečnik den Bau einer 
monumentalen überdachten Brücke – der Fleischerbrücke 
(Mesarski most) – vor, die den Uferbereich des Marktes mit 
der Uferstraße Petkovškovo nabrežje verbinden sollte, doch 
wurde dieses Vorhaben nicht verwirklicht. Etwas später ent-
schloss man sich, die Drei Brücken (Tromostovje) mit dem 
Marktkomplex zu verbinden, was Plečnik raffiniert mit einem 
kleinen Tempelgebäude (einem Blumengeschäft) und einer 
offenen Kolonnade ausführte. An der Kontaktstelle zwischen 
der offenen Kolonnade und der Fortsetzung der architektoni-
schen Linie der massiven Markthallenanlagen brachte er eine 
Wendeltreppe an, die nach unten zu Fischläden führt und 
zugleich auf den Rundturm des mittelalterlichen Walls am 
Ufer der Ljubljanica anspielt.

10 Tržnice (1940-1944)
Městský úřad plánoval v čele se starostou Jure Adlešičem 
výstavbu nového Magistrátu na Vodnikově náměstí. Záhy 
však bylo zjištěno, že řeznické tržnice na nedalekém nábře-
ží již nevyhovují hygienickým předpisům a rozhodli se pro 
výstavbu Tržnic. Jde o dvě dlouhé linie křížově klenutých 
tržnic s doplňky z umělého kamene. Exteriér a říční stranu 
architekt obložil rustikou a řadou do půlkruhu zakončených 
oken v hladce omítnutém nadstropním pásu, na straně sil-
nice pak vytvořil kolonády. Přibližně doprostřed každé z linií 
umístil mezery ve formě lodžií, které se se sloupy s mírně 
nakloněnými tympanony otevírají řece. Celý komplex dal pře-
krýt střechou z masivních betonových tašek. V mezeře mezi 

Links/vlevo: Markthallen-Kolonnaden / Kolonáda na tržnici
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Links/vlevo: Das “Bügeleisenhaus” / ˝Žehlička˝

oběma částmi plánoval monumentální pokrytý Řeznický 
most (Mesarski most), který by spojoval nábřeží tržnice s 
Petkovškovým nábřežím, ten však nebyl nikdy realizován. O 
něco později bylo rozhodnuto o spojení Trojmostí s Tržnicemi, 
což Plečnik s citem provedl formou malé svatyně – květinář-
stvím a otevřenou kolonádou. Do styčného bodu otevřené 
kolonády a pokračování masivní budovou Tržnic umístil vře-
tenové schodiště, které vede do rybárny a zároveň připomíná 
kulatou věž středověkého opevnění u břehu řeky Ljubljanice.

11 Peglezen - Das “Bügeleisenhaus” (1933-1934)
Als Plečnik zu Beginn der Dreißigerjahre die Planung des 
neuen Rathauses auf dem Vodnik-Platz (Vodnikov trg) in 
Angriff nahm, erkannte er die Bedeutung des Zugangs 
zur nahe gelegenen Straße Poljanska ulica und damit auch 
des leeren schmalen Grundstückes zwischen den Straßen 
Poljanska ulica und Kapiteljska ulica, auf dem bis zum großen 
Erdbeben 1895 ein Haus stand, das “Peglezen” (Bügeleisen) 
genannt wurde. Der Bau des Rathauskomplexes wurde nie 
ausgeführt, für den geplanten Neubau des “Peglezen” inter-
essierte sich jedoch der Direktor des städtischen Bauamtes 
Matko Prelovšek. Er und seine Frau Elza waren bereit, die-
ses ungewöhnliche Gebäude Plečniks zu finanzieren. Für 
den Architekten stellte das schmale und lange Grundstück 
eine wahre Herausforderung dar. Zur Straße Poljanska 
ulica hin entwickelte er eine geordnete mehrgeschössige 
Komposition mit großen Bogenfenstern im Erdgeschoss, 
Fenstern mit Segmentbögen in der ersten Etage, einer 
Fensterreihe in der zweiten Etage, die in einen Glasbau aus-
läuft, welcher von fünf Säulenpaaren umgeben ist, sowie 
kleineren Fenstern in der kürzeren dritten Etage. Über die 
dritte Etage setzte er einen Raum zum Wäschetrocknen, 
der mit einem von der Straße Kapiteljska ulica sichtbaren 
Wendeltreppenhaus verbunden ist. Die Fassade zur Straße 
Kapiteljska ulica konnte aus funktionalen Gründen nicht in der 
gleichen architektonischen Ordnung ausgeführt werden –  
die Fenster sind daher etwas dynamischer angeordnet. Der 
Gebäudeeingang führt zum Treppenhaus, dessen diago-
nal verlaufende Treppenstufen auf vertikale Metallträger 
gestützt sind.

11 Peglezen - „Žehlička“ (1933-1934)
Když se na začátku třicátých let Plečnik začal zabývat plá-
nováním nového lublaňského magistrátu na Vodnikově 
náměstí, uvědomil si zároveň důležitost ústí blízké Poljanské 
ulice a tímto také důležitost uvolněné úzké parcely mezi 
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Poljanskou a Kapiteljskou ulicí, kde až do zemětřesení stál 
úzký dům, jmenovaný Peglezen. Komplex magistrátu nebyl 
nikdy realizován, o plánovaný dům však projevil zájem 
ředitel městského stavebního úřadu Matko Prelovšek, který 
Plečnikovi nabídl, že bude s manželkou Elzou stavbu tohoto 
neobyčejného domu financovat. Pro architekta byla úzká 
a dlouhá parcela opravdovou výzvou. Na straně Poljanské 
ulice rozvinul upravenou patrovou kompozici s velkými 
obloukovými okny v přízemí, okny se segmentovými oblou-
ky v prvním patře, řadou oken v druhém, které končí v pro-
sklené zimní zahradě opatřené pěti páry sloupů a menšími 
okny ve zkráceném třetím poschodí. Na střechu umístil pro-
stor pro sušárnu, která je spojená s viditelným vřetenovým 
schodištěm. Průčelí na Kapiteljskou ulici z funkčních důvodů 
nesnese stejný architektonický řád, proto jsou okna rozmís-
těna o něco rozmanitěji. Vchod do budovy vede ke schodišti 
u nakloněné stěny, opřené o vertikální kovové nosiče.

