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Abstrakt 

 

Disertační práce shrnuje základní poznatky výzkumu autora, kterému se věnoval na Fakultě 

stavební ČVUT v Praze. Téma působení českých architektů a inženýrů v Bulharsku (1870-

1918) nebylo dosud systematicky prozkoumané a v českých odborných kruzích málo známé. 

Čeští specialisté se zasloužili nejen o rozvoj infrastruktury a první úpravy měst, které 

předznamenaly nástup moderního plánování, ale také o značnou proměnu architektonického 

rázu těchto měst. Zanechali po sobě stovky budov všech typů a někteří z nich se zařadili mezi 

autory nejvýznamnějších staveb Bulharska po osvobození. 

 

 

 

Abstract 

 

The thesis summarises the main findings of the author’s research that was realized on the 

ground of Faculty of Civil engineering CTU in Prague. The topic about work of the Czech 

architects and engineers in Bulgaria (1870-1918) has still not surveyed systematically and it is 

little known in the Czech scientific circles. Czech specialists contributed not only for the 

development of the infrastructure and the first city improvements in Bulgaria, that prefigured 

beginning of modern planning, but also to the radical change of city architectural look. They 

designed hundreds of buildings from all types and some of them ranked among the authors of 

most significant buildings of post-liberated Bulgaria. 

  



  



Věnování 

 

Památce všech známých, málo známých či mnohdy dávno zapomenutých českých průkopníků 

evropského architektonického a stavitelského umění v osvobozeném Bulharsku. 
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1. Úvod 
 

 

 

 

 

Problematika historie a vývoje architektury, urbanismu a stavitelství v Bulharsku v období od 

osvobození země z turecké nadvlády (1878) až do konce první světové války (1918)1 zůstává 

dodnes, navzdory existence řady rozsáhlejších a komplexnějších vědecko-výzkumných 

počinů2, stále rozpracována nesystematicky. Některé aspekty bulharské architektury, která v 

uvedeném velmi rozmanitém a dynamickém čtyřicetiletém období prošla složitou a radikální 

transformací, jsou v odborné (převážně bulharsky psané) literatuře i nadále prezentovány 

pouze fragmentárně a teprve čekají na své detailnější prozkoumání. 

Tato disertační práce, která byla zpracována na Katedře architektury Fakulty stavební 

ČVUT v Praze v letech 2013-2021, se zabývá právě jedním z těchto, navíc i pro naše ryze 

české prostředí mimořádně pozoruhodných aspektů: působením českých inženýrů, architektů 

a stavitelů v čerstvě osvobozeném Bulharsku a jejich přínosem pro stavební a architektonický 

rozvoj tohoto balkánského státu. 

Jak výsledky uskutečněného výzkumu prezentované v práci ukáží, do rozvoje nového 

bulharského státu se v oblasti architektury, urbanismu, stavitelství i krajinářství aktivně zapojilo 

či angažovalo více než 250 identifikovatelných českých odborníků různých profesí: inženýrů, 

architektů, stavitelů, zedníků, kameníků, umělců, nábytkářů, řemeslníků, zahradníků, stavitelů 

parků, agronomů, lesníků, průmyslníků či podnikatelů (viz Abecední soupisy 

identifikovaných českých odborníků činných v oblasti architektury, urbanismu, 

stavitelství a krajinářství v Bulharsku 1870-1918). Přitom dle dosavadního výzkumu lze 

                                                
1 Zde je rok 1918 chápán nejen jako důležitý mezník ve vývoji Evropy, který výrazně poznamenal dějinný vývoj a změnil politickou 
mapu kontinentu, ale v bulharském kontextu je také spojen s ukončením vlády a abdikací cara Ferdinanda I. (1861-1948), čímž 
byla uzavřena také jedna významná kulturně-historická epocha (1887-1918). Vývoj bulharské architektury však pokračoval svůj 
vesměs kontinuální vývoj, reflektující dění na evropské architektonické scéně, a to bez výrazných politicko-společenských zlomů 
(přesto, že bulharská politická scéna po první světové válce, zejména ve 20. letech 20. století byla neklidná, plná převratů, 
povstání či atentátů) až do 9. září 1944, kdy byl v Bulharsku nastolen komunistický režim. Proto je sledované období 1878-1918 
bezpochyby součástí rozsáhlejšího období 1878-1944, které je také často zkoumáno i prezentováno historiky a dalšími odborníky. 
2 Myšleny bulharsky psané monografie: TONEV, Ljuben, odp. red., DIMITROV, Dimităr, JORDANOV, Jordan, KOŽUCHAROV, 
Georgi, MIJATEV, Krăstju, STOJKOV, Georgi, CHRISTOV, Christo, eds. et al. Kratka istorija na bălgarskata architektura. Sofija: 
Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 1965. 628 s.; TONEV, Ljuben, odp. red., STOJKOV, Georgi, ANGELOVA, Rašel, 
eds. et al. Architekturata v Bălgarija 1878-1944: Materiali. Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 1978. 430 s.; 
OBRETENOV, Aleksandăr, odp. red., IVANČEV, Ivan, ANGELOVA, Rašel, STAMOV, Stefan, eds. et al. Bălgarskata architektura 
prez vekovete. Sofija: Izdatelstvo „Technika“, 1982. 335 s.; DOYTCHINOV, Grigor et GANTCHEV, Christo. Österreichische 
Architekten in Bulgarien 1878-1918. Wien: Böhlau Verlag, 2001. 228 S. ISBN 3-205-99343-8; GANČEV, Christo, DOJČINOV, 
Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900: Evropejski vlijanija v bălgarskoto gradoustrojstvo, architektura, parkove i gradini 
1878-1918. Sofija: Architekturno izdatelstvo „Arch & Art“, 2002. 266 s. ISBN 954-8931-24-9; JOKIMOV, Petăr. Secesionăt i 
bălgarskata architektura. Sofija: Architekturno izdatelstvo „Arch & Art“ et Akademično izdatelstvo „Prof. Marin Drinov“, 2005. 154 
s. Poredica Bălgarsko architekturno nasledstvo. ISBN 954-8931-35-4; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na 
bălgarskoto gradoustrojstvo ХІХ-ХХ vek. Părva čast, Diachronni analizi. Sofija: Izdatelstvo „Valentin Trajanov“, 2009. 284 s. ISBN 
978-954-9928-41-9; TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4, Postvăzraždane. Sofija: Architekturno 
izdatelstvo „Arch & Art“ et Akademično izdatelstvo „Prof. Marin Drinov“, 2011. 387 s. Poredica Bălgarsko architekturno nasledstvo. 
ISBN 978-954-322-506-4, ISBN 978-954-8931-46-5; ANGELOV, Čavdar. Sgradostroitelstvoto v Bălgarija. Тom 1, 681-1940. 
Sofija: Akademično izdatelstvo „Prof. Marin Drinov“, 2011. 252 s. ISBN 978-954-322-460-9; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et 
FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo ХІХ-ХХ vek. Vtora čast, Sinchronni analizi za naj-važnite periodi na razvitie 
na golemite gradove v Bălgarija. Sofija: Izdatelstvo „Unikard“, 2017. 308 s. ISBN 978-954-2953-80-7 ad. 
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předpokládat počet zúčastněných osob daleko vyšší3, zároveň je ale nutno konstatovat, že 

mnoho jmen, zejména mistrů, stavitelů a řemeslníků (za předpokladu, že pracovali v 

soukromém sektoru), se zcela jistě nepodaří nikdy objevit, identifikovat či detailně prozkoumat. 

 

1.1. Zaměření disertační práce 

Čeští technici se aktivně zapojili do stavebního ruchu mladého evropského státu a pro svoje 

četné zásluhy se stali jedny z opravdových „stavitelů novodobého Bulharska“ i v pravém 

smyslu slova 4 . Podíleli se totiž nejen na prvních úpravách bulharských měst, které 

předznamenaly nástup moderního urbanismu, ale také na evropeizační proměně jejich 

architektonického rázu: projektovali či realizovali stovky nových staveb všech typologických 

druhů, od obytných (zejména rodinných domů městského typu) a veřejných staveb (pro nově 

zřízené státní, vzdělávací a kulturní instituce) až po stavby průmyslové (pivovary a cukrovary) 

nebo inženýrské (řádu silnic a železnic, mostů a tunelů či přístav ve Varně, viz kap. 6, 7 a 8). 

Některé z těchto staveb s „českými“ kořeny se dnes řadí k nejvýznamnějším architektonickým 

památkám z období po osvobození v země. V obecné rovině celá stavební produkce 

sledovaného období, která vznikla za účastí mnoha techniků z českých zemí, představuje též 

hmotné a dodnes často stále neidentifikované, neopečovávané či v mnoha případech již 

zaniklé či rychle zanikající dědictví jedné pozoruhodné kulturně-společenské éry v evropských 

i bulharských dějinách. 

Přítomnost českých odborníků v oblasti architektury, urbanismu a stavitelství v čerstvě 

osvobozených bulharských zemích nelze zcela vytrhnout z kontextu v současnosti poměrně 

dobře rozpracované problematiky o Češích v Bulharsku a česko-bulharských vztazích na 

přelomu devatenáctého a dvacátého století.5 Společně s řadou dalších představitelů české 

                                                
3 V přiložených soupisech českých odborníků byla uvedena pouze jména osob, u nichž byl prokazatelně určen původ/vazba na 
české země. Proto také dohledaná jmena, u kterých se tuto skutečnost nepodařilo doložit, nebyla zařazena do soupisů. 
4 V letech 1910-1911 bulharský diplomat, historik a publicista Simeon Radev vydal publikaci Stroitelite na săvremenna Bălgarija 
[Stavitelé novodobého Bulharska], viz např. RADEV, Simeon. Stroitelite na săvremenna Bălgarija: V dva toma. Tom 1, Caruvaneto 
na kn. Aleksandra 1879-1886. Sofija: Izdatelstvo „Bălgarski pisatel“, 1973. 857 s.; RADEV, Simeon. Stroitelite na săvremenna 
Bălgarija: V dva toma. Tom 2, Regentstvoto. Sofija: Izdatelstvo „Bălgarski pisatel“, 1973. 682 s. Toto dvousvazkové dílo historicko-
memoárového charakteru, které si získalo značný ohlas, mapovalo politickou scénu a působení prvních bulharských státníků po 
osvobození země z turecké nadvlády. Ačkoliv autor zmíněného díla, které nebylo přeloženo do češtiny, sleduje zejména život 
významných bulharských politiků, sledované historické období, ve kterém nově vzniklý bulharský stát byl budován od základů, 
skrývá plejádu dalších známých či dávno zapomenutých bulharských či mnohdy cizokrajných „stavitelů“, kteří se významným 
způsobem zasloužili o rozvoj bulharské společnosti, ekonomiky, kultury i umění. Pojem „stavitelé novodobého Bulharska“ se dnes 
v zemi běžně používá pro označení těch, kteří se zasloužili o rozvoj Bulharska po jeho osvobození. 
5 Z rozsáhlého výčtu literatury v této oblasti nutno uvést především tyto monografie či sborníky: URBAN, Zdeněk. Z dějin česko-
bulharských kulturních styků. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. 176 s.; URBAN, Zdenek. Iz istorijata 
na češko-bălgarskite kulturni vrăzki. Sofie: Izdatelstvo „Nauka i izkustvo“, 1961. 84 s.; AMORT, Čestmír. Pokrokové tradice 
československo-bulharského přátelství. Praha: Horizont – nakladatelství Socialistické akademie ČSR, 1978. 174 s.; AMORT, 
Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. Praha: Academia, 1980. 396 s.; URBAN, Zdenek. Čechi i bălgari: 
Kulturni vzaimootnošenija. Sofija: Izdatelstvo na Otečetvenija front, 1981. 228 s.; PENEV, Angel et PETROV, Petăr, eds. Čuždenci 
– prosvetni dejci v Bălgarija. Sofija: Izdatelstvo „Narodna prosveta“, 1988. 440 s. Poredica „Učiteli – Buditeli“; BROUČEK, 
S[tanislav]. Nad spolkovou činností Čechů a Slováků v Sofii. In: Češi v cizině. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 
1988. s. 72-90; VAŘEKA, Josef. Češi v Bulharsku. Český lid. 1990, roč. LXXVII, č. 2, s. 81-88; BĂČVAROV, Janko, ed. et 
TODOROV, Veličko, red. Čechi v Bălgarija – istorija i tipologija na edna civilizatorska rolja. Čast părva, Sbornik statii po slučaj 
120-godišninata ot izdavaneto na „Istorija na bălgarite“ ot Konstantin Ireček. Sofija: Bohemia club et Universitetsko izdatelstvo 
„Sv. Kliment Ochridski“, 1995. 176 s. Goljama češka biblioteka, № 3/1995. Komemorativno razklonenie na „Homo bohemikus“; 
BĂČVAROV, Janko, ed. et TODOROV, Veličko, red. Čechi v Bălgarija – istorija i tipologija na edna civilizatorska rolja. Čast vtora, 
Sbornik statii po slučaj 140-godišninata ot roždenieto na Ivan (Jan Vaclav) Mărkvička. Sofija: Bohemia club et Universitetsko 
izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 1996. 192 s. Goljama češka biblioteka, № 3/1996. Komemorativno razklonenie na „Homo 
bohemikus“; TODOROV, Veličko, ed. Čechi v Bălgarija – istorija i tipologija na edna civilizatorska rolja. Čast treta. Sofija: Bohemia 
club et Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 1999. 151 s. Goljama češka biblioteka, № 3/1998. Komemorativno 
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 inteligence, kteří zde v tomto období také aktivně působili, se dnes čeští technici stali nedílnou 

součástí kultury Bulharska po osvobození, běžně označované odborníky jako „česká kulturní 

okupace“ nebo „česká invaze“, které je nutno věnovat dílčí pozornost (viz kap. 5). 

Působení české inteligence v Bulharsku v obecné rovině se v posledních několika 

dekádách těšilo zvýšené pozornosti bulharských i českých historiků i badatelů všech oborů i 

věkových kategorií.6 V odborné literatuře však i nadále neexistuje žádná ucelená práce, která 

by soustavně mapovala výhradně působení českých techniků. Do jisté míry se tuto prázdnotu 

v poznání pokusila zaplnit, ještě před dokončením této disertační práce, monografie bulharské 

architektky doc. Valentiny Vărbanovové (*1951) Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto 

nasledstvo na Bălgarija 1878-1940 [České přínosy v kulturně-historickém dědictví Bulharska 

1878-1940] z roku 20187, která se věnuje mnoha aspektům působení české inteligence v 

osvobozené zemi po jednotlivých profesích. V publikaci je zahrnuta také kapitola, která je 

věnována českým architektům a inženýrům (další kapitoly se věnují např. umělcům, 

zahradníkům a krajinářům, pedagogům či archeologům) a doprovází ji abecední katalog 

(heslář) známých osobností a jejich práce. Kapitola, kterou nelze nepovažovat za jednu z 

prvních (publikovaných) ucelených přehledů otázky působení českých techniků v Bulharsku, 

však ve velkoryse pojaté koncepci širokospektrálního díla v režii pouze jednoho autora 

vykazuje některé nedostatky a mnoho nepřesností (viz dále kap. 2). 

Již dříve ale byla v různých souvislostech věnována dílčí pozornost nejznámějším 

architektům či inženýrům českého původu (Adolf Kolář, inženýři Proškové, Josef Schnitter 

či Libor Bayer). V mnoha případech však o nich bylo pojednáváno v kontextu působení 

zahraničních architektů v obecné rovině nebo pak zcela logicky v kontextu práce architektů 

„rakouských“, tedy těch, kteří pocházeli ze zemí bývalého rakousko-uherského mocnářství, 

kam tehdy současné Česko spadalo.8 

V této souvislosti dosud téměř vždy chyběla (a zřejmě stále chybí) snaha rozlišovat 

jednotlivé tvůrce podle jejich původu, jakož i hledat další specifické rysy (pokud vůbec existují) 

v práci a tvorbě pouze jedné národnostní skupiny. Přese všechno je přínos autorů těchto prací 

pro osvětlení života a tvorby některých českých techniků zcela nesporný. Příkladem je 

například dlouholetá precizní práce rakouské historičky Marcelly Stern (1934-2010) z Institutu 

                                                
razklonenie na „Homo bohemikus“. ISBN 954-07-1314-5; Čechi v Bălgarija: Roljata na češkoto prisăstvie v bălgarskoto nacionalno 
văzraždane: 19-20 maj 2009 g., Sofija. Sofija: Izdatelstvo „Valentin Trajanov“ 2009, 239 s. ISBN 978-954-9928-45-7 ad. 
6 V posledních letech se některé aspekty problematiky staly tématy závěrečných a kvalifikačních prací také v ČR, např. MINČEV, 
Emil. Češi v Plovdivu. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. Diplomová práce. Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav 
historických věd; MINČEV, Emil. Česká komunita v Sofii od osvobození Bulharska v roce 1878 do konce druhé světové války: 
Dějiny, procesy, osobnosti, společenský a každodenní život. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. Disertační práce. Univerzita 
Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd; ZEMAN, Pavel. Působení českých učitelů ve Východní Rumelii v letech 
1878-1885. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav; 
ZEMAN, Pavel. Česká inteligence v Bulharsku v letech 1878-1885 na příkladu českých učitelů ve Východní Rumelii. Brno: 
Masarykova univerzita, 2014. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Ústav slavistiky; ZEMAN, Pavel. Česká 
inteligence v Bulharsku v letech 1878-1912: Život a práce českých učitelů. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Disertační práce. 
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav; LANČOVÁ, Tereza. České stopy v Gorné Orjachovici v Bulharsku. 
Praha: Univerzita Karlova, 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav etnologie ad. 
7  VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo na Bălgarija 1878-1940. Sofija: Izdatelstvo 
„Paradigma“, 2018. 446 s. ISBN 978-954-326-337-0. 
8  Myšlena především zmíněná monografie DOYTCHINOV, Grigor et GANTCHEV, Christo. Österreichische Architekten in 
Bulgarien 1878-1918 nebo zdroj v pozn. 10. 
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„Rakouský biografický lexikon a biografická dokumentace“ při Rakouské akademii věd ve Vídni 

(Institut „Österreichisches Biographisches Lexikon und Biographische Dokumentation“), která 

osvětlila a prezentovala řadu poznatků o českých architektech činných v Sofii, resp. v 

Bulharsku, mimo jiné v příspěvku Der Beitrag der österreichisch-ungarischen Monarchie zur 

Stadtentwicklung in Bulgarien von 1878 bis nach dem Ersten Weltkrieg [Příspěvek rakousko-

uherské monarchie k rozvoji měst v Bulharsku od roku 1878 do konce první světové války] z 

roku 20049 (jedná se o již zmíněného Adolfa Koláře, inženýry Prošky, Karla Heinricha nebo 

Josefa Schnittera). Podobné cíle jako výše uvedená kapitola měl také příspěvek další 

bulharské architektky doc. Dobriny Želevové-Martins Čechi-stroiteli na nova 

sledosvoboždenska Bălgarija [Češi-stavitelé nového poosvobozeneckého Bulharska] z roku 

2009 10  zaměřený výhradně na české architekty; je ale opět založený především na 

systematizování již známých poznatků o životě, působení a tvorbě pouze neznámějších 

představitelů stavitelské profese s akcentací zejména na hlavní město Sofii a některá další 

větší bulharská města (např. Plovdiv či Stará Zagora) (viz dále kap. 2). 

Detailnější pohled na dosud nastíněnou problematiku odkryl mnoho dosud 

neosvětlených otázek týkajících se působení českých techniků v Bulharsku, přičemž celá řada 

českých techniků zůstává dodnes zcela zapomenuta a jejich práce neprobádaná či 

nedoceněna. Další výzkum v tomto ohledu byl, a zcela jistě zůstane i po dokončení této 

disertační práce, více než žádoucí, a to zejména v oblasti historických pramenů a archivních 

dokumentů (jak na území Bulharska, tak i na území České republiky či Rakouska), které není 

možné kvůli vlastnímu rozsahu a omezeným časovým možnostem dohledat, prostudovat nebo 

zhodnotit. Nové poznatky umožňují lépe identifikovat hranice a pochopit podstatu této české 

tvorby v novém, „zahraničním“ kontextu, která nebyla vždy jen špičková a mnohdy vykazovala 

ryze utilitární charakter, avšak dokázala uspokojit naléhavou poptávku po chybějícím 

stavebním fondu nového státu a přispěla k položení základů novodobé bulharské architektury 

a stavitelství, dále blíže poznat zapomenuté osudy mnoha našich krajanů v cizí zemi i důvody, 

které je tam zavedly, a v neposlední řadě vyvodit nové či přehodnotit některé dosavadní 

závěry, týkající se dějin bulharské architektury ve sledovaném období. 

Disertační práce se pro velký rozsah tématu zaměřuje podrobně pouze na působení 

českých techniků11 tj. inženýrů, architektů a stavitelů, ale též dalšího technického personálu 

(geometrů, kresličů, úředníků), jejichž počet ve sledovaném období lze na základě výsledků 

vlastního výzkumu odhadnout na více než 100. Zabývá se charakteristikami samotného 

jevu, profesním uplatněním českých techniků v procesu budování novodobého státu i 

                                                
9 STERN, Marcella. Der Beitrag der österreichisch-ungarischen Monarchie zur Stadtentwiklung in Bulgarien von 1878 bis nach 
dem Ersten Weltkrieg. Bulgarian Historical Revue = Revue bulgare d’Historie. 2004, Vol. 32, Issue 1-2, pp. 149-160. ISSN 0204-
8906. 
10 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. In: Čechi v Bălgarija: Roljata na češkoto 
prisăstvie v bălgarskoto nacionalno văzraždane: 19-20 maj 2009 g. Sofija. Sofija: Čechoslovaški klub, České centrum et 
Izdatelstvo „Valentin Trajanov“, 2009. s. 117-136. ISBN 978-954-9928-45-7. Příspěvek navazuje a rozšiřuje poznatky z ŽELEVA-
MARTINS, Dobrina. Češkite inženeri-emigranti i moderzniziraneto na bălgarskoto gradoustrojstvo v kraja na XIX vek. Architektura. 
2002, god. XLIX, br. 1, s. 43-45. ISSN 0324-1254. 
11 Pro souhrnné označení sledované profesní skupiny bude v disertační práci užito toto slovo, které reflektuje podstatu povolání. 



1. Úvod 

- 17 - 

Ing. arch. Nikolay Brankov 

 vlastní tvorbou dle typologie. Z hlediska typologického je podrobně analyzována forma 

městského obytného domu. Práce zahrnuje několik medailonových kapitol věnovaných 

nejvýznamnějším představitelům. Dále je věnována zvláštní pozornost jednotlivým technikům 

i v rámci katalogu, ve kterém je poprvé osvětlena nebo identifikována řada jmen a zároveň 

prezentováno mnoho nashromážděných či nově zjištěných biografických údajů a 

identifikovaných staveb (viz Katalog českých techniků činných v oblasti architektury, 

urbanismu a stavitelství v Bulharsku 1870-1918, dále jen Katalog). Pro velký rozsah se 

práce dotýká ostatních profesí jen okrajově. 

 

1.2. Časové vymezení 

Časové vymezení 1870-1918 zahrnuje základní historické období 1878-1918, ale lépe pokrývá 

periodu, ve které lze sledovat přítomnost českých techniků na území Bulharska. V tomto 

období téměř 50 let se setkávají a překrývají dokonce dvě generace, které pro snazší orientaci 

a rozlišení budou označeny jako první a druhá generace českých techniků v Bulharsku, 

přičemž mnohem významnější je, zcela bezpochyby, ta první (viz kap. 5). 

Rok 1870 se pojí s příchodem prvních českých inženýrů do ještě nesvobodných 

bulharských zemí. V této souvislosti je nutno vzpomenout zejména inženýra Jiřího Proška 

(1847-1905), který se posléze stal vůdčí osobností a prakticky ztělesněním české kolonie v 

Bulharsku i po osvobození (1878, viz kap. 9). Hlavní vlna českých techniků přišla po roce 

1878, přičemž za „nejsilnější“ roky lze považovat osmdesátá a devadesátá léta 19. století.  

Rok 1918 je naopak pouze orientační a reaguje zejména na celkový historicko-

společenský kontext, někteří čeští technici však v Bulharsku působili i v následujících letech, i 

když ve znatelně omezenějším počtu.12 Hlavní pozornost výzkumu i práce je tak soustředěna 

zejména na období, kdy lze českou přítomnost v Bulharsku chápat jako kulturní fenomén. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Po první světové válce v Bulharsku působili někteří stále žijící technici z první generace nebo technici z druhé generace, přičemž 
někteří z nich byli potomky představitelů první generace techniků či dalších představitelů české inteligence. 
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2. Historický kontext 
 

 

 

 

 

Pro lepší pochopení historického kontextu následuje stručný historický exkurz, který lépe 

osvětlí situaci a poměry v Bulharsku ve sledovaném období. Tato část nemá ambice být zcela 

vyčerpávající (jak pro vlastní charakter této práce, tak i pro ryze technické vzdělání autora), 

ale pouze naskicovat základní charakteristiky historického pozadí. K podrobnějšímu studiu je 

čitatel odkázán na odbornou historiografickou literaturu13. 

Pro novodobý rozvoj Bulharska mělo 19. století zcela rozhodující význam: bulharské 

země prošly složitým vývojem, který lze historicky rozdělit do dvou základních období – „před 

osvobozením“ a „po osvobození“ země z turecké nadvlády, které odděluje i spojuje rok 1878. 

Ve sledovaném období se tak střetávají i dva významné kulturně-společenské procesy: první 

je spojen s kulminací, dokončením a postupným dozvukem tzv. bulharského národního 

obrození a druhý s budováním nově zformovaného bulharského státu, jeho celkovou 

„evropeizací“, dynamickým rozvojem i „návratem“ osvobozeného bulharského národa k 

evropským duchovním a kulturním hodnotám. 

 

2.1. Období bulharského národního obrození (kol. 1750-1878) 

Období bulharského národního obrození (kol. 1750-1878) předcházelo několik století turecké 

nadvlády: již od roku 1396 byly bulharské země součástí Osmanské říše, což výrazně 

poznamenalo jejich rozvoj ve všech ohledech.14 Bulharům jako zotročenému národu pomohla 

uchovat si vlastní identitu pravoslavná křesťanská víra jako protipól islámu a rodina jako 

základní společenská jednotka, která držela při sobě, předávala rodovou paměť a dodržovala 

bulharské tradice. Obrození potlačovaného národa probíhalo aktivněji zejména od druhé 

čtvrtiny 19. století15, přičemž jeho hlavními „úkoly“ byly celkové národnostní uvědomění 

bulharského národa, rozvoj samostatného školského systému (roku 1835 byla otevřena 

první vzájemná škola v Gabrově), získání církevní nezávislosti na řecké pravoslavné 

                                                
13 K základním otázkám dějin Bulharska ve sledovaném období viz např. MARTÍNEK, Jiří. Bulharsko. Praha: Nakladatelství Libri, 
2009. 136 s. Edice Stručná historie států; sv. 61. ISBN 978-80-7277-422-7. Pro podrobnější studium bulharských dějin viz např. 
RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. 3. dopl. a přepr. vyd. Praha: NLN – Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 536 s. Dějiny států. 
ISBN 978-80-7422-553-6; DIMITROV, Ilčo, ed. et al. Kratka istorija na Bălgarija. Vtoro prerab. i dop. izd. Sofija: Izdatelstvo „Nauka 
i izkustvo“, 1983. 504 s.; CURAKOV, Angel. Encikolopedija Pravitelstvata na Bălgarija: Chronologija na političeskija život 1879-
2005. Sofija: Izdatelska kăšta „Petăr Beron“, 2005. 484 s. ISBN 954-402-058-6 ad. 
14 K období turecké nadvlády viz dále např. MARTÍNEK, Jiří. Bulharsko. S. 41-46 ad. 
15 Počátky bulharského národního obrození, které proběhlo oproti evropskému kontextu se značným zpožděním, jsou historiky 
spojovány se sepsáním knihy Istorija slavjanobălgarskaja [Dějiny slovanobulharské] bulharským mnichem Paisijem 
Chilendarským v roce 1762, ale zřetelně lze jednotlivé procesy obrození sledovat až po rusko-turecké válce (1828-1829) a válce 
Krymské (1853-1856), kdy se začala rodit bulharská buržoazie a narůstat národní uvědomění. Toto období je také spojeno 
celkovým společenským a ekonomickým úpadkem konservativní Osmanská říše, která pod výrazným nátlakem Evropy začala 
uskutečňovat řadu radikálních reforem, mimo jiné sultánským fermanem Gülhanský Hatt-ı Şerif (neboli Gülhanský vznešený 
dekret) z roku 1839 nebo později fermanem Hatt-ı Hümayun z roku 1856. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828_%E2%80%93_1829)
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církvi 16  (roku 1870 sultánským příkazem – fermanem) a nakonec vybojování vlastní 

svobody, což se uskutečnilo po krvavém potlačení revolučního hnutí (1875-1876) až během 

rusko-turecké války (1877-1878), v jejímž závěru bulharský národ získal právo mít opět vlastní 

svobodný stát.17 

 