12 Verfassungsgerichtshof, ehemalige Handels- 
  Gewerbe- und Industriekammer (1925-1927) 

Die Handels-, Gewerbe- und Industriekammer kaufte das 
1884 erbaute Neurenaissancegebäude zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Nach dem ersten Weltkrieg entschloss man 
sich zu einer umfangreichen Neugestaltung mit Erhöhung 
um ein Stockwerk und Bau eines neuen Treppenhauses. 
Plečnik wählte unter Mitwirkung von France Tomažič einen 
in größtem Maße repräsentativen Innenausbau.

Das Treppenhaus belegte er ringsum mit dunklem 
Marmor aus Podpeč und ließ jedes Portal nach einem 
eigenen Plan ausarbeiten; die entscheidende Betonung 
verlieh er dem Portal in der ersten Etage, das zum gro-
ßen Sitzungssaal führt. Die Podestdecke in der ersten 
Etage ist kassettiert und farblich reich bearbeitet. Auf 
den Podesten brachte er Leuchtenständer aus Messing 
mit kleinen Lampen an, deren Licht sich auf den dunk-
len Marmorflächen an den Wänden verliert. Die Treppen 
ruhen auf Metallstützen mit polierten Metallleisten, die 
von unten die Treppenstufen einfassen und oben das 
Treppengeländer tragen. 

An den Treppenbiegungen stellte Plečnik Säulen auf, 
die zweite Etage schloss er mit einer Reihe von dunklen 
Marmorsäulen und einer schlangenförmigen Holzsäule an 
der Podestseite ab. Besondere Aufmerksamkeit bei der 
Ausstattung widmete er dem großen Sitzungssaal und 
dem daneben befindlichen Raum des Kammerpräsidiums.

Links/vlevo: Verfassungsgerichtshof, Treppenhaus / Ústavní soud, 
schodištĕ
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Links/vlevo: Haus der Familie Prelovšek, großer Salon und 
Esszimmer / Dům rodiny Prelovšek, velký salón a jídelna

12 Ústavní soud, bývalý palác komory obchodníků, 
živnostníků a půmyslníků (1925-1927) 

Komora zakoupila tuto novorenesanční budovu, postavenou 
v roce 1884, na začátku 20. století. Po první světové válce bylo 
rozhodnuto ve prospěch její rozsáhlé přestavby, zvýšení o patro 
a umístění nového schodiště. Plečnik se za spolupráce France 
Tomažiče rozhodl pro co nejreprezentativnější provedení interiéru.

Schodiště obložil deskami z tmavého mramoru z 
Podpeče, všechny portály dal vyhotovit podle zvláštního 
plánu, rozhodující akcent však udělil portálu v prvním patře, 
který vede do velkého jednacího sálu. Strop podesty v prv-
ním patře je kazetový a barevně bohatě vyveden. Na podes-
ty umístil měďené kandelábry s drobnými světly, takže 
se světlo ve tmavých mramorových površích nástěnných 
obkladů ztrácí. Schody jsou opřeny o kovovou oporu přes 
leštěné kovové lišty, které ze spodní strany obejmou schod, 
na horní pak nesou lištu zábradlí. Na konec každé řady 
schodů umístil sloupy, druhé patro pak zakončil řadou tma-
vých mramorových sloupů a jedním hadím dřevěným slou-
pem na podestě. Při zařizování věnoval zvláštní pozornost 
velké jednací síni a vedle ní místnosti předsednictví komory.

13 Familienhaus Prelovšek (1932-1933)
Plečnik wollte mit der umfangreichen Neugestaltung des 
späthistorizistischen Gebäudes des Ehepaares Elza und Matko 
Prelovšek ein Beispiel schaffen, wie er sich das Heim eines ein-
flussreichen bürgerlichen Intellektuellen der Neuzeit vorstellt.

Vor den Eingang setzte er eine neue Treppe. Den 
Eingangsflur gestaltete er neu, die entscheidende 
Betonung im Wohnhaus schuf er durch die Gestaltung 
und Ausstattung des großen Salons. Dieser ist mit drei 
Bögen auf zwei Säulen vom Esszimmer getrennt. Am 
langen Esstisch reihte er hohe Stühle mit bogenförmigen 
Armlehnen auf, in den Salon stellte er schwarze Stühle 
mit roten Sitzflächen nach griechischen Vorbildern an ein 
rundes Tischchen. Der Architekt gestaltete eine Kommode 
und einen Familienkerzenständer, belegte den Ofen mit 
Kupferblech und versah einen Wandschrank mit Holztüren, 
die mit ihrem spitzen Abschluss hoch über den profilierten 
Schrankrahmen hinausragen. Die Hausbibliothek stattete 
er mit Bücherregalen aus, die Felder darüber schmückte 
er mit Stickereien hinter Glas. An den runden Tisch stellte 
er monumentale Stühle mit Ledersitzen und -lehnen. Rund 
ein Jahr vor der Neugestaltung des Hauses der Familie 
Prelovšek gestaltete Plečnik auch dessen großen Garten.
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13 Dům Rodiny Prelovšek (1932-1933)
Plečnik chtěl udat obsáhlou rekonstrukcí pozdně-histo-
ricistické stavby Elzy a Matka Prelovškových vzor, jak si 
představuje bydlení novodobého kultivovaného a vlivného 
měšťana. 