2.2. Období po osvobození Bulharska (1878-1918) 

Období po osvobození Bulharska (1878-1918) bylo směřováno k vybudování nového státního 

aparátu, národnímu sjednocení všech bulharských zemí (což se Bulharům nikdy zcela 

nepodařilo a proto Bulharsko vedlo v letech 1912-1918 tři za sebou jdoucí neúspěšné války) 

a získání politické nezávislosti (1908), které povedou k návratu na evropskou politickou a 

kulturní scénu. Sanstefanská mírová dohoda v závěru rusko-turecké války (únor 1878) vedla 

k tomu, že se na mapě Evropy objevil nový slovanský stát s rozlohou téměř 172 500 m2, jenž 

zaujímal rozsáhlé území Balkánského poloostrova.18 Záhy však bylo toto jednotné Bulharsko 

evropskými velmocemi na Berlínském kongresu v červnu 1878 rozdrobeno na pět částí, 

přičemž svobodné zůstaly pouze Bulharské knížectví (severní Bulharsko) se sídlem v Sofii, 

které bylo dědičnou konstituční monarchii v čele s knížetem a zůstalo i nadále závislé na 

Turecku, a autonomní oblast Východní Rumelie (jižní Bulharsko) se sídlem v Plovdivu, která 

zůstala samosprávnou tureckou provincií v čele s křesťanským generál-gubernátorem.19 Oba 

bulharské státní útvary se vyvíjely podobným směrem a roku 1885 došlo k jejich opětovnému 

sjednocení. Během prvních měsíců od konce rusko-turecké války (do června 1879, v během 

války okupovaných zemích fakticky již od června 1877) vládla v těchto územích dočasná 

ruská (okupační) správa, která položila základy všech bulharských státních institucí. 20 

Uvedená doba byla pro bulharský národ velice důležitá, jak to také vystihuje Javor Milušev: 

 
„Během prvních sedmi let třetího bulharského státu, od osvobození do sjednocení, se 

uskutečnil opravdový přelom v národním uvědomění. Rozkvetlá nová bulharská kulturní 

společnost mobilizovala národní potenciál. Bulharský národ realizoval svůj historicky 

opodstatněný a etnicky oprávněný nárok na samostatnost správy v suverénních 

hranicích svého státu.“21 

 

                                                
16  V Osmanské říši, kde hrála důležitou roli náboženská příslušnost, byli pravoslavní křesťanští obyvatelé začleněni bez 
národnostního rozlišení do skupiny Rum Millet (řecký národ) pod vedením „řeckého“ pravoslavného patriarchy v Cařihradě. 
17 K bulharskému národnímu obrození a osvobození země z turecké nadvlády viz dále MARTÍNEK, Jiří. Bulharsko. S. 46-53 ad. 
18 „Veliké Bulharsko“ neboli „Bulharské země“ zahrnovaly všechna území s převládajícím bulharským obyvatelstvem. Jednalo se 
v podstatě o zeměpisné oblasti Moesie, Thrákie a Makedonie (kromě poloostrova Chalkidiki, města Soluně a dalších jižněji 
položených částí), část severní Dobrudžy a oblast podél údolí řeky Jižní Morava s městy Niš, Pirot, Leskovac a Vrana. Politická 
koncepce tohoto státního útvaru byla projednávána evropskými velmocemi na Cařihradské konferenci (1876) a dočasně 
uskutečněna Sanstefanskou mírovou dohodou (1878, tzv. Sanstefanské Bulharsko). 
19 Ostatní země byly „navráceny“ Osmanské říši (celá Makedonie, západní a východní Thrákie) nebo odstoupeny sousednímu 
Rumunsku (severní Dobrudža) a Srbsku (oblast podél údolí Jižní Moravy s městy Niš, Pirot, Leskovac a Vrana). 
20 K vývoji Bulharska po osvobození viz dále např. MARTÍNEK, Jiří. Bulharsko. S. 54-69 ad. 
21 MILUŠEV, Javor. Češki profili v obštestvenoto razvitie na sledosvoboždenska Bălgarija. Sofija: Akademično izdatelstvo „Marin 
Drinov“, 2005. 266 s., [16] l. obr. příl. ISBN 954-322-093-X. S. 23. 
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 Období po osvobození však nebylo pro Bulhary a Bulharsko v politickém ohledu zcela 

jednoduché. Země byla totiž zmítaná neustálými politickými boji a přemi (ještě za úsvitu 

nového knížectví se zformovaly dvě hnutí – konzervativní a liberální, později se politické strany 

v zemi ještě rozmnožily), které vedly k velmi častému střídání vlád i místních samospráv. Tato 

skutečnost měla za následek, že nemohlo být vytvořeno zcela stabilní zázemí pro všeobecný 

rozvoj země a zajištěna potřebná plynulost a kontinuita procesů při budování státu. Pro ilustraci 

lze uvést, že v období od července 1879 do ledna 1901 se v jednotlivých vládách vystřídalo 

celkem 32 ministrů technických úřadů Bulharského knížectví a v období od února 1878 do 

dubna 1901 se v hlavním městě Sofie vystřídalo 21 starostů. Pokud se nepočítá dlouhotrvající 

úřadování ministra Ivana Madžarova v délce čtyři roky a jeden měsíc a též dlouhotrvající 

úřadování starosty Dimitǎra Petkova v délce pěti roků a dvou měsíců, připadá každému 

ministrovi technických úřadů doba působení kolem 6,5 měsíců a starostovi hlavního města 

kolem 10 měsíců.22 

Země jako nováček to neměla jednoduché ani v mezinárodním měřítku (např. 

postupné zhoršení vztahů s osvoboditelským Ruskem, sjednocení obou bulharských území a 

následná srbsko-bulharská válka z roku 1885, balkánské války z let 1912-1913 a další). Přese 

všechno došlo v ekonomickém ohledu v zemi k významnému růstu (zejména v devadesátých 

letech 19. století). V kulturně-společenském ohledu bylo toto období, vedle přirozeného 

navázání na bulharské kulturní hodnoty a lidové tradice, spojeno s prudkým tempem rozvoje 

kultury, směřovaného k evropským duchovním hodnotám, což bylo dáno také přirozenou 

snahou zbavit se všeho, co připomínalo Orient a dobu turecké nadvlády. To vedlo k 

postupnému opuštění od tradic, které přetrvávaly pochopitelně nejdéle v menších provinčních 

městech a zejména na venkově (disertační práce se věnuje výhradně otázkám městské 

architektury a stavitelství, kde procesy evropeizace byly nejvýraznější a také nejčastěji působili 

čeští technici). 

Pro vlastní vybudování nově osvobozeného státu v podstatě od základů chyběl v 

počátku větší počet vzdělaných a zkušených odborníků ve všech odvětvích společenského i 

kulturního života. Sledované období je tak spojeno s charakteristickým příchodem (v mnoha 

případech na pozvání vlád obou Bulharsek) velkého počtu potřebných specialistů všech 

kulturních a vědních oborů z mnoha koutů Evropy. „Importovaní“ odborníci přinášeli s sebou 

pro bulharské prostředí nové, progresivní myšlenky i tendence evropské kultury a profesně se 

uplatnili v mnoha oblastech politického, ekonomického, společenského, kulturního i 

„stavebního“ života země. V mnoha případech byli důležitým článkem pro úspěšný start 

novodobého rozvoje Bulharska. 

 

„Osud mladého bulharského státu, který vstal z mrtvých ze staletého zapomnění a 

národa, který zůstal během staletí bezkrvý, rozvířila duchy i společenské mínění v 

                                                
22 CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija prez părvite 22 godini (1878-1900): Prinos kăm istorijata na 
Sofija – istoričesko izsledvane na Radoslav Michajlov [nepublikovaný strojopis], 1941. L. 5-6. 
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Evropě. Po osvobození Bulharska byly potřebné pracovní síly s poznatky ve všech 

oblastech života. Do Bulharského knížectví a do Východní Rumelie přicestovali stovky 

cizinců-odborníků v různých oblastech, z nad dvacet národností: Rusové, Češi, 

Francouzi, Němci, Švýcaři, Italové, Belgičané a další, kteří pomohli s vystavěním státní 

„budovy“ mladého bulharského státu a ovlivnili vzestup obou Bulharsek.“23 

 

Jedna z nejpočetnějších (ne-li nejpočetnější) a nejaktivnějších skupin těchto odborníků 

(k dalším velmi početným skupinám patří především Rusové, Poláci, Italové, představitelé 

německy a francouzsky mluvících zemí) přišla právě z českých zemí.24 Výzkum zaměřený 

mimo jiné na jednotlivé tvůrčí osobnosti a prezentovaný v disertační práci přesvědčivě svědčí 

o početnosti „českého“ technického personálu ve službách bulharského státu (viz kap. 5). 

 

2.3. Bulharské země, Bulharsko a hlavní město Sofie v důležitých 

datech a událostech25 

1839 Za přítomnosti evropských diplomatů, pravoslavných patriarchů, velkého rabína, 

vrchních státníků a sultána Abdülmecida I. (1823-1861) byl v Pavilonu růží (tur. Gülhane) 

v sultánském paláci v Istanbulu dne 3. listopadu slavnostně přečten reformní ferman 

Hatt-ı Şerif (Gülhanský vznešený dekret), který měl kromě jiného garantovat úplnou 

bezpečnost života, ctí a majetku všech poddaných v říši bez rozlišení národností a 

náboženského vyznání. 

1856 Sultán Abdülmecid I. podepsal dne 18. února další ferman Hatt-ı Hümayun, který měl 

mimo jiné garantovat svobodu vyznání a stejná práva a postavení křesťanských a 

obyvatel jiných vyznání vůči muslimským obyvatelům. Příkaz získal značný ohlas v 

Evropě (zejména na Pařížské konferenci po ukončení Krymské války t. r.), prakticky však 

neměl žádný výrazný dopad na konzervativní státní systém. 

1856-1876 Po Krymské válce započalo období zvýšené aktivity a organizace bulharského národně-

osvobozeneckého hnutí. 

1870 Sultánským fermanem sultána Abdülazize I. (1830-1876) byla dne 28. února ustanovena 

Bulharská ekzarchie, která se stala vrchní organizací bulharské pravoslavné církve a 

oficiálním zástupcem bulharského národa v rámci Osmanské říše. Prakticky to 

znamenalo vytvoření nezávislé církve bulharské kulturně-etnické křesťanské skupiny, 

která čítala přes 3 000 000 obyvatel. Zároveň se jednalo o první oficiální uznání 

existence bulharského národa a stanovení pomyslných hranic všech bulharských zemí. 

                                                
23 MILUŠEV, Javor. Češki profili v obštestvenoto... S. 23. 
24 Působení zahraničních, resp. českých specialistů v Bulharsku a jejích přínos pro rozvoj bulharského stát je prezentován v 
mnoho dosud zmínených publikací zabývajících se některého ze zde uváděných témat a problematik. 
25 Historický kontext sestavený dle: IKONOMOV, J., DAMJANOV, At. & Cie, ed. Bălgarski almanach: za 1911 god. = Almanach 
Bulgare. Sofija: Pečatnica na P. Gluškov, 1911. 848, IХ s. S. 171-179; CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie 
na Sofija... L. 8-31; MARTÍNEK, Jiří. Bulharsko. S. 41-69; DIMITROV, Ilčo, ed. et al. Kratka istorija na Bălgarija; CURAKOV, 
Angel. Encikolopedija Pravitelstvata na Bălgarija; MILUŠEV, Javor. Češki profili v obštestvenoto... S. 17-25; GANČEV, Christo, 
DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 9-16 ad. 
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1871-1872 „Apoštol svobody“ Vasil Levský (1837-1873) založil a vedl tajnou vnitrostátní revoluční 

organizaci (Vnitřní revoluční organizace), jejíž hustě organizovaná síť revolučních 

komitétů měla připravit Bulhary k celonárodnímu povstání. 

1872-1873 Vnitřní revoluční organizace byla odhalena a na konci roku 1872 byl Vasil Levský zatčen 

tureckou policii, odsouzen a dne 6./18. února 1873 veřejně popraven oběšením v okolí 

Sofie. 

1875 Dne 16./28. září vypuklo Starozagorské povstání, které bylo pro nedostatečnou přípravu 

rychle a nelítostně potlačeno. 

1876 Dne 20. dubna/2. května vypuklo celonárodní, hromadně připravované Dubnové 

povstání, které také bylo nelítostně a krutě potlačeno (vraždění obyvatel v Klisuře, 

Panagjurišti, Peruštice a Bataku – Batakský masakr). Povstání získalo v Evropě značný 

ohlas, ve společnosti spustilo vlnu solidarity s bulharským lidem (veřejně proti zvěrstvům 

vystoupili Charles Darwin, Victor Hugo, Giuseppe Garibaldi nebo anglický premiér 

William Gladstone) a politicky aktivizovalo evropské velmoci (zejména Anglii a Rusko). 

Na zámku v severočeských Zákupech se v červenci konalo setkání císaře Františka 

Josefa I. (1830-1916) a ruského cara Aleksandra II. (1818-1881), kteří jednohlasně došli 

k závěru, že turecký sultán i nadále nedemonstroval žádnou snahu uskutečnit 

dostatečně uspokojující reformy v své říši, zejména ve vztahu ke křesťanskému 

obyvatelstvu. Vzájemný souhlas obou vladařů motivoval Rusko k přijetí kroků pro 

osvobození bulharského lidu z turecké nadvlády. Tehdy byla vytvořena představa o 

svobodném Bulharsku, které však mělo zahrnovat pouze malé území rozkládající se 

mezi řekou Dunajem (na severu) a pohoří Stara planina (na jihu), nikoliv dle hranice 

Bulharské ekzarchie. 