Ke vchodu umístil nové schodiště, předělal halu, hlav-
ní důraz však kladl na přepracování a zařizování velkého 
salónu, který je třemi klenbami na dvou sloupech oddělen 
od jídelny. K dlouhému stolu postavil vysoké židle s oblou-
kovitými opěradly, v salónu pak rozmístil podle řeckého 
vzoru ke kulatému stolku černě lakované židle s červenými 
sedadly. Navrhl také komodu, rodinný svícen, kovové oblo-
žení kamen a uzavřel zděnou skříň dřevěnými dveřmi, které 
svým špičatým zakončením sahají vysoko nad její profilový 
rám. Knihovnu vybavil knižními policemi, pole nad nimi pak 
vyzdobil výšivkami za sklem. Ke kulatému stolu postavil 
monumentální křesla s koženými sedadly a opěrkami. Již 
rok před rekonstrukcí domu upravil Prelovškovým obsáh-
lou zahradu u domu.

14 Stauwehr am Fluss Ljubljanica (1939-1944)
Die lange architektonisch gestaltete Uferlinie der Ljubljanica 
durch die Stadt endet am Stauwehr – in Plečniks Augen ein 
Triumphbogen, durch den das Wasser die Stadt verlässt. Die 
Aufgabe des Architekten bestand darin, die Mechanik der 
zwei metallenen Wehrkörper architektonisch zu umbauen. 
Den ersten Plan erstellte er in den frühen Dreißigerjahren, 
später änderte er ihn jedoch stark und monumentalisierte ihn, 
so dass – außer den Wehrkörpern selbst – die mechanischen 
Hebe- und Senkvorrichtungen gar nicht zu sehen sind. An 
beide Uferseiten und in die Flussmitte stellte er drei Türme 
mit schrägen Wänden, die mit gemauerten Steinen belegt 
sind und an ägyptische Tempelpylonen erinnern. Vor die 
Türme stellte er kurze dorische Säulen mit Gefäßen, die etrus-
kischen Vorbildern nachgeahmt sind. Hinter den Türmen 
stehen niedrige ionische Säulen mit stilisierten Köpfen, wel-
che die Querverbindung bzw. den Gehsteg tragen. Vom Steg 
führen Eingänge in die Türme. Diese haben je zwei Fenster 
an den Seitenfassaden, die reich profilierten Simse werden 
von je vier Kapitellen an den Ecken der Türme getragen. Auf 
jeder Seite wird der Zugang zum Stauwehr durch Türen in 
monumentalen Portalen verschlossen. Die Architektur des 
Stauwehrs ist monumental. Ihr versuchte Plečnik bei der 
Gestaltung der Parkanlagen am Platz Ambrožev trg und auf 
der gegenüberliegenden Uferseite auf dem Platz Vrazov trg 
zu folgen.

Links/vlevo: Stauwehr am Fluss Ljubljanica / Stavidlo na Ljubljanici
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14 Stavidlo na řece Ljubljanici (1939-1944)
Dlouhá Plečnikem upravená cesta Ljubljanice městem končí 
u vodního stavidla, v Plečnikových očích vítězného oblouku, 
zasvěceného vodě, která opouští město. Architektovým 
úkolem bylo architekturou obestavět mechaniku dvou kovo-
vých stavidel. První návrh vypracoval již v raných třicátých 
letech, později jej však znatelně upravil a monumentalizoval 
tak, že kromě samotných stavidel zdvihací mechanismus 
vůbec není vidět. Na oba břehy a doprostřed řeky postavil 
tři sloupy s šikmými stěnami, obloženými zděnými kamen-
nými obklady, které připomínají egyptské chrámové pilíře. 
Před ně umístil krátké dórské sloupy s nádobami, napo-
dobujícími etruské nádoby s grifiny. Za věžemi stojí nízké 
jónské sloupy se stylizovanými hlavicemi, které nesou příč-
nou lávku. Z lávky vedou vchody do věží. Ty mají po dvou 
oknech na postranních průčelích, bohatě profilované vlysy 
a římsu nesou čtyři hlavice v rozích věží. Na každé straně 
zavírají přístup ke stavidle vrata v monumentálních portá-
lech. Architektura stavidla je monumentální, což se Plečnik 
pokoušel následovat i při zařizování parku na Ambrožově 
náměstí a na Vrazově náměstí na druhém břehu.

15 Gebäude der Versicherungsgesellschaft Triglav, 
 früher Wechselseitige Versicherungsanstalt 
 (1928-1930) 

Ähnlich wie Plečnik mit der Neugestaltung des Gebäudes 
der Handels-, Gewerbe- und Industriekammer zeigen wollte, 
wie die Innenräume bedeutender staatlicher Einrichtungen 
aussehen sollen, bot sich ihm mit dem Gebäude der 
Wechselseitigen Versicherungsanstalt die Möglichkeit, 
zugleich auch das Vorbild einer Außengestaltung zu zeigen. 

Es handelt sich um ein Eckgebäude mit glatt abge-
trennter Ecke, in welcher der Haupteingang liegt. Auf 
einem glatten Steinuntersatz, in dem sich auch das 
Mezzanin zwischen zwei kräftigen Simsen befindet, reihte 
Plečnik aus Ziegel gemauerte Pilaster dicht beieinander 
auf und unterteilte sie an den Grenzlinien zwischen den 
Etagen durch doppelte Betonsimse.

Das Gebäude wird über der dritten Etage abgeschlossen 
durch einen Fries mit stilisierten Figuren, die durch Bänder 
miteinander verbunden sind, was Gegenseitigkeit symbo-
lisiert, und einen darüber befindlichen Fries mit Kindern, 
was Solidarität zwischen den Generationen ausdrückt. Über 
dem Mezzanin stellte Plečnik Balustraden in die Felder zwi-
schen den Fenstern, ebenso in manche Felder aller Etagen 

Links/vlevo: Gebäude der Versicherungsgesellschaft Triglav / Budova 
pojišťovny Triglav
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im Bereich der Gebäudeecke. Völlig anders zeigt sich die 
Hofseite des Gebäudes. Der Höhe nach ist sie durch lange 
horizontale Balkons unterteilt, dazwischen ist ein hufför-
miges Treppenhaus als turmartige Dominante gesetzt. 
Vom Portal knickt die Eingangsachse zur monumentalen 
Säulentreppe ab, die in Form eines schmalen Keiles um ein 
dreieckiges Treppenauge geführt ist. Das Treppenhaus mit 
den Podesten ist von der Fassadenwand zurückgesetzt, so 
dass seine Lage von Außen nicht zu sehen ist. Der hohen 
Qualität des Gebäudekonzeptes entsprach seinerzeit 
auch die hochwertige Möbelausstattung für den internen 
Gebrauch wie auch für externe Besucher.