1876-1877 Následovala konference evropských velmocí, uskutečněna od prosince 1876 do ledna 

1877 v Istanbulu, na které byla projednávána právní ochrana slovanského obyvatelstva 

na evropském území Osmanské říše a zároveň byla principiálně přijata základní 

myšlenka vytvoření dvou samostatných autonomních oblastí. Přes neúspěšnost 

diplomatického setkání (což se také stalo oficiálním důvodem pro započetí rusko-turecké 

války), konference fakticky uznala bulharské etnické hranice, podobné těm, které měla 

Bulharské ekzarchie. V březnu 1877 proběhla obdobná konference v Londýně. 

1877-1878 Vypukla a proběhla rusko-turecká osvobozenecká válka (od 12./24. dubna 1877 do 19. 

února/3. března 1878). Na straně Ruska se postupně připojilo Rumunsko, Srbsko, Černá 

Hora a Řecko. 

Útok na bulharské území začal v červnu 1877 přechodem řeky Dunaj a dobytím 

tureckých pevností Svištova, Nikopole a posléze někdejšího středověkého bulharského 

hlavního města Tărnova (dn. Veliko Tărnovo). 

Od srpna do září 1877 proběhla bitva o průsmyk Šipka za účasti oddílů opolčenců. 

Po dlouhém obléhání bylo dne 28. listopadu/10. prosince 1877 ruskými vojsky dobyto 

strategické město Pleven (Plevno). 
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Ruská vojska vstoupila dne 23. prosince 1877/4. ledna 1878 v Sofii, poté dobyla Plovdiv 

a Drinopol a směřovala na Istanbul. 

Dne 10./22. února 1878 byla zvolena první městská rada v Sofii. 

Dne 19. února/3. března 1878 byla v San Stefaně (Yesilkoy) u Istanbulu podepsána 

Sanstefanská mírová dohoda, na jejímž základě Bulharsko bylo uznáno autonomním 

knížectvím (tzv. Sanstefanské Bulharsko). Nově vytvořená ruská okupační vláda pod 

vedením knížete Michaila Dondukova-Korsakova (1820-1893) se usídlila v Plovdivu, kde 

setrvala do konce září 1878 a odkud přesídlila do Sofie. 

V závěru Berlínského kongresu byla dne 1./13. července 1878 podepsána Berlínská 

dohoda, na jejímž základě byla revidována Sanstefanská mírová dohoda. Původní 

Bulharsko bylo rozdrobeno na několik části, přičemž velká část území zůstala opět v 

hranicích Osmanské říše, jiné byly přičleněny k sousedním státům, svobodné zůstaly 

jen konstituční monarchie Bulharské knížectví a autonomní oblast Východní Rumelie v 

čele s křesťanským generál-gubernátorem. 

1878-1879 Dočasná ruská vláda položila základy všech státních institucí na území obou Bulharsek. 

Vzniklo šest oddílů pro státní správu [otdeli za dăržavno upravlenie], které posléze 

přerostly v ministerstva v Bulharském knížectví a v ředitelství ve Východní Rumelii. 

1879 Dne 10./22. února bylo v Tărnově zahájeno Ústavodárné národní shromáždění za účastí 

231 poslanců, na kterém bylo dne 3./15. dubna zvolena Sofie 26  hlavním městem 

Bulharského knížectví a poté dne 16./28. dubna přijata ústava Bulharského knížectví, 

zvaná Tărnovská ústava, která byla založena na principu belgické ústavy a patřila mezi 

nejdemokratičtější v tehdejší Evropě. Dle této ústavy byl kníže hlavou státu a vedoucí 

vojenských sil v míru i ve válce. Vedení státu bylo svěřeno do rukou knížete, národního 

shromáždění a vlády (rady ministrů). Zákonodárná moc byla v rukou knížete a národního 

shromáždění, které mohlo být veliké a běžné. Veliké národní shromáždění mohl svolat 

kníže, regentství nebo rada ministrů pouze ve výjimečných případech týkajících se změn 

v ústavě, volby nového knížete nebo regentství (je-li korunní princ nezletilý), zmenšení 

nebo zvětšení území apod. Toto národní shromáždění se skládalo z dvojnásobného 

počtu poslanců oproti běžnému. Běžné národní shromáždění (parlament) se skládal z 

poslanců volených lidem (1 poslanec na 20 000 obyvatel obou pohlaví) na dobu pět let. 

Shromáždění se svolávalo každoročně v čase od 15. října do 15. prosince k projednání 

a hlasování návrhů zákonů, schválení státního rozpočtu atd. Výkonná moc byla svěřena 

do rukou knížete a ministrů, kteří byli zodpovědní jak před knížetem, tak i před národním 

shromážděním. Soudní moc byla svěřena soudům, které činily ve jménu knížete. 

Dne 14./26. dubna byla přijata ústava ve Východní Rumelii tzv. Organický statut, 

vypracovaný speciální evropskou komisí. Dle tohoto statutu byl křesťanský generál-

gubernátor jmenován tureckou Vysokou Portou za souhlasu evropských velmocí na 

dobu pět let. Národní shromáždění bylo svoláváno jednou ročně pro hlasování různých 

                                                
26 Historické hlavní město Tărnovo (Tărnovgrad, dn. Veliko Tărnovo) bylo opuštěno a Sofie byla zvolena novým hlavním městem 
zejména pro její centrální politickou a strategickou polohu vůči nesvobodným zemím Rumelie a Makedonie. 
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zákonů vypracovaných společně s generál-gubernátorem. Shromáždění zasedalo dva 

měsíce a skládalo se z třiceti šesti osob vybraných lidem, deset jmenovaných přímo 

generál-gubernátorem a deset na základě zvláštního práva. 

Dne 17./29. dubna bylo v Tărnově zahájeno první Veliké národní shromáždění, na 

kterém byl zvolen nový panovník Bulharského knížectví, německý princ, synovec ruské 

carevny a účastník v rusko-turecké osvobozenecké válce Alexandr Battenberg (1857-

1893). Kníže Alexandr I. přicestoval do Bulharska a dne 26. června/8. července položil 

v Tărnově slavnostní slib před Velikým národním shromážděním, načež dne 1./13. 

července přicestoval do hlavního města Sofie, které mezitím opustil kníže Michail 

Dondukov-Korsakov. Panovník podpořil konzervativce (ačkoliv ve volbách získali 

většinu liberálové) a dne 5./17. července jmenoval první bulharskou vládu. 

Dne 15./27. května vstoupil do funkce generál-gubernátora Východní Rumelie Aleko 

(Alexandăr) Bogoridi (1822-1910). 

Při nově zřízeném ministerstvu vnitra bylo dne 17./29. července zřízeno Oddělení 

stavební a cest (od roku 1880 Vrchní ředitelství veřejných budov), jehož personál 

sestával ze čtyř inženýrů. Do jeho vedení povolal kníže dnem 11./23. srpna ruského 

inženýra Nikolaje Kopytkina (s ročním platem ve výši 16 000 franků), který coby důvěrník 

knížete sehrál důležitou roli v technickém budování nového knížectví i hlavního města 

Sofie. 

Dne 14./26. srpna vstoupila v platnost dočasná pravidla pro městské a obecní úřady, dle 

kterých získávala Sofie důležité postavení. Polovinu členů městské rady jmenoval přímo 

panovník (platila do 12./24. července 1886). 

1880 Dne 4./16. června byl přijat zákon o správním rozdělení Bulharského knížectví, na jehož 

základně byli jmenováni noví krajští hejtmani [okrăžni upraviteli], místo dosavadních 

gubernátorů, a okresní náčelníci [okolijští načalnici]. 

1881 V důsledku vnitřních neshod i vnější diskreditaci země (po dvou vládách konzervativců 

a následně liberálů) nastala v Bulharsku krize. Situaci využil panovník, který delší dobu 

usiloval o úpravu demokratického charakteru ústavy. Dne 27. dubna/9. května uskutečnil 

v Sofii státní převrat. Prostřednictvím manifestu vyhlásil podmínky, za kterých chtěl 

setrvat i nadále na bulharském trůně: požadoval, aby mu Veliké národní shromáždění 

zákonně udělilo mimořádná práva k řešení vnitřní situace a rozhodování pomocí příkazů 

[ukazi] po dobu sedmi let (režim plných mocí), dále rozpuštění národního shromáždění 

(parlamentu), zachování schváleného státního rozpočtu i na další rok (1882) a před 

uplynutím sedmi let svolání Velikého národního shromáždění, které přezkoumá 

Tărnovskou ústavu na základě již vytvořených státních úřadů a nabitých zkušeností. 

Poté kníže pověřil ruského generála Johana Casimira Ehrnrootha (1833-1913) 

vytvořením úřednické vlády. Země byla rozdělena na pět oblastí vedených mimořádnými 

komisaři – ruskými důstojníky a byly zřízeny vojenské soudy, jejichž cílem bylo 

pronásledovat jakoukoliv formu protestu proti zákonně ustanoveným úřadům. 
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Zvolené Veliké národní shromáždění v Svištovu proběhlo za velkého teroru a zatýkání 

liberálů. Za přítomností 307 poslanců byly v červenci jednohlasně přijaty všechny 

požadavky panovníka, čímž byla fakticky suspendována Tărnovská ústava. Nově 

jmenovaná vláda (jakož i následující) působila bez ministerského předsedy, jehož funkci 

vlastně vykonával sám kníže Alexandr I., tvrdě potlačila politickou opozici a činnost 

liberálů a zavedla cenzuru tisku. 

Dne 19./31. srpna byla přijata Pravidla pro stavbu soukromých budov ve městech 

Bulharského knížectví. 

Dne 14./26. září byla zřízena státní rada [dăržaven săvet] sestávající z osob 

jmenovaných knížetem a osob vybraných lidem (členy rady byli i ministři, ale mohli se 

vyjadřovat pouze ve věcech svého resortu), jejímž úkolem bylo vypracování návrhů 

zákonů a knížecích příkazů, dohlížet na práci vlády apod. 

1882 Dne 23. dubna/5. května bylo nově zřízeno samostatné Ministerstvo veřejných staveb, 

zemědělství a obchodu [Ministerstvo na obštite sgradi, zemedelieto i tărgovijata], které 

nahradilo dosavadní Vrchní ředitelství veřejných budov. 

V červnu jmenována sedmá vláda pod vedením gen. Leonida Soboleva (1844-1913) s 

účastí konzervativců obnovila národní shromáždění a zrušila cenzuru tisku. 

Dne 28. července/9. srpna vstoupil v platnost nový zákon o správním rozdělení 

Bulharského knížectví, které bylo rozděleno na 14 krajů [okrăzi] a 56 okresů [okoliji]. 

Dne 23. září/5. října vstoupil v platnost nový zákon o městských a obecních úřadech. 

1883 Ministři ruští generálové Leonid Sobolev a Aleksandr Kaulbars (1844-1929) ve snaze 

prosazovat ruské zájmy v Bulharském knížectví (např. stavbu železnic ruskými 

podnikateli) vstoupili do konfliktu s konzervativci (a tím i s knížetem), načež došlo k 

přestavbě vlády: na místě konzervativců se vystřídali liberálové, čímž se vláda stala 

nebezpečnou pro panovníka. 

Pod mezinárodním nátlakem i stále sílícími vnitrostátními nátlaky na obnovení ústavy 

kníže Alexandr I. usiloval, aby Rusko oba generály odvolalo a zároveň v srpnu zformoval 

komisi, která měla připravit nový projekt ústavy. Dne 6./18. září kníže prostřednictvím 

manifestu vyhlásil obnovení Tărnovské ústavy, která měla být upravena a odhlasována 

v národním shromáždění (uskutečnilo se dne 5./17. prosince). Proruská vláda 

odstoupila. 

V důsledku prudce zhoršených vztahů s Ruskem byl propuštěn veškerý ruský personál 

pověřený průzkumem první železniční trasy po osvobození Svištov-Sofie. Na základě 

změn v legislativě přešla vojska pod přímé vedení knížete, načež Rusko odvolalo dne 

14./26. října také všechny své důstojníky z Bulharska (stejně tak Bulharsko stáhlo své 

důstojníky a junkery z ruských vojenských škol). Na přání panovníka zůstal v Bulharsku 

pouze kníže Michail Chylkov (1934-1909), bývalý ministr ministru veřejných budov, 

zemědělství a obchodu (1883), který zůstal jako poradce nového ministra Todora 
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Ikonomova. Začalo období, kdy se v politickém prostředí ustálily dva tábory: „rusofilové“ 

a „rusofobové“. 

Dne 9./21. listopadu byla rozpuštěna státní rada, čímž zcela zanikl režim plných mocí. 

Dne 29. prosince 1883/10. ledna 1884 bylo projednáváno uzavření konvence mezi 

Bulharskem, Rakousko-Uherském, Tureckem a Srbskem (a Catre) o spojení železnic 

všech čtyř zemí dle rozhodnutí Berlínského kongresu. Bulharsko se zavazovalo ve lhůtě 

do 15. října 1886 vybudovat železnici od hranice se Srbském do hranice s Tureckem 

(fakticky do hranic s Východní Rumelií): železniční trať Caribrod-Sofie-Vakarel. 

1884 Dnem 20. září/2. října byly se od Ministerstva veřejných staveb oddělily oddíly obchodu 

a zemědělství a byly přiřazeny k ministerstvu financí ve formě ředitelství. 

Ve Východní Rumelii byl zvolen nový generál-gubernátor Gavril Krăstevič (1813-1898). 

Zároveň začala krystalizovat idea připojení Východní Rumelie k Bulharskému knížectví. 

1885 Dne 15./27. ledna bylo i Ministerstvo veřejných staveb přeměněno na ředitelství a 

přiřazeno k ministerstvu financí. Prvním ředitelem veřejných budov se stal dosavadní 

ministerský poradce kníže Michail Chylkov. 