15 Budova pojišťovny Triglav, dříve Vzajemna  
 (1928-1930) 

Podobně jako chtěl Plečnik rekonstrukcí budovy Obchodní 
komory ukázat, jaké mají být interiéry důležitých státních 
úřadů, nabídla se mu budovou pojišťovny Vzajemna příležitost 
ukázat zároveň také vzorový exteriér. Jde o rohovou stavbu s 
hladce seříznutým rohem, na kterém je umístěn hlavní vchod. 
Na hladký kamenný podstavec s mezaninem mezi dvěma silný-
mi římsami rozmístil v malých rozestupech cihlou zděné pilast-
ry, které na hranicích pater rozdělují dvojité betonové římsy.

Nad třetím patrem zakončuje stavbu vlys se stylizova-
nými figurami, spojenými stuhami, které symbolizují vzá-
jemnost, vlys s dětmi nad nimi pak mezigenerační solidaritu. 
Nad přízemním mezaninem umístil do polí mezi okny balus-
trády, částečně také do čtyř meziokenních polí blíže rohu ve 
všech podlažích. Zcela jiná je však budova ze strany dvora. 
Na výšku je rozdělena dlouhými horizontálami balkónů, 
mezi ně je pak zapracovaná věžová dominanta schodiště 
ve tvaru podkovy. Vstupní osa se u vchodu stočí směrem k 
monumentálnímu sloupovému schodišti, vedenému kolem 
úzkého trojhranného klínu. Schodiště s podestami je odsu-
nuto od fasádní stěny, takže jeho poloha z exteriéru vůbec 
není patrná. Kvalitě samotné stavby kdysi odpovídal i kvalit-
ní nábytek pro interní použití i pro vnější návštěvníky.

16 Pfarrkirche ST. Franziskus im Stadtteil Šiška 
 (1925 - 1927, Glockenturm 1931) 

Bei der Planung der Herz-Jesu-Kirche in Prag kam Plečnik 
um 1924 zu einer architektonischen Lösung, die nach der 
Auftragserteilung seitens der Franziskaner in Ljubljana zu 
einer außerordentlich bedeutenden Schöpfung ausreifte. 
Dem Architekten gelang eine Vereinigung von zentraler und 
longitudinaler Gebäudeform bei gleichzeitig etwas verschlei-

Links/vlevo: Pfarrkirche St. Franziskus / Farní kostel sv. Františka
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erter expressionistischer Ausdrucksweise. Der geräumige, 
mit einem flachen Satteldach bedeckte Kirchenkubus setzt 
sich mit dem Glockenturm fort – einem Zylinder, der aus einer 
quadratischen Grundlage herauswächst, sich zu zwei über-
einander stehenden Säulenreihen entwickelt und in einem 
steilen Kegeldach ausläuft. An der Eingangsseite umrahmen 
vier Säulen mit offenem Tympanon den Haupteingang und 
die Fensteröffnungen, was der Vorderfront eine monu-
mentale Betonung verleiht. Symmetrisch dazu führen zwei 
Nebeneingänge in die Kirche. Der zentrale Raum der Kirche 
wird von monumentalen Ziegelsäulen beherrscht, die den 
quadratischen, tiefer liegenden Kern umgeben, um welchen 
ringsum ein breiter Gang angelegt ist. Die Altarlinie mit dem 
großen Hauptaltar ist von der Kirchenwand vorgerückt, womit 
der Architekt den Grundsatz der Christozentrik verwirklichte. 
Später stattete Plečnik die Kirche mit Leuchtern aus, in der 
Nachkriegszeit richtete er die Kapelle der Schmerzensmutter, 
die Taufkapelle und die Sakristei ein.

16 Farní kostel sv. Františka v městské části Šiška 
 (1925-1927, zvonice 1931)

Během rozvíjení návrhu kostela Nejsvětějšího srdce Páně na 
pražských Vinohradech nalezl Plečnik okolo roku 1924 řeše-
ní, které za objednávky a podpory lublaňských františkánů 
dozrálo do mimořádně důležité realizace. Architektovi se 
podařilo spojení centrální a longitudinální stavby za poně-
kud zastřené expresionistické výrazovosti. Rozsáhlý kubus 
kostela, pokrytý sedlovou střechou mírného sklonu, z jedné 
strany pokračuje zvonicí – válcem, který vyrůstá z čtver-
cového základu, rozvine se do dvou patrových sloupořadí 
a zakončí strmou kuželovou střechou. Na straně hlavního 
vchodu zdůrazňují jeho monumentálnost čtyři sloupy s ote-
vřeným tympanonem, který rámuje hlavní vchod a okenní 
otvory. Vedle něj vedou do kostela symetricky dva postranní 
vchody. Ústřední prostor kostela ovládá řada monumentál-
ních cihlových sloupů, umístěných okolo čtvercového a pro-
hloubeného jádra, které nechává místo pro širokou obchozí 
cestu. Řada oltářů je s velkým oltářem v ose odsunuta od 
kostelní stěny, čímž architekt splnil princip kristocentričnos-
ti. Později vybavil kostel lustry, v poválečném období navrhl 
ještě kapli Matky boží, baptisterium a sakristii. 