Dne 23. června/5. července 1885 se v Plovdivu se konaly demonstrace pro sjednocení 

obou Bulharsek. Dne 1. /13. září byli pod záminkou velkých vojenských manévrů svoláni 

opolčenci, načež následujícího dne vypuklo povstání proti rumelské vládě v Panagjurišti. 

Dne 6./18. září 1885 pod vedením majora Danaila Nikolaeva (1852-1942) a pod přímou 

patronací knížete Alexandra I. vyhlásili povstalci sjednocení obou Bulharsek. Rumelský 

generál-gubernátor Gavril Krăstevič nekladl odpor, nýbrž se sám prohlásil za Bulhara a 

podpořil povstání. O dva dny později dne 8./20. září vydal panovník v Tărnově manifest 

o sjednocení obou zemí a následujícího dne vstoupil slavnostně v Plovdivu. Byla 

vytvořena dočasná vláda. Následně došlo k přestavbě vlády, vyhlášení vojenské 

mobilizace a koncentrování vojenských sil kolem jižní hranice s Tureckem. Sjednocení 

Bulharska bylo uznáno evropskými velmocemi až dne 24. dubna/5. března 1886. 

Na sjednocení reagovalo překvapivě ne Turecko, jehož zájmy ve Východní Rumelii byly 

přímo zasaženy, ale Rusko, které okamžitě odvolalo z bulharské armády všechny svoje 

důstojníky, čímž bulharská armáda ztratila většinu svých vysokých vojenských kádrů, a 

sousední Srbsko, které za podpory rakousko-uherské diplomacie vyhlásilo Bulharsku 

válku. Dne 2./14. listopadu srbská vojska zaútočila na bulharské území. Bulharsko 

dokázalo útok zastavit, načež vstoupilo do protiútoku (dobyla Pirot). Na nátlak 

Rakouska-Uherska byly boje zastaveny a na počátku prosince podepsáno příměří. 

Mírová smlouva mezi Srbskem a Bulharskem byla podepsána v Bukurešti dne 19. 

února/3. března 1886. 

1886 Dne 12./24. července vstoupil nový zákon o městských a obecních úřadech. 

Po srbsko-bulharské válce nastala v Bulharsku opět politická krize. Vztahy s Ruskem 

zůstávaly i nadále zhoršeny, země v mezinárodním ohledu zůstávala v izolaci a uvnitř 

sílily boje mezi „rusofily“ a „rusofoby“. Proti panovníku, který byl považován za hlavního 



Disertační práce 

- 28 - 

Když Češi budovali Bulharsko 

 

 
viníka nastalé situace, byl organizován komplot ze strany „rusofilů“. Dne 9./21. srpna 

uskutečnili vojenští činitelé státní převrat a přinutili knížete Alexandra I. pod záminkou, 

že jeho vláda byla pro bulharský lid škodlivá, zříci se trůnu a vycestovat do ciziny (do 

Ruska) dle předem naplánované trasy. 

Nastaly opět politické nepokoje. Dne 16./28 srpna v Tărnově vydal předseda národního 

shromáždění Stefan Stambolov (1854-1895) a velitel vojsk major Sava Mutkurov (1852-

1891) proklamaci o sestavení regentství v sestavě: Stefan Stambolov, Sava Mutkurov, 

Petko Slavejkov (1827-1895) a MUDr. Georgi Stranski (1847-1907). V zemi byl vyhlášen 

vojenský stav a zvolena nová vláda (třetí v řadě po abdikaci knížete). 

Po prvních krocích nové vlády se na přání lidu národa a za podpory Stambolova rozhodl 

kníže Alexandr I. o návrat na bulharský trůn (kontrapřevrát). Již 17./29. srpna se kníže 

vrátil do Ruse, kde vydal manifest k lidu, čímž byl fakticky navrácen na trůn a dne 22. 

srpna/3. září přicestoval do Sofie. Vztahy Bulharska a Ruska, které stále nesouhlasilo s 

návratem knížete Alexandra na bulharský trůn, tak opět eskalovaly a dne 26. srpna/7. 

září se kníže prostřednictvím dalšího manifestu podruhé zřekl trůnu. Věřil, že 

dobrovolnou abdikací nastanou lepší podmínky pro udobření vztahů mezi Bulharskem 

a osvoboditelským Ruskem. Zároveň kníže jmenoval nové regentství v čele se Stefanem 

Stambolovem, Petko Karavelovem (setrval pouze do listopadu) a Savou Mutkurovem, 

kteří opět přestavěli vládu. Kníže Alexandr I. navždy opustil Bulharsko a dožil ve 

Štýrském Hradci. Později byly jeho ostatky na vlastní přání převezeny a uloženy v 

hrobce v centru města Sofie. 

1887 Po vyhlášení regentství se situace v zemi opět zhoršila. Ruský mimořádný vyslanec 

Aleksandr Kaulbars začal agitaci proti regentství v bulharských městech a obcích. Dne 

15./27. února vypukla v Rusi vzpoura vedená majorem Atanasem Uzunovem (1857-

1887), která měla za následek deset popravených povstalců a vyhlášený vojenského 

stavu v deseti krajích. 

Dne 25. června/7. července Třetí Veliké národní shromáždění v Tărnově zvolilo nového 

panovníka země, prince Ferdinanda Sasko-Kobursko-Gothajského (1861-1948). Kníže 

přicestoval do Bulharska a dne 2./14. srpna položil v Tărnově slavnostní slib. S jeho 

panováním (1887-1918) začala jedna významná kulturně-společenská epocha. 

1887-1894 V srpnu byla zvolena nová vláda v čele se Stefanem Stambolovem, předsedou národně-

liberální strany. Jeho dlouholetá téměř sedm let trvající vláda vykazovala charakter vlády 

jednoho muže: aktivizovala působnost tajné police proti všem politickým odpůrcům, 

omezila (zakázala) politickou opozici a zavedla cenzuru tisku. Vláda však upevnila zemi 

a vytvořila potřebné podmínky pro ekonomický a tvůrčí rozvoj Bulharska. Začalo období 

intenzivního budování silnic, železnic a infrastruktury měst. Po konfliktu s panovníkem, 

Stambolov podal (ve víře, že nebude přijatá) demisi. Po jeho pádu politicky posílil kníže 

Ferdinand I., který začal „střídat“ bulharské vlády dle své potřeby, a do jeho abdikace v 

roce 1918 se tak vystřídalo celkem dvacet dvě vlády. 
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1888 Byl přijat zákon o železniční síti v Bulharském knížectví, který zahrnoval stavbu řady 

nových železničních úseků. 

Dne 23. června/5. července 1888 byla slavnostně uvedena do provozu první bulharská 

železniční trať Caribrod-Sofie-Vakarel s délkou 113 km. 

1888-1893 Dne 11./23. září byl starostou hlavního města Sofie zvolen Dimităr Petkov (1858-1907), 

Během jeho téměř pětiletém úřadování byl z velké části realizován tzv. Battenbergův 

regulační plán (1881): uskutečnila celková přestavba města, trasovaly se nové ulice, 

budovala se nová zástavba a došlo k celkovému zvelebení Sofie. Dimităr Petkov, který 

byl zároveň předsedou a místopředsedou národního shromáždění, společně s 

předsedou vlády Stefanem Stambolovem přispěl nejvíce k architektonické proměně 

hlavního města Sofie v evropskou metropoli. 

1893 Dne 19. listopadu/1. prosince bylo zřízeno nové Ministerstvo veřejných budov, cest a 

spojů, v jehož čele stanul bývalý starosta Sofie Dimităr Petkov. 

1894-1899 V květnu byla zvolena nová vláda v čele s Dr. Konstantinem Stoilovem (1853-1901). 

Během jeho téměř pětileté vlády (dva mandáty) došlo k oteplení vztahů s Ruskem i jisté 

demokratizaci země. Ministrem veřejných budov, cest a spojů se stal Ivan Madžarov, 

který reformoval Ministerstvo a zřídil stavební oddělení pro průzkum a stavbu železnic a 

přístavů a oddělení architektonické. Během jeho funkčního období došlo k stabilizování 

technických úřadů a realizovala se řada nákladních infrastrukturních projektů. 

1894 Společně s novou vládou bylo odvoláno městské zastupitelstvo v Sofii a vyhlášeny nové 

komunální volby. Mezitím byla dočasně jmenována městská komise, která se pustila do 

hromadného propouštění personálu vč. technického. Po uskutečněných volbách byl dne 

18./30. července se starostou stal stavební podnikatel Ivan Grozev (1847-1916). 

1895 Dne 3./15. července byl politickými protivníky spáchán atentát na bývalého předsedu 

vlády Stefana Stambolova, který byl napaden sečnými zbraněmi v centru Sofie. O tři dny 

později, 6./18. července podlehl svým zraněním. 

1897 Dne 30. listopadu/12. prosince byl přijat dlouho připravovaný zákon o zvelebení sídel v 

Bulharském knížectví, dle kterého všechna bulharská města, jakož i okresní střediska 

měla obstarat vlastní celkový regulační, nivelační i katastrální plán. 

Dne 18./30. prosince byl přijat zákon o změně zákona o městských úřadech a zákon o 

správním dělení Bulharského knížectví, které se nově dělilo na 22 krajů a 84 okresů. 

1899-1900 V lednu 1899 byla jmenována vláda Dimităra Grekova (1847-1901). Nový ministr vnitra 

Vasil Radoslavov (1854-1929) začal od května 1899 kromě jiného propouštět řadu 

městských zastupitelstev. 

V důsledku narůstající finanční krize v říjnu 1899 odstoupil kníže Ferdinand I. polovinu 

svých státních prostředků na rok 1900 pro civilní potřeby. Stát provedl velká úsporná 

opatření a škrty nového rozpočtu, byly zrušeny 4 kraje a 3 okresy. Také technické úřady 
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byly drasticky zredukovány: zůstalo pouze 8 technických okrsků (dříve bylo 24 krajských 

a stejný počet okresních), řada technického personálu byla propuštěna. 

V červnu 1900 byly potlačeny nepokoje obyvatel ve Varnenském a Šumenském kraji, 

které vypukly kvůli vysokým daním. 

1902-1903 Uskutečnila se řada národně-osvobozeneckých atentátů v Makedonii. Národní úsilí o 

osvobození nesvobodných bulharských zemí vyvrcholilo dvěma povstáními v Makedonii 

a Thrákií: Ilindenským povstáním dne 20. července/2. srpna 1903 v oblastech kolem 

Gorna Džumaja (dn. Blagoevgrad), Petriče, Bitolje, Leriny, Kosturu, Ochridu, Kičeva a 

Kruševa a Preobraženským povstáním dne 6./19. srpna 1903 v Thrákii v okolí Drinopolu. 

Ilindensko-preobraženské povstání bylo krvavě potlačeno. 

1907 V centru Sofie byl dne 26. února/11. března zavražděn ministerský předseda Dimităr 

Petkov, bývalý starosta a Stambolovův spolupracovník, který během svého úřadování 

znovu zavedl tvrdé perzekuční metody vládnutí. 

1908 Na politické scéně opět vyvstala makedonská otázka. Panovníci Velké Británie a Ruska 

se dohodli na vytvoření z evropských území Osmanské říše další autonomní oblasti v 

čele s generál-gubernátorem. Proti tomuto rozhodnutí vypukla v Turecku vzpoura, která 

přerostla v mladotureckou revoluci. 

Dne 22. září/5. října kníže Ferdinand I. využil situaci kolem politických událostí v Turecku 

a po tajné dohodě s Rakouskem-Uherskem vyhlásil nezávislost Bulharského knížectví, 

čímž vzniklo Bulharské carství. 

1912-1913 Dnem 5./17. října 1912 vstoupilo Bulharsko do první balkánské války (válka Balkánských 

spojenců Bulharsko, Srbsko, Řecko a Černá Hora proti Turecku), ukončené Londýnskou 

mírovou smlouvou dne 17./30. května 1913. 

Dne 16./28. června 1913 začala druhá balkánská válka mezi Bulharskem a Balkánskými 

spojenci, na jejichž straně se připojilo také Rumunsko (mezispojenecká válka), která 

skončila prohrou Bulharska stvrzenou dne 28. července/10. srpna 1913 Bukurešťskou 

mírovou smlouvou. 

1915-1918 Dne 1./14. října 1915 vyhlásilo Bulharsko válku Srbsku a fakticky vstoupilo do první 

světové války na straně Centrálních mocností, což znamenalo třetí v řadě bulharských 

neúspěšných válek. 

Od 24. září do 2. října 1918 proběhlo povstání bulharských vojáků, kteří dezertovali po 

prohrané bitvě u Dobrého Pole (Vladajské povstání). 

Dne 29. září 1918 v Soluni bylo podepsáno příměří se zeměmi Trojspolku. O čtyři dny 

později, 3. října 1918 car Ferdinand I. abdikoval a opustil Bulharsko. Na bulharský trůn 

usedl jeho syn car Boris III. (1894-1943). 

1919 Dne 27. října byla v obci Neuilly-sur-Seine u Paříže podepsána mírová smlouva mezi 

vítěznými zeměmi a poraženým Bulharskem (Neuillyská mírová smlouva). 
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2.4. Vývoj architektury v Bulharsku po osvobození 

Na základě výše uvedeného historického vývoje lze vývoj architektury v Bulharsku po 

osvobození rozdělit do dvou základních architektonicko-stavebních směrů, které probíhaly 

paralelně a do značné míry nezávisle na sobě, avšak ke konci období postupně splynuly. 

První směr, označovaný bulharským architektem prof. Nikolajem Tuleškovem 

(*1947) jako architektura bulharského post-obrození (1878-1913)27, byl směr „lidové“ tvorby, 

která byla velmi charakteristická pro všechny bulharské země (včetně zemí mimo hranice 

Bulharského knížectví a Východní Rumelie, které zůstaly i nadále součástí Osmanské říše). 

Tato lidová architektura byla typická v různých regionálních formách pro všechna bulharská 

města a obce v době před osvobozením a byla dílem bulharských mistrů-stavitelů, vyučených 

v speciálních umělecko-řemeslných „školách“.28 Po osvobození byl tento druh architektury 

zejména ve městech do značné míry potlačen působením zahraničních techniků, zvlášť pak 

nově zavedenou legislativou. Bulharští mistři-stavitelé, kteří plynule navázali a pokračovali v 

bulharské obrozenecké tradici architektonického a stavebního řemesla a pokračovali v nich, 

se ve městech dokázali rychle adaptovat novým podmínkám a reflektovat nové stavební a 

stylistické požadavky (např. zděné stavby z cihel, fasády zdobené plastickou dekorací apod.). 