17 Baraga-Priesterseminar (1936-1941, unvollendet; 
 1956 umgebaut, Architekt Anton Bitenc)

Das nach dem slowenischen Indianermissionar Friderik 
Irenej Baraga benannte Priesterseminar steht im 
Ostteil des einstigen Friedhofs bei St. Christoph. Dem 
Friedhofskirchlein baute Plečnik 1934 die neue Pfarrkirche 
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Baraga-Priesterseminar \ Baragův seminář

St. Kyrillos und Methodios an. Die Planung des Baraga-
Priesterseminars orientierte er an der Straße Linhartova 
cesta, der neu konzipierten Hauptavenue des Stadtteils 
Bežigrad, indem er den großen Gebäudeblock, der an 
den zentralen Zylinderbau des Priesterseminars ange-
schlossen werden sollte, nach dem Straßenknick in diesem 
Bereich ausrichtete. Vom großen Vorhaben wurde nur 
ein Teil des ringförmigen Baus verwirklicht. Der vierstö-
ckige Kolossalbau lehnt sich an das römische Kolosseum 
und die Engelsburg als Vorbilder an. Er enthielt Zellen für 
die Seminaristen, der Quertrakt sollte im Obergeschoss 
eine Kapelle, im Erdgeschoss einen Kinosaal und im 
Keller Lagerräume enthalten. Das Gebäudeäußere glie-
derte Plečnik mit zwei Eingängen in tiefen Nischen in der 
Achse des Quertraktes, mit Fenstern sowie mit flachen 
Balkonloggien in jeder zehnten Fensterachse. Von den 
Eingängen führt ein Rundgang zu den einzelnen Zellen, 
die Etagen sind in der Eingangsachse durch monumentale 
Säulentreppen verbunden. Gleiche Säulen umgeben die 
Treppenöffnung, so dass es sich um ein architektonisches 
Spiel von Säulengängen in Säulengängen handelt. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg gestaltete der Architekt Bitenc den 
Bau für den Bedarf des heutigen Festspielsaals um.
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17 Baragův seminář (1936-1941, nedokončeno; 
 přestavba 1956, arch. Anton Bitenc)

Baragův seminář stojí ve východní části někdejšího lublaňské-
ho hřbitova u sv. Kryštofa. Ke hřbitovnímu kostelíku architekt 
roku 1934 přistavěl nový farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, 
umístění Baragova semináře pak bylo přizpůsobeno nově 
navržené ústřední ulici čtvrti Bežigrad – Linhartově ulici, tak 
aby se velký ústřednímu válci semináře připojený blok řídil 
zalomením ulice v této oblasti. Z veliké ideje byl částečně rea-
lizován pouze válcový obvod stavby. Čtyřpodlažní kolosální 
budova se opírá o vzor římského kolosea a andělského hradu. 
Obsahovala cely pro seminaristy, orientovaný horní trakt byl 
v horním patře určen pro kapli, v přízemí pro kinosál a v sute-
rénu pro zásobárny. Exteriér budovy byl kromě dvou vchodů 
v hlubokých nikách v ose příčného objektu rozčleněn okny a 
lodžiemi s balkóny na každé desáté okenní ose. Od vchodů 
vede k jednotlivým celám obchozí chodba, patra spojuje v 
ose vchodů monumentální schodiště se sloupy. Stejné sloupy 
obstupují podesty, takže jde o svéráznou architektonickou hru 
sloupořadí uvnitř sloupořadí. Po druhé světové válce objekt 
přestavěl pro potřeby Festivalové síně architekt Bitenc.

18 Verabschiedungskomplex Žale (1938-1940)
Das moderne Stadtleben drängte die Stadtverwaltung zu 
Beginn der dreißiger Jahre dazu, die Friedhofstätigkeit 
am neuen Heilig-Kreuz-Friedhof zusammenzufassen. Im 
Gegensatz zu den damals üblichen Aufbahrungshallen 
konzipierte Plečnik einen “Garten aller Heiligen”, einen 
Komplex von 14 allein stehenden, mit Bäumen und 
Sträuchern umgebenen Totenkapellen nach dem Vorbild 
antiker Ädikula-Gärten. Vor diesen Allerheiligengarten 
stellte er einen monumentalen Eingang zwischen zwei 
Gebäudekuben mit Diensträumen, der aus Propyläen 
in zwei Etagen mit verjüngtem Mittelteil besteht und 
symbolisch die “Stadt der Lebenden” von der “Stadt 
der Toten” trennt. In die Eingangsachse positionierte 
Plečnik den zentralen Betsaal, der an den Seitenwänden 
wie ein antikes Kolumbarium bearbeitet ist, davor stell-
te er ein Baldachindach auf vier Säulen für die öffentli-
che Verabschiedung vom Toten. Scheinbar ungeordnet 
im Raum stehen kleine Totenkapellen, in denen gerade 
genug Platz für den Sarg und die nächsten Verwandten 
ist – die Trauergemeinde versammelt sich draußen vor der 
Totenkapelle in grüner Umgebung. Jede Totenkapelle ist 
anders gestaltet; es sind freie “Nachdichtungen” geschicht-

Linkls/vlevo: Kapellen im Friedhofkomplex Žale / Kapličky ve 
hřbitovním komplexu Žale
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licher Grabarchitekturen wie der türkischen Türbe, des 
Tumulus und der serbischen Zadušbina bis hin zu frei erfun-
denen Architekturen. Die Totenkapellen sind mit Leuchtern 
und Kreuzen ausgestattet, die der jeweiligen Kapellenform 
angepasst sind. Der Komplex wird durch ein originell deko-
riertes und bemaltes Werkstättengebäude abgeschlossen.