Druhý směr, spojený s importem evropských architektonických vlivů v bulharské 

architektuře (1878-1918), byl směr „akademické“ tvorby charakteristické pro západoevropské 

země. Tato tvorba byla naopak dílem školených techniků (inženýrů, architektů) či vyučených 

stavitelů a mistrů a pro svůj zcela nový kontext se stala dobovým i místním architektonickým 

fenoménem. Nový bulharský stát, který zpočátku nedisponoval ani potřebným technickým 

personálem, se proměnil v široké pole pro tvůrčí práci, které do země přitáhlo až několik set 

techniků z mnoha evropských zemí i národností. Od osmdesátých a devadesátých let 19. 

století se k nim postupně připojil stejný, ne-li ještě větší počet čerstvých bulharských 

absolventů vysokých technických a uměleckých škol v Evropě (ve Vídni, Praze, Paříži, Gentu, 

Berlíně, Mnichově, Drážďanech a dalších).  

Za necelých 40 let od osvobození prošla architektura v bulharských městech výraznou 

proměnou, přičemž „akademická“ tvorba, plně reflektující architektonické tendence a myšlenky 

konce 19. a počátku 20. století, nahradila místní „lidovou“ tvorbu bulharských mistrů-stavitelů 

a připravila cestu novodobé architektuře a následujícím generacím bulharských architektů.29
 

                                                
27 Problematiku osvětlila monografie TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4, Postvăzraždane. 
28  K architektuře bulharského obrození viz např. TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2, 
Osmansko srednovekovie i Văzraždane. Sofija: Architekturno izdatelstvo „Аrch & Аrt“ et Akademično izdatelstvo „Prof. Marin 
Drinov“, 2006. 440 s. Poredica Bălgarsko architekturno nasledstvo. ISBN 978-954-322-109-7, ISBN 978-954-8931-37-3 nebo 
Architekturata na Bălgarskoto văzraždane. In: OBRETENOV, Aleksandăr, odp. red., IVANČEV, Ivan, ANGELOVA, Rašel, 
STAMOV, Stefan, eds. et al. Bălgarskata architektura prez vekovete. S. 81-181. 
29 V úvodu vitované monografie GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900: Evropejski 
vlijanija v bălgarskoto gradoustrojstvo, architektura, parkove i gradini 1878-1918 se mluví o přibližně 200 odborníků z 14 zemí, 
výzkum v rámci disertační práce zaměřený na české techniky zjistil mnohem rozsáhlejší počet Čechů i desítky dalších jmen 
techniků z evropských zemí, čímž se celkový počet zahraničních odborníků činných v Bulharsku výrazně zvyšuje. Zde je nutno 
zmínit jména nejvýznamnějších zahraničních techniků činných v Bulharsku: Friedrich Grünanager, Fridrich Schwamberg, Peter 
Paul Brang, Konstantin Jovanovič, Aleksandr Pomerancev, Ferdinand Fellner a Hermann Helmer ad. či nejvýznamnějších z řad 
bulharských techniků: Petko Momčilov, Nikola Lazarov, Jurdan Milanov, Georgi Fingov, Kiro Maričkov, Georgi Nenov ad. 
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Obr. 1 Bulharské knížectví a Východní Rumelie podle Berlínské dohody (1878-1885).  

Zdroj: Norman B. Leventhal Map Center Collection 

 

 

Obr. 2 Mapa dnešního Bulharska s vyznačením základních měst, ve kterých průsobil čeští technici. Zdroj: autor 
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Charakteristika a zhodnocení dostupných zdrojů. 
Hlavní rysy a zjištění autorova výzkumu 
 

 

 

 

 

Následující kapitola se věnuje současnému stavu poznání a zkoumání sledované problematiky 

zejména v bulharských odborných kruzích, ale též v českých, kde jsou však podobné vědecké 

počiny velmi ojedinělé. Rozpracovanost problematiky je mapována na bázi heuristické 

rešerše v dostupné současné i starší odborné literatuře a dalších pramenech, která byla 

provedena převážně v prvních dvou letech zpracování práce (2013-2015), výsledky rešerše 

však byly kontinuálně doplňovány o další nalezené zdroje, které pomohly osvětlit problematiku, 

konkrétní otázku či tvůrčí osobnost nebo také o nově realizované odborně-výzkumné výstupy 

(uskutečněné po roce 2015). Na tomto místě je však prezentován a komentován pouze užší 

výběr pramenů zahrnující nejstěžejnějších badatelské výsledky, příp. jejich stručná 

charakteristika pro vytvoření celkového chronologického a typologického přehledu dostupných 

a vhodných pramenů. Všechny ostatní použité zdroje, obsahující poznatky či důležitá data, 

jakož i podrobnější zastavení nad některými níže uváděnými zdroji, jsou uvedeny na 

patřičných místech v textu dané kapitoly a v rámci poznámkového aparátu, jakož i v závěru 

práce (viz Seznam použitých pramenů a literatury). Kapitola stručně představuje i vlastní 

výzkum a jeho zaměření. 

 

3.1. Charakteristika a zhodnocení dostupných zdrojů 

Problematika vývoje architektury, urbanismu a stavitelství v nově osvobozeném Bulharsku 

(1878-1918) jak v obecné rovině, tak i z hlediska konkrétních dílčích otázek týkajících se vlivů 

evropských architektonických tendencí na tehdejší bulharskou architekturu nebo působení 

zahraničních (též českých) architektů, inženýrů či stavitelů v zemi ve sledovaném období, jak 

bylo nastíněno v úvodní kapitole práce, nebyla dosud systematicky probádána ve všech 

aspektech. Výsledkem heuristické rešerše je větší počet odborných tematicky zaměřených 

článků, statí nebo příspěvků v oborových sbornících a vydáních, ale také několik 

stěžejních monografií či jiných výstupů (zejména dokumentárních výstav) věnovaných 

vybraným otázkám bulharské architektury sledovaného období, mnohem menší počet pak 

těch, pojednávajících přímo o působení jednotlivých českých tvůrčích osobnostech a jejich 

tvorbě. Odborný zájem o sledované téma lze zcela logickým způsobem rozdělit do těchto tří 

období: 

– období od roku 1878 do roku 1944; 
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– období od roku 1944 do roku 1989; 

– období od roku 1989 do současnosti. 

 

3.1.1. Období od roku 1878 do roku 1944 

V prvním období se zcela pochopitelně začaly pohledy odborníků a badatelů obracet zpět do 

minulosti ve snaze zhodnotit dosavadní vývoj architektury a stavitelství v Bulharsku resp. v 

hlavním městě Sofie až s jistým časovým odstupem, a to zejména v průběhu třicátých a 

čtyřicátých let 20. století. Jedná se o díla letitých odborníků-pamětníků nebo o něco mladších 

autorů, kteří měli možnost pracovat přímo s dobovým, mnohdy dodnes z různých důvodů 

nedochovanými nebo ztracenými dokumentárními materiály nebo informacemi z „první ruky“. 

Ojedinělé jsou však i mnohem starší kritické články, které byly publikovány zejména na 

stránkách dobového odborného periodika Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno 

družestvo v Sofija [Časopis Bulharského inženýrsko-architektského spolku v Sofii]30. Mezi nimi 

vyniká například článek bulharského architekta a urbanisty Georgi Nenova (1862-1935) Edna 

neminuema za popravjane techničeska greška v Bălgarija [O jedné technické chybě v 

Bulharsku, která se musí nutně napravit] z roku 189431, ve kterém pojednává o skutečnosti, že 

po osvobození bylo mnoho veřejných staveb v Bulharsku vyprojektováno a realizováno 

narychlo, bez soutěže a jedinou osobou, tedy technikem, který podle Nenova často spadal do 

kategorie „samozvaných“ inženýrů, architektů nebo inženýr-architektů.32 Důležité jsou také 

jedny z prvních stručných historických přehledů rozvoje plánování sídel v Bulharsku v Nenově 

monografii Blagoustrojstven narăčnik [Příručka k zvelebení sídel] z roku 192433. 

 Také další bulharský architekt Janaki Šamardžiev (1864-1937) líčí v článku Njakolko 

dumi po regulacijata na častnite imoti v Stolicata [Několik slov o regulaci soukromých 

nemovitostí v hlavním městě] z roku 190134 působení nekompetentních technických osob, jež 

se zabývaly regulováním soukromých parcel v Sofii v devadesátých letech 19. století a jaké 

byly následky špatně provedené regulace. Ve svém výkladu dokonce cituje jména některých 

z těchto osob (zmíněn je tu v negativním světle též český inženýr Karel Vodrážka). 

Mezi nejstěžejnější spisy z prvního období, které vznikly ve třicátých a čtyřicátých 

letech, lze zařadit monografii bulharského stavebního inženýra a „očitého pamětníka“ Christo 

                                                
30 Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno družestvo v Sofija. Sofija: Bălgarsko inženerno-architektno družestvo, 1894-
1944. Pro potřeby práce byly studovíny ročníky 1894-1905, 1907, 1910, které byly k dispozici ve fondech Slovanské knihovny v 
Praze. Bulharský inženýrsko-architektský spolek (BIAS, bulh. BIAD) byl založen roku 1894. 
31  NENOV, Georgi. Edna neminuema za popravjane techničeska greška v Bălgarija. Spisanie na Bălgarskoto inženerno-
architektno družestvo v Sofija. 1894, god. I, kn. 1, s. 47-48. 
32  Georgi Nenov je též autorem článku o budově bulharského parlamentu (Národního shromáždění), viz NENOV, Georgi. 
Techničeski i istoričeski beležki po zdanieto na Narodnoto săbranie v st. Sofija. Spisanie na Bălgarskoto Inženerno-Architektno 
družestvo v Sofija. 1899, god. IV, kn. 1-2, s. 21-24. 
33  NENOV, Georgi. Blagoustrojstven narăčnik: Sbornik ot pojasneni mestni zakoni, pravilnici, upătvanija i okrăžni po 
blagoustrojstovoto na naselenite mesta, železnični stancii, mineralni bani, predgradija i letovišta (kurorti) v Carstvo Bălgarija. 
Sofija: Izdatelstvo „Chudožnik“, 1924. 352 s. Jedná se konkrétně o kapitolu Gradoustrojstvo i blagoustrojstvo. Tamtéž. S. 5-16. 
34  ŠAMARDŽIEV, Janaki. Njakolko dumi po regulacijata na častnite imoti v Stolicata. Spisanie na Bălgarskoto inženerno-
architektno družestvo v Sofija. 1901, god. VI, kn. 11-12, s. 209-211. Janaki Šamardžiev je jeden z prvních autorů, kteří se pokusili 
o sepsání textu o historické architektuře v Bulharsku pro mezinárodní světovou výstavu v St. Louis: CHAMARDJIEFF, Janaki. 
L'architecture en Bulgarie. Sofia: [b. v], 1904. 30 s.  
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 Staniševa (1863-1952) Istorija na stroežite i săobštenijata v Bălgarija ot Osvoboždenieto do 

kraja na 1939 godina [Dějiny staveb a spojů v Bulharsku od osvobození do konce roku 1939]35. 

Rokem vydání (1948) sice patří do dalšího období (daného zejména změnou politické 

konjunktury), se vší pravděpodobností se však jedná o dlouhodobě zpracovávanou a 

koncipovanou studii, jejíž autor se zřejmě poprvé pokusil podat mnohostranné a objektivní 

svědectví uplynulého šedesátiletého stavebního rozvoje svobodných bulharských zemí 

doplněné mnoha cennými faktografickými a statistickými údaji. Dílo je koncipováno do třinácti 

kapitol, přičemž v úvodních kapitolách autor sleduje historické souvislosti, které jsou spojeny 

s osvobozením Bulharska, vytváří celkový přehled „zděděného“ stavebního fondu a prvních 

kroků bulharských vlád pro stavební rozvoj země. V následujících kapitolách pak autor sleduje 

v chronologickém sledu rozvoj stavby silnic, železničních drah, vodních cest a přístavů, 

plánování sídel a jejich zaměření, regulace a nivelace, stavby veřejných budov 

(„architektonických staveb“), vodovodů a kanalizací a další aspekty technického rozvoje, jakož 

i otázku odborné přípravy technického personálu v Bulharsku. 

Dalším velmi důležitým spisem, který naopak mapuje stavební rozvoj hlavního města 

Sofie v prvních letech po osvobození a také obsahuje mnoho cenných faktografických i 

statistické údajů, jakož i informace o působení technického personálu, včetně působení 

českých techniků ve službách hlavního města, je nepublikovaná historická studie dalšího 

bulharského stavebního inženýra Radoslava Michajlova (1875-1947) Techničeskoto razvitie 

na Sofija prez părvite 22 godini (1878-1900): Prinos kăm istorijata na Sofija [Technický rozvoj 

Sofie v prvních 22 letech (1878-1900): Přínos k historii Sofie] z roku 194136, jejíž strojopis se 

dochoval ve fondech Ústředního státního archivu v Sofii. Tato práce podobně jako předchozí 

dílo podrobně mapuje v chronologickém sledu jednotlivé technické práce v hlavním městě Sofii 

v prvních dvaceti dvou letech od osvobození Bulharska.37 Ve funkci inženýra a místostarosty 

hlavního města Sofie mohl Radoslav Michajlov v pětiletém funkčním období (1934-1939) 

podrobně prostudoval dochované zápisy ze zasedání městských rad (počínaje únorem 1878), 

knihy nařízení městského úřadu (1883-1900), rozpočty městského úřadu (1878-1900), 

Dǎržaven vestnik [Státní věstník] (1878-1900), státní rozpočty (1880-1900), výše zmíněné 

Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno družestvo v Sofija (1894-1900, 1905-1909, 

1920-1922), Stoličen obštinski vestnik [Obecní noviny hlavního města] (1886-1936) či Stoličen 

bjuletin [Bulletin hlavního města] (1899-1904).38 Autor měl také k dispozici první regulační plán 

                                                
35 STANIŠEV, Christo Arap-Nakov. Istorija na stroežite i săobštenijata v Bălgarija ot Osvoboždenieto do kraja na 1939 godina. 
Sofija: Kompas, [1948]. 180 s. 
36 CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija prez părvite 22 godini (1878-1900): Prinos kăm istorijata na 
Sofija – istoričesko izsledvane na Radoslav Michajlov [nepublikovaný strojopis], 1941. Zřejmě exemplář téhož textu se dochoval 
také ve fondech Muzea pro dějiny Sofie: MICHAJLOV, Radoslav. Techničeskoto razvitie v Sofija 1878-1900 [rukopis]. Sofija, 
1945, ze kterého čerpá důležité faktografické údaje Valentina Vărbanovová v monografii VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi 
v kulturno-istoričeskoto nasledstvo na Bălgarija 1878-1940. 
37 CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... L. 3. V době kdy Radoslav Michajlov svůj spis dopsal, 
bulharské hlavní město stále ještě nemělo sepsanou svou historii: „Tento dobrý a pro městský úřad užitečný počin nebylo ale 
možné dosud realizovat, hlavně kvůli obtížím spojeným se sběrem [...] potřebných materiálů. Mnoho cenných dokumentů bylo 
ztraceno při ničení starých archivů. Starobylé stavby mizely z povrchu země, aniž by byly zaměřeny nebo popsány.“ 
38 Tamtéž. L. 3, 5. 
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Sofie, známý jako Battenbergův plán, který již tehdy byl značně poškozen a opotřebován39, 

další staré katastrální plány (z let 1879-1886), ve kterých byly zachyceny mimo jiné dnes 

neexistující historické budovy (lázně, kostely, mešity, synagogy apod.), a další plány40.  

Dílo Radoslava Michajlova se zabývá podrobně řadou otázek vývoje Sofie ve dvaceti 

třech kapitolách, ve kterých se některé faktografické údaje často opakují, ale v jiném 

kontextu41, což do značné míry ztěžuje čtení. Pro sledovanou problematiku velmi cenná je 

část, která se věnuje technickému personálu, kde je chronologicky uvedeno 155 techniků, 

pozice a doba, kdy pro Sofii působili, příp. jejich další práce v Bulharsku.42 

Ze stejného období lze zmínit publikace týkající se některých otázek vývoje architektury 

hlavního města jako např. stručná publikace Aleksandǎra Tacova (1878-1940) a Nikoly 

Tričkova Kratăk istoričeski pregled vărchu Stoličnata obština [Krátký historický přehled 

Magistrátu hlavního města] z roku 193243, tematické monografie Nikifora Ganeva (1883-

1963) o zahradách, parcích a zalesnění Sofie z roku 1939 44 nebo o sofijských pomnících z 

roku 194245 a některé další tematické články z dobových periodik46. 

Do prvního období lze lokalizovat i první výstupy na poli memoárové tvorby, mapující 

život představitelů české kolonie v Bulharsku, které jsou též důležitým zdrojem informací o 

působení českých architektů a inženýrů. V tomto ohledu jsou neocenitelné Vzpomínky na 

některé naše krajany českého matematika a dlouholetého pedagoga v Bulharsku Antonína 

Šourka (1857-1926), které vycházely prvně na stránkách časopisu československé kolonie v 

Sofii Československý obzor47 v letech 1922-1925 (zůstaly nedokončeny)48. Toto zajímavé 

čtení poskytuje mimo jiné pozoruhodné životopisné informace o některých českých inženýrech 

a architektech a jejich životě v Bulharsku v prvních letech po osvobození (zejména Karel 

                                                
39 Radoslav Michajlov Battenbergův plán obnovil, pantografoval ho z M 1:1000 do M 1:2000 a po doplnění různých dat ze starých 
katastrálních plánů vypracoval plány stavu Sofie v době osvobození a prvního regulačního plánu Sofie z roku 1879. 
40 Tyto plány Radoslav Michajlov plánoval použít jako ilustrace výkladu, avšak v jeho fondu se nedochovaly. Originální plány dnes 
bohužel nejsou k dispozici ke studiu, ale něco málo je dostupné z různých zdrojů. C. d. L. 3-5. 
41 Na závěr předmluvy Radoslav Michajlov shrnuje svou práci: „Historik, který bude psát historii Sofie, možná část z toho materiálu 
opustí, ale považoval jsem za potřebné sesbírat a uspořádat všechno zajímavé v technickém ohledu, co jsem objevil ve starých 
zdrojích.“ Cit. d. L. 7. 
42 Tamtéž. L. 6-7. První kapitoly se věnují krátkému historickému svědectví o osvobození Sofie a o stavu města kolem roku 1877, 
jakož i o rozvoji nového knížectví v období 1878-1900, věnuje jednotlivým sofijským starostům a jejich působení s krátkými 
životopisnými údaji, rozpočtům městského úřadu, půjčkám a působení technického oddělením úřadu. Dále jsou osvětleny otázky 
prvního regulačního plánu Sofie (1879), katastrálního plánu Sofie (1897) a další jednotlivé aspekty (např. osvětlení a tramvaje, 
hasičský sbor, uliční krytiny, zásobování vodou, kanalizace, minerální lázně, městský dům (radnice), zahrady a parky, hřbitovy, 
čistota a hygiena, školy, divadlo a tisk, další různé stavební práce, neduhy městského vedení, názvy městských částí ad.). 
43 TACOV, Aleksandăr et TRIČKOV, Nikola. Kratăk istoričeski pregled vărchu Stoličnata obština. Sofija: Pečatnica „Elisej Petkov“, 
1932. 23 s. Další nepublikované materiály Aleksandăra Tacova byly vydány v roce 2012, viz TACOV, Aleksandăr. Sbornikă: Knigi, 
statii i neizdadeni răkopisi za Sofija, Stolična obština i Etropole. Sofija: „Simolini“, 2012. 848 s. ISBN 978-954-9493-63-4. 
44 GANEV, Nikifor. Pametnicite na stolica Sofija: Kratki istoričeski beležki s mnogo iljustracii v teksta. Sofija: Pečatnica „Sv. Ivan 
Rilski“, 1939. 80 s. 
45 GANEV, Nikifor. Zalesjavaneto na Sofija: Gradini, parkove i gorski kultury: Kratki istoričeski beležki. Sofija: Pečatnica „Sv. Ivan 
Rilski“, 1942. 56 s. 
46 Zejména Gradoustrojstvenijat plan na goljama Sofija. Serdika. 1938, god. 2, br. 5, s. 3-17 ad. 
47 Čechoslovaški obzor = Československý obzor. Sofija: Družestvo „Čech“ v Sofija = Spolek „Čech“ v Sofii, 1920-1926. Časopis 
není dostupný v knihovnách v ČR. 
48 Originál na stránkách časopisu nebyl studován, nýbrž byl použit dnešní přetisk ŠOUREK, Antonín. Vzpomínky na některé naše 
krajany. In: Bečvářová, Martina. České kořeny bulharské matematiky. Praha: Matfyzpress, 2009. s. 297-341. Dějiny matematiky; 
sv. 40. ISBN 978-80-7378-079-1. 
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 Brada, František Fridrich, Josef Ježek, Antonín Mladějovský, Jan Němejc, Jiří Prošek, Josef 

Schnitter, Vilém Šteffl, Josef Tauchen, Karel Trnka, Karel Vosyka, Bedřich Wittich ad.).  

Na stránkách Československého obzoru byly publikovány další vzpomínky v cyklu Před 

čtyřiceti lety (Proč jsem se odhodlal jeti do Bulharska49, Naši krajané v Sofii a v Bulharsku 

vůbec50, Sofie před 40 lety51) z roku 1921 nebo Ze vzpomínek našich krajanů v Bulharsku: 

Český konsul v Sofii před 40 lety z roku 192252 dílem českého filologa a taktéž dlouholetého 

pedagoga v Bulharsku Jana Brožky (1853-1927) anebo Vzpomínky daskala Ralova: Několik 

stránek česko-bulharského přátelství sepsané českým publicistou Vladimírem Sísem (1889-

1958), které mapují život inženýrů pracujících na stavbě Hirschovy dráhy (Jiří Prošek, Antonín 

Pelz, Eduard Hodina ad.) a vycházely v letech 1921-192253. První roky po osvobození s jejími 

každodenními maličkostmi popisuje ve svém deníku Bălgarski dnevnik [Bulharský deník]54 

významný český historik Konstantin Jireček (1854-1918), který po určitou dobu zastával 

funkci ministra vzdělání Bulharského knížectví. Deník vyšel prvně ve třicátých letech 20. století 

ve dvou svazcích (1878-1881 a 1881-1884) a dodnes je neocenitelným pramenem pro 

všechny vědní obory. 

Jeden z prvních ucelených spisů, který se pokusil shrnout život a působení Čechů v 

Bulharsku po osvobození byla Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku 1868-

1928, kterou vydalo družstvo Československý národní dům T. G. Masaryka v Sofii pod 

redakcí nábytkáře Václava Pospíšila (1873-1952) v roce 192955. Je pochopitelné, že tato 

ročenka coby první počin svého druhu, nenaplňuje v mnoha ohledech cíle či očekávání. 

Struktura díla je logicky zaměřena na chronologickém sledu kulturního života Čechů v 

Bulharsku s důrazem na detailní popis spolkového života, texty jsou přitom protkány dalšími 

tematickými texty, které ve výsledku vytváří dojem jisté nesystematičnosti. Zaměření publikace 

vedlo naopak k tomu, že chybí důležité informace o mnoha významných, tehdy často již 

nežijících osobnostech, které jsou zmíněny jen velmi kuse (u některých dokonce chybí křestní 

jméno, data narození a úmrtí se objevují jen velmi zřídka a medailonů osob je jen omezený 

                                                
49  BROŽKA, Jan. Před čtyřiceti lety (Mé vzpomínky). Proč jsem se odhodlal jeti do Bulharska. Čechoslovaški obzor = 
Československý obzor. 15. 6. 1921, roč. II, č. 18, s. 136-137. 
50 BROŽKA, Jan. Před čtyřiceti lety (Pokračování). Sofie před 40 lety. Čechoslovaški obzor = Československý obzor. 15. 8. 1921, 
roč. II, č. 20, s. 152-153. 
51  BROŽKA, Jan. Před čtyřiceti lety (Pokračování). Naši krajané v Sofii a v Bulharsku vůbec. Čechoslovaški obzor = 
Československý obzor. 1. 9. 1921, roč. II, č. 21, s. 160-161; BROŽKA, Jan. Před čtyřiceti lety (Pokračování). Naši krajané v Sofii 
a v Bulharsku vůbec. Čechoslovaški obzor = Československý obzor. 15. 9. 1921, roč. II, č. 22, s. 168-169. 
52  BROŽKA, Jan. Ze vzpomínek našich krajanů v Bulharsku. Český konsul v Sofii před 40 lety. Čechoslovaški obzor = 
Československý obzor. 15. 5. 1922, roč. I, č. 14, s. 106-107. 
53  SÍS, Vladimír. Vzpomínky daskala Ralova: Několik stránek česko-bulharského přátelství [seriál]. Čechoslovaški obzor = 
Československý obzor. 1921-1922, roč. I-II, č. 3-14. Dílo vyšlo též bulharsky, viz např. SIS, Vladimir. Părvite stranici ot češko-
bălgarskoto prijatelstvo (Spomeni na daskal Ralov: Njakolko stranici ot češko-bălgarskoto prijatelstvo). Sofija: „Multiprint EOOD“, 
2009. 60 s. ISBN 978-954-362-063-0 či SIS, Vladimir. Spomeni na daskal Ralov: Njakolko stranici ot češko-bălgarskoto 
prijatelstvo. Pazardžik: „Belloprint“, 2011. 40 s. ISBN: 978-954-684-302-9. 
54 IREČEK, Konstantin. Bălgarski dnevnik: 30 oktomvrij 1879-26 oktomvrij 1884 g. Tom I. Plovdiv: Knigoizdаtelstvo „Chr. G. 
Danov“, 1930. XXXII, 517 s.; IREČEK, Konstantin. Bălgarski dnevnik: 30 oktomvrij 1879-26 oktomvrij 1884 g. Tom II. Plovdiv: 
Knigoizdаtelstvo „Chr. G. Danov“, 1932. 596 s. Druhé vydání vyšlo jako fototypní v roce 1995: IREČEK, Konstantin. Bălgarski 
dnevnik. Tom 1, 1878-1881. Vtoro fototipno izd. Sofija: Akademično izdatelstvo „Prof. Marin Drinov“, 1995. 548 s. ISBN 954-430-
374-X; IREČEK, Konstantin. Bălgarski dnevnik. Tom 2, 1881-1884. Vtoro fototipno izd. Sofija: Akademično izdatelstvo „Prof. Marin 
Drinov“, 1995. 616 s. ISBN 954-430-375-8. 
55 Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku: 1868-1928. Sofie: Družstvo Československého Národního Domu T. G. 
Masaryka v Sofii, 1929. 297, [7], II, XVI s. 
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počet). Lze jen litovat, že to co bylo před devadesáti lety velmi lehce realizovatelné, totiž 

nashromáždit důležitá faktografická data o jednotlivých osobách, je dnes velmi obtížné či 

téměř nemožné. Přesto přináší texty ročenky při pozornějším studiu důležité informace, bohatý 

obrazový materiál a u publikovaných medailonů též životopisná data. Ve své první části Naši 

až do roku 1912 56 , která je pro sledované téma nejdůležitější, se tato ročenka věnuje 

chronologickému sledu působení Čechů v Bulharsku od šedesátých let 19. století až do roku 

1912. Spíše fragmentárně a stručně líčí život učitelky Bohdany Chytevové (Josefy Jiráskové), 

Dr. Konstantina Jirečka57, zmiňuje inženýry pracující na Hirschově dráze (Karla Trnku, Josefa 

Ježka st. a zvlášť pak Jiřího Proška) či lékaře Karla Nádherného58 a následně přináší stručné 

vyjmenování řady odborníků různých profesí a řemesel, kteří se do Bulharska vypravili 

bezprostředně po osvobození země (1878) nebo po jejím sjednocení s Východní Rumelií 