18 Hřbitovní komplex Plečnikovy Žale (1938-1940)
Moderní způsob života ve městech přinutil úřady na začát-
ku třicátých let spojit pohřební aktivity u nového hřbitova 
u sv. Kříže. Plečnik oproti tehdy běžným márnicím navrhl 
Zahradu všech svatých, komplex samostatně stojících 
kapliček posledního rozloučení v závětří stromů a keřů 
podle vzoru antických zahrad s edikulami. Před ně postavil 
monumentální vchod, mezi kuby s administrativními pro-
story umístil patrové propyleje se zúženým obloukovým 
ústředním vstupem, které symbolicky oddělují město mrt-
vých od města živých. Do osy vstupu postavil hlavní mod-
litebnu, na postranních stěnách opracovanou jako antické 
kolumbárium, před ní pak baldachýnovou střechu na 
čtyřech sloupech, určenou veřejnému rozloučení se zemře-
lým. Zdánlivě bez plánu jsou v prostoru rozesety kapličky 
posledního rozloučení s malými interiéry, sotva dost vel-
kými pro rakev a nejbližší příbuzenstvo – smuteční hosté 
se shromažďují venku v zeleném okolí. Každá z kapliček je 
jiná, je architektovým svobodným přebásněním nejrůzněj-
ších hrobních architektur, od přeformovaného tureckého 
turbetu, tumulu a srbské středověké hrobky („zadušbiny“) 
k architekturám zcela vymyšleným. Kapličky jsou vybaveny 
lustry a kříži, přizpůsobenými tvarům kapliček. Komplex 
uzavírá originálně zdobená a malovaná budova dílen. 

19 Navje (1937-1938)
Wegen der Eingriffe in den alten Friedhof bei St. Christoph 
stellte sich die Frage, wohin die sterblichen Überreste 
und die qualitativ hochwertigen Grabsteine namhafter 
Slowenen gebracht werden sollen, die dort begraben lagen. 
Eine von Plečniks ersten Ideen für den gesamten Raum war 
ein “Friedhof der Unschuldigen Kinder”, eine andere Idee 
vom Beginn der dreißiger Jahre sah den Bau eines monu-
mentalen Heiligtums vor – eine Friedhofskirche mit Gräbern 
verdienter Slowenen, eine Ruhmesstätte bzw. ein sloweni-
sches Pantheon. Nach der Errichtung des Anbaus zur alten 
St.-Christophs-Kirche und des Baraga-Priesterseminars 
erstellte Plečnik Pläne für einen Gedächtnispark, der nach 
alter slawischer Überlieferung den Namen Navje bekam. 

Links/vlevo: Friedhof Navje / Hřbitov Navje
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Die Bauplanung übernahm der Architekt Ivo Spinčič, die 
Parkbepflanzung wurde von Anton Lap ausgeführt. Einige 
Grabsteine wurden in einem offenen klassizistischen 
Arkadenbau, andere an der Friedhofsmauer angebracht; 
manche Grabsteine wurden im Freien verteilt.

Zu den wenigen Gräbern, die an ihrer ursprüngli-
chen Stelle blieben, gehört das Grab von Plečniks Eltern. 
Plečniks einziger originärer Beitrag war ein monumentales 
Bronzekreuz als Grabmal des 1940 verstorbenen katholi-
schen Politikers Anton Korošec, das jedoch nie aufgestellt 
wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden vier Säulen, 
die zur Vorderfrontgestaltung der Musikschule Glasbena 
matica gehörten, zu der Anlage Navje übertragen.

19 Hřbitov Navje (1937-1938)
Kvůli zásahům do starého lublaňského hřbitova u sv. 
Kryštofa vyvstala otázka, kam umístit pozůstatky a kvalit-
ní náhrobní kameny viditelnějších Slovinců, kteří zde byli 
pochováni. Jeden z prvních Plečnikových nápadů, týkající 
se celkového prostoru, byl hřbitov nevinných dětí, druhý, 
z počátku třicátých let, počítal s postavením monumen-
tální svatyně, hřbitovního kostela s hroby nejzasloužilej-
ších Slovinců, Chrámu slávy resp. slovinského Panteonu. 
Po postavení přístavby ke starému kostelu sv. Kryštofa a 
Baragova semináře vypracoval Plečnik návrh pamětního 
parku, který byl pojmenován dle starého slovanského dědic-
tví Navje. Nápad realizovali architekt Ivo Spinčič, porost 
parku pak navrhoval Anton Lap. Několik náhrobních kame-
nů umístili do otevřené klasicistní arkádové stavby, jiné ke 
hřbitovní zdi; několik jich bylo rozmístěno volně v prostoru.

Jeden z mála hrobů, který zůstal na svém původ-
ním místě, byl také hrob Plečnikových rodičů. Jediným 
Plečnikovým originálním příspěvkem byl monumentální 
bronzový kříž, památník v roce 1940 zemřelému katolic-
kému politikovi Antonu Korošcovi, který však nebyl nikdy 
instalován. Po poslední válce přemístil Plečnik do pamětní-
ho parku Navje čtyři sloupy, které byly součástí jeho návrhu 
průčelí Hudební matice.

20 Zentralstadion Bežigrad, ehemaliges Stadion der 
  Orli (1925-1941) 

Nach Abspaltung von der liberal orientierten sloweni-
schen Turnvereinigung Sokol (deutsch: Falke) gründete 
das katholische Lager den Turn- und Erziehungsverband 
Orli (deutsch: Adler). Anfangs turnten die Orli auf 
zeitweilig eingerichteten Stadien, später zeigte sich 

Links/vlevo: Zentralstadion Bežigrad / Centrální stadión Bežigrad
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Bedarf an permanenten Anlagen. Plečniks Konzept 
des Orli-Stadions ermöglichte Massenauftritte von 
Turnern, Athletikwettkämpfe wie auch zahlreiche ande-
re Veranstaltungen und bot den Zuschauern Platz auf 
stufenförmigen Sitztribünen. Das etwas unregelmäßige 
Grundstück zwischen den Straßen Dunajska cesta und 
Vodovodna cesta ließ der Architekt mit einer Ziegelmauer 
einfassen, die Eingänge an der Ostseite gestaltete er mit 
einem weiten Portikus und einer Reihe von pseudodori-
schen Säulen, zwei Eingänge setzte er an die Westseite 
und einen in die südwestliche Ecke der Anlage. Am 
Knick der Südmauer stellte er eine Gedächtnissäule mit 
Windfahne auf. Zum Eucharistischen Kongress 1935 in 
Ljubljana wurde an der Westseite eine große Säulentribüne 
bzw. eine Gloriette mit Terrasse und Balustrade gebaut, 
die als großer Altar und später als Tribüne für Ehrengäste 
diente. Kurz vor Kriegsausbruch wurden die Sitzplätze an 
der Tribüne auf der Nord- und Südseite fertig gestellt und 
mit zwei Pavillons für Musikkapellen abgeschlossen. Dieses 
außerordentliche architektonische Werk verfällt in der 
Nachkriegszeit leider immer mehr.

20 Centrální stadión ve čtvrti Bežigrad, bývalý 
    Orlovský stadión (1925-1941) 

Podle vzoru liberálních sokolů, kteří zavedli hromadná tělo-
cvičná setkání, reagovaly katolicky orientované skupiny 
založením orlovské tělocvičné organizace. Nejdříve cvičili 
na provizorně upravených stadionech, později se však pro-
jevila potřeba stálých stadiónových ploch. Plečnikův návrh 
Orlovského stadionu umožňoval hromadná tělocvičná 
vystoupení, atletické závody a mnoho jiných druhů shro-
mažďování, zároveň pak poskytoval sestupně uspořádané 
tribuny pro diváky. Poněkud nepravidelnou parcelu mezi 
ulicemi Dunajska a Vodovodna dal obestavět cihlovou zdí, 
vchody umístil na východní stranu pod rozsáhlý portikus 
s řadou pseudo-dórských sloupů, dva vchody na západ-
ní stranu a jeden na jihozápadní roh. U zalomení jižní zdi 
postavil památní sloup s větrnými korouhvemi.

U příležitosti eucharistického kongresu v Lublani roku 
1935 byla na západní straně vztyčena velká sloupová 
tribuna neboli gloriet s terasou lemovanou balustrádou, 
který sloužil jako veliký oltář, později jako tribuna pro 
čestné hosty. Těsně před válkou byla dokončena úprava 
míst k sezení u tribun na severní a jižní straně, které byly 
zakončeny dvěma pavilóny pro orchestr. Toto výjimečné 
dílo bohužel v poválečné době vytrvale chátrá.

Links/vlevo: St.-Michaels-Kirche im Moor / Kostel sv. Michaela na Barji
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21 St.-Michaels-Kirche im Moor, Dorf Črna vas 
  (1937-1940)

Plečniks Neffe Karel Matkovič war als Priester im Dorf 
Črna vas im Moor von Ljubljana tätig. Vom Onkel erbat 
er den Plan für eine Kirche und führte ihn in den Jahren 
vor dem Kriegsausbruch auch aus. Die Kirche verbin-
det alle vier Plečnik-Geschwister: Jože erstellte die 
Planung, Marijas Sohn erbaute die Kirche, durch Andrejs 
Ersparnisse wurde der Bau in großem Maße ermöglicht 
und aus Janez’ Nachlass wurden die letzten Schulden 
getilgt. Von außen gibt sich die Kirche als einfacher 
obergeschossiger Kubus mit flachem Satteldach. Von 
der Vorderseite führen Treppen durch einen schlanken, 
durchhöhlten Glockenturm in die quer gestellte Kirche; die 
Apsis an der Rückseite verbirgt eine Treppe, die von der 
im Erdgeschoss befindlichen Wohnung des Priesters zur 
Kirche im Obergeschoss führt.

Wegen des moorigen Geländes steht das Gebäude 
auf Piloten und besteht aus einer leichten Konstruktion 
mit Holzfüllungen. Das Kircheninnere ist eine wahre 
Überraschung: Die vier zentralen dekorierten 
Säulen ohne Kapitelle werden durch eine dekorative 
Holzkonstruktion ergänzt. Der zentrale geländerte Gang 
führt zum etwas erhobenen Altar, die Sitzbänke sind an 
beiden Seiten des Ganges angeordnet, die Chorempore 
befindet sich an der linken Seite. Das architektonische 
Konzept kann als Wiederholung der zentralen Idee der 
National- und Universitätsbibliothek – nämlich des dor-
tigen Treppenaufganges mit quer liegendem Lesesaal – 
ausgelegt werden, das Erlebnis des Innenraums hingegen 
als Anlehnung an japanische schintoistische Tempel.

21 Kostel sv. Michaela na Barji, Črna vas (1937-1940) 
Plečnikův synovec Karel Matkovič byl knězem a sloužil v 
oblasti Barje (bažiny). Od strýce si vyprosil architektonický 
návrh a v letech před válkou jej také realizoval. Kostel spo-
juje sestru a tři bratry Plečniky: Josip vypracoval architekto-
nický návrh, Mariin syn jej stavěl, Andrejovy úspory ve velké 
míře stavbu umožnily a z Janezovy pozůstalosti byli srovná-
ny ještě poslední dluhy.

Kostel je při pohledu zvenčí jednoduchý patrový kubus, 
překrytý mírně nakloněnou sedlovou střechou. Z přední 
strany vedou do příčně postaveného kostela schody na 
obloucích skrze štíhlou dutou zvonici, apsida na zadní stra-
ně pak ukrývá schodiště, které vede z přízemního bytu pro 
kněze do kostela.

Links/vlevo: St.-Michaels-Kirche im Moor / Kostel sv. Michaela na Barji
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Kvůli bažinatému terénu stojí stavba na pilotech a má 
lehkou konstrukci s dřevěnými výplněmi s okny. Interiér je 
skutečně překvapivý: čtyři centrální zdobené sloupy bez 
hlavic doplňuje dekorativní dřevěná konstrukce. Centrální 
hala vede k poněkud vyvýšenému oltáři, lavice jsou roz-
místěny po obou stranách, pěvecký chór je po straně levé. 
Architektonický návrh je možné vyložit jako opakování 
ústřední myšlenky Národní a univerzitní knihovny – scho-
diště s napříč položenou studovnou, dojem z interiéru pak 
inspirací japonskými šintoistickými chrámy.



Touristische Informationszentren

Tourisitsches Informationszentrum Ljubljana - TIC
Stritarjeva ulica, SI - 1000 Ljubljana
Tel. +386 1/ 306 12 15, Fax 386 1/ 306 12 04
E-Mail: tic@visitljubljana.si
Geöffnet:  1.6. - 30.9.: täglich 8.00 - 21.00 Uhr
 1.10. - 31.5.: täglich 8.00 - 19.00 Uhr 

− Informationen und repräsentative Publikationen über Ljubljana 
(Prospekte, Stadtpläne, Veranstaltungskalender) 

− Grundinformationen und repräsentative Publikationen über Slowenien; 
Souvenirs

− Buchungen von Stadtbesichtigungen (regelmäßige Führungen und 
Führungen auf Bestellung); Schifffahrten; Panoramazug

− Ljubljana Card (die Vorteilskarte für Touristen)
− Reservierung von Unterkünften, Ausflügen
− Eintrittskarten für Kultur-, Musik- und sonstige Veranstaltungen

Slowenisches Touristisches Informationszentrum - STIC  
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana tel. (0)1/ 306 45 76, 
faks (0)1/ 306 45 80
e-mail: stic@visitljubljana.si
Geöffnet:  1.6. - 30.9.: täglich 8.00 - 21.00 Uhr
 1.10. - 31.5.: 8.00 - 19.00 Uhr,  

samstags, sonntags und  Feiertage  
9.00 - 17.00 Uhr

− Infos zum slowenischen touristischen Angebot, Veranstaltungen,  
Events und zum Angebot anderer Urlaubsorte

− Souvenirs aus Ljubljana und Slowenien
− Ljubljana Card (die Vorteilskarte für Touristen)
− Internet-Corner mit 8 PCs für Besucher 
− Reservierung von Unterekünften, Ausflüge
− Eintrittskarten für Kultur-, Musik- und sonstige Veranstaltungen
- Fahrradverleih

Touristisches Informationsbüro
am Bahnhof, Trg OF 6, tel. +386 1/ 433 94 75, 
fax +386 1/ 430 05 51 
E-Mail: ticzp@visitljubljana.si
Geöffnet:  1.6. - 30.9.: täglich 8.00 - 22.00 Uhr
 1.10. - 31.5.: 10.00 - 19.00 Uhr,
 samstags 8.00 - 17.00 Uhr, sonntags und 

Feiertage geschlossen

www.visitljubljana.si



Turistická informační střediska

Turistické informační centrum Lublaň  - TIC 
Stritarjeva, SI - 1000 Ljubljana 
tel. +386 (0)1/ 306 12 15, fax +386 (0)1/ 306 12 04 
e-mail: tic@visitljubljana.si
Otevřeno: 1.6. – 30.9.: 8.00 – 21.00, každý den
 1.10. – 31.5.: 8.00 – 19.00, každý den

− informace a turistické publikace o Lublani (prospekty, plány,  
kalendář akcí),

− prohlídky města s průvodcem (pravidelné i objednané); turistický 
vláček, loď, suvenýry;

− Turistická karta Lublaně,
− základní informace a publikace o Slovinsku,
− rezervace ubytování, výlety.
− vstupenky na kulturní, zábavné, sportovní a jiné akce

Slovinské turistické informační centrum  - STIC 
Krekov trg 10, SI - 1000 Ljubljana
tel. +386 (0)1/ 306 45 76, fax +386 (0)1/ 306 45 80
e-mail: stic@visitljubljana.si
Otevřeno: 1.6. – 30.9.: 8.00 – 21.00, každý den
 1.10. – 31.5.: 8.00 – 19.00, sobota, neděle a svátky 

9.00 - 17.00

− informace o slovinské turistické nabídce, o akcích, událostech a nabíd-
ce turstických míst;

− Turistická karta Lublaně,
− suvenýry z Lublaně a Slovinska,
− internetový koutek pro návštěvníky,
− rezervace ubytování, výlety,
− vstupenky na kulturní, zábavné, sportovní a jiné akce, 
- půjčovna kol

Turistická informační kancelář

Vlakové nádraží, Trg OF 6, SI - 1000 Ljubljana
tel. +386 (0)1\ 433 94 75, fax +386 (0)1\ 430 05 51
e-mail: ticzp@visitljubljana.si
Otevřeno: 1.6. – 30.9.: 8.00 – 22.00, každý den
 1.10. – 31.5.: 10.00 – 19.00, sobota 8.00 - 17.00, 

neděle a svátky zavřeno

www.visitljubljana.si



 • Freier Eintritt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten
• Kostenlose Fahrt mit den Stadtbussen, dem 

touristischen Flussboot, der Standseilbahn und dem 
touristischen Panoramazug

• Andere attraktive kostenlose Dienstleistungen
 

24 Stunden: 23,00 € • 48 Stunden: 30,00 € •  
72 Stunden: 35,00 €

 
Verkaufsstellen:

Touristische Informationszentren und Hotelrezeptionen

 • volný vstup do hlavních památek
• volné jízdy městským autobusem, turistickou lodí, 

lanovkou, turistickým vláčkem
• další atraktivní služby zdarma

 
24 hodin: 23,00 € • 48 hodin: 30,00 € •  

72 hodin: 35,00 €
 

Prodejní místa:
Turistická informační centra a recepce hotelu

Ideal für Ihre Entdeckungstour 
durch Ljubljana

Nejlepší způsob,  
jak poznat Lublaň



Ljubljana Tourist Board
Turistické Informační Centrum Lublaň - TIC
Ljubljana Tourist Information Centre - TIC 
Stritarjeva ulica, SI-1000 Ljubljana
Tel. + 386 1 306 12 15 Fax +386 1 306 12 04
E-mail: tic@visitljubljana.si
www.visitljubljana.si