(1885) a jejích zásluh (osvětluje též dobově zažitý pojem „kulturtrégři“). Zastavuje se taktéž 

krátce na působení Jiřího Proška coby nejmenovaného „českého konsula“ a v závěru líčí 

podrobně (pro každý rok zvlášť) první roky života čtenářsko-zábavného spolku „Čech“ v Sofii 

(založeného 1892)59, jež jsou spojeny s působením některých inženýrů (bratří Proškové, Vilém 

Šteffl, Karel Vodrážka, podnikatel staveb Václav Štrupl).60 

Na území Čech se krajanům v Bulharsku věnoval jako jeden z prvních (ještě v druhém 

desetiletí 20. století) český lingvista, slavista a publicista Josef Páta (1886-1942), který na 

stránkách českého časopisu Osvěta publikoval několik významných studií (1912, 1917)61. Z 

pozdějších let pochází stručně texty Bedřicha Duška62 na stránkách druhého vydání sborníku 

                                                
56 Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 5-38. 
57 Konstantin Jireček (1854-1918) se narodil ve Vídni v rodině rakouského státníka Josefa Jirečka a byl vnukem (po matce) 
českého slavisty Pavla Josefa Šafaříka. Po ukončení středního vzdělání ve vídeňském „Theresianum“, vystudoval Universitu 
Karlovu v Praze (1872-1875). Sepsal významné dílo Dějiny národa Bulharského (1876). Roku 1879 byl povolán bulharskou vládou 
do státních služeb. V dubnu 1881 byl po státním převratu jmenován v prozatímní vládě generála Casimira Ehrnrootha zástupcem 
ministra vyučování a v červenci t. r. ministrem vyučování v první vládě sestavené po Velkém Národním Shromáždění ve Svištově. 
Funkci zastával do srpna 1882. Posléze předsedal Školské radě na ministerstvu, byl ředitelem Bulharské národní knihovny v Sofii. 
Zasloužil se o organizaci bulharského školství v prvních letech po osvobození a roku 1884 navždy opustil Bulharsko, přičemž v 
letech 1884-1893 působil jako řádný profesor všeobecné historie University Karlovy, poté zaujal místo profesora na katedře 
slovanské filologie a historie na Vídeňské univerzitě, kde působil do své smrti. Tamtéž. S. 6-8 a další zdroje o Češích v Bulharsku. 
58 „Jiný náš krajan, jehož osvobozené Bulharsko přijalo z tureckého inventáře, byl té doby neznámější „Hekim paša“ (doktor) pan 
Nádherný, vysoký pán s dlouhou, bílou bradou a zároveň první tehdy sofijský lékárník, o němž ruští důstojníci potvrzovali, že po 
čas války (jako lékař v tureckém vojsku) svými tajnými zprávami prokazoval i ruské armádě velice cenné služby.“ Tamtéž. S. 8. 
59 „Program spolku jest vyjádřen jasně: vzdělávání členů a poskytování jim ušlechtilé zátavy a to všem Čechům v Sofii – bez 
politických tendencí a všech sociálních rozdílů: „čtení, nepolitické přednášky, korporativní vystupování na venek, rozpravy a 
spolkové zábavy (hudební, divadelní představení, zábavy taneční, společné vycházky). Činným členem mohl se státi každý 
Čechoslovan, který dostoupil 18. roku svého stáří a těšil se bezúhonné minulosti. Kandidát takový musil být doporučen písemně 
2 členy spolku a přijat výborem. Zápisné činilo 2 fr. a měsíční příspěvek 1 fr. Kdo složil 100 fr. jednou pro vždy, byl členem 
zakládajícím. Ostatní ustanovení jsou obdobná jiným stanovám.“ Tamtéž. S. 16. Tématu se podrobně věnuje citovaná disertační 
práce MINČEV, Emil. Česká komunita v Sofii od osvobození Bulharska v roce 1878 do konce druhé světové války. 
60 V dalších částech se ročenka věnuje kulturnímu životu české (československé) kolonie s akcentem na kulturní a spolkový život 
(spolek Čech, posléze družstvu Československý národní dům T. G. Masaryka v Sofii) až do roku 1929. Mezi hlavní texty (kapitoly) 
jsou vloženy texty pojednávající mimo jiné o československých průmyslových závodech v Gorné Orjachovici (i o životě tamější 
české kolonie), cukrovaru v Kajali, bratrech Proškových a jejich pivovaru v Sofii, Bulharsko-československé obchodní komoře v 
Sofii, Spolku Bulharsko-československá vzájemnost v Sofii, tělovýchovné jednotě Sokol v Sofii, slovenské kolonii v Bulharsku (v 
Gorné Mitropoliji, Brašljanici, Mrtvici) či české kolonii ve Vojvodově. Podrobněji přibližuje život některých Čechů (Bratří 
Škorpilových, Jana Mrkvičky, Václava Stříbrného, Bohumíra Šimáčka, Otto Hořejšího, Josefa Muška, Josefa Bohdaneckého, 
Bedřicha Laušmana či Jana Bureše, dále Čechů Rusi (Josefa Dolkoše, Jana Němce, Šebestiána Mildeho, Engelberta Nováka, 
Aloise Slezáčka či Jana Šafaříka) či v Plovdivě (pouze obrazově). 
61 PÁTA, Josef. Několik kapitol z dějin styků česko-bulharských. Osvěta: Listy pro rozhled v umění, vědě a politice. 1917, roč. 
XLVII, s. 549-562, 622-634; PÁTA, Josef. Z dějin vzdělanosti nejmladšího slovanského státu. Osvěta: Listy pro rozhled v umění, 
vědě a politice. 1912, roč. XLVII, s. 411-417, 488-496, 562-576, 655-664, 730-740 ad. 
62 Zajímavá je poznámka, která uvádí Růžena Havránková o Bedřichu Duškovi: „V prvním [a druhém] vydání vyšla pod redakcí 
slavisty Viléma Mathesia na začátku nacistické okupace (1940-1941) a i z tohoto důvodu se v ní nemálo autorů krylo za 
pseudonymy (někteří byli v té době již perzekvováni). V roce 1991 vyšlo ve třech dílech druhé [vlastně třetí, pozn. a.] vydání, 
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 Co daly naše země Evropě a lidstvu z roku 1941, věnované sledovanému tématu63. Některé 

faktografické či informace vzpomínkové podstaty (často v podání pamětníků) lze nalézt na 

stránkách časopisu Československo-bulharská vzájemnost, orgánu stejnojmenného spolku se 

sídlem v Praze, jemuž předsedal malíř Alfons Mucha, zejména v rubrice Naši v Bulharsku64. 

 

3.1.2. Období od roku 1944 do roku 1989 

V září 1944 nastolený komunistický režim v Bulharsku do značné míry změnil postoje a 

architektonická paradigmata, přičemž na architekturu z období 1878-1944 bylo často 

pohlíženo v negativním světle jako na architekturu buržoazní či kapitalistickou. Tento postoj 

snad měl svou klíčovou roli během poválečné rekonstrukce centra bombardované Sofie na 

konci čtyřicátých a v padesátých letech, kdy mnoho poškozených objektů ze sledovaného 

období bylo strženo, aby uvolnilo místo novým architektonickým strukturám v duchu 

socialistického realismu. Také mnoho center bulharských měst prošlo v následujících dvou-

třech dekádách přestavbou v duchu již modernistických tendencí, které se navrátily po pádu 

stalinismu. Zájem o architekturu Bulharska z období po osvobození v prvních letech po státním 

převratu v roce 1944 značně klesl, naopak v tomto období se mnoho autorů zaměřilo na 

systematické zkoumání problematiky architektury bulharského národního obrození (i starších 

historických období). Jejich výsledky jsou dodnes, navzdory jisté „časové“ zastaralostí, 

cennými svědectvími o mnoha dnes již zaniklých urbanistických souborech i architektonických 

památkách zejména bulharské lidové architektury65. 

                                                
doplněné úvodem a mnoha redakčními poznámkami. Editoři tam dešifrují pseudonymy statí, ale o pseudonymu autora kapitoly 
čeští osvětoví pracovníci v Bulharsku Bedřicha Duška sdělují, že je nerozluštitelný. Podle vlastního studia však soudím, že 
autorem je Bohdan Prošek z rodiny bulharských Prošků – mimo jiné i spoluautor velkého bulharsko-českého slovníku vydaného 
v ČSAV.“ HAVRÁNKOVÁ, Růžena. Jak jsme budovali Bulharsko... Cit v pozn. 107. Autor disertační práce předpokládá, že to 
mohl být zmíněný spisovatel a publicista Vladimír Sís. 
63 DUŠEK, Bedřich. Účast Čechů v technické práci a průmyslovém podnikání v Bulharsku. In: MATHESIUS, Vilém, ed. Co daly 
naše země Evropě a lidstvu: Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození. 2. vyd. Praha: Sfinx – Bohumil Janda, 1940. s. 
357-359. Nové cíle; sv. 843; DUŠEK, Bedřich. Čeští osvětoví pracovníci v Bulharsku. MATHESIUS, Vilém, ed. Co daly naše země 
Evropě a lidstvu: Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození. 2. vyd. Praha: Sfinx – Bohumil Janda, 1940. s. 298-301. 
Nové cíle; sv. 843. 
64 Z rubriky Naši v Bulharsku ADROKE, S[imon]. Češi jako průkopníci osvětové a kulturní práce v Plovdivu. Československo-
bulharská vzájemnost: Časopis pro kulturu a hospodářství. 1936, roč. III, č. 1, s. 5; PÁTA, Josef. Zapomenutý český inženýr 
Václav Krásný. Československo-bulharská vzájemnost: Časopis pro kulturu a hospodářství. 1936, roč. III, č. 2, s. 16-17 ad. Dále 
např. SÍS, Vladimír. Poznámky k československo-bulharským stykům kulturním i hospodářským. Československo-bulharská 
vzájemnost. 1934, roč. I, č. 1, s. 4-5. Dále viz Československo-bulharská vzájemnost: Časopis pro kulturu a hospodářství: Orgán 
Spolku Československo-bulharská vzájemnost v Praze. Praha: vl. n., 1934-1940. Některé zmínky o Češích v Bulharsku je možno 
nalézt také v periodickém tisku, viz např. ZHOR, Jiří. Průkopníci. Lidové noviny. 22. 7. 1939, roč. XLVII, č. 361, s. [1]. 
65 Z rozsáhlého výčtu literatury v této oblasti nutno uvést především tyto monografie či sborníky, uvedené v chronologickém sledu: 
ZLATEV, Teodor. Bălgarskata kăšta v svoja architektoničen i kulturno-istoričeski rozvoj. Kniga 1, Selska kăšta. Sofija: Izdatelstvo 
„Edison“, 1930. 178 s.; ZLATEV, Teodor. Bălgarskata kăšta v svoja architektoničen i kulturno-istoričeski rozvoj. Kniga 2, Gradska 
kăšta. Sofija: Izdatelstvo „Edison“, 1937. 208 s.; BIČEV, Milko. Bălgarski barok: Prinos kăm problemite na bălgarskoto izkustvo 
prez epochata na văzraždaneto. Sofija: Izdatelstvo „Nauka i izkustvo“, 1954. 173 s.; ZLATEV, Todor. Bălgarskijat grad prez 
epochata na Văzraždaneto. Sofija: Izdatelstvo „Nauka i izkustvo“, 1955. 182 s. Bălgarska nacionalna architektura; Kn. 1; ZLATEV, 
Todor. Bălgarskata kăšta prez epochata na Văzraždaneto. Sofija: Izdatelstvo „Nauka i izkustvo“, 1955. 320 s. Bălgarska 
nacionalna architektura; Kn. 2.; ZLATEV, Todor. Prostranstvoto v bălgarskata văzroždenska architektura. Sofija: Izdatelstvo 
„Technika“, 1958. 127 s. Bălgarska nacionalna architektura; Kn. 3.; ZLATEV, Todor. Bălgarskite gradove po r. Dunav prez 
epochata na văzraždaneto. Sofija: Izdatelstvo „Technika“, 1962. 222 s. Bălgarska nacionalna architektura; Kn. 4; KOŽUCHAROV, 
Georgi. Bălgarski kăšti ot epochata na văzraždaneto. Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 1953. Materiali ot 
bălgarskoto architekturno nasledstvo; Kn. 5. 291 s.; KOŽUCHAROV, Georgi. Bălgarskata kăšta prez pet stoletija. Sofija: 
Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 1967. 267 s.; STOJKOV, Georgi et ANGELOVA, Rašel, eds. Architekturata na 
bălgarskoto văzraždane: Materiali. Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 1975. 468 s.; ANGELOVA, Rašel. 
Architekturata na bălgarskoto văzraždane. Sofija: Izdatelstvo „Septemvri“, 1978. [40] s.; ANGELOVA, Rašel. Progresivni tradicii 
văv văzroždenskata žilištna sreda. Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 1979. 128 s. a řadu dalších. 
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První soudobější a komplexnější tematické studie se začaly objevovat až v druhé 

polovině padesátých let a zejména v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. 

Realizované výsledky byly převážně v režii odborníků z Bulharské akademie věd (BAV, bulh. 

BAN, již z konce padesátých let), Vysoké školy architektury a stavitelství (VŠAS, bulh. 

VIAS), dnes Univerzity architektury, stavitelství a geodézie (UASG) v Sofii a dalších vědeckých 

institucí jako např. Národního institutu pro kulturní památky (NIKP, bulh. NIPK). Pozornost 

si zaslouží hodnotné práce o architektuře v období po osvobození Bulharska dvou generací 

významných bulharských architektů, teoretiků a historiků, jejichž výčet zde nemůže být zcela 

vyčerpávající. Nutno vyzdvihnout především přínos Ljubena Toneva (1908-2001)66, Ivana 

Avramova (1918-?)67, Konstantina Kostova (1926-2012)68, Petǎra Taševa (1915-1995)69, 

Petăra Jokimova (1935-2014)70, Stefana Mateeva (1922-1999)71, Mariany Georgievové72, 

Simeonky Brakalovové73, Georgi Labova74, Christo Gančeva75, Ivo Panteleeva76 a řady 

dalších. V tomto období se o témata bulharské architektury po osvobození začala zajímat 

nejen bulharská, ale i zahraniční odborná literatura (např. překlad práce bulharských autorek 

Sonji Logodašké a Marijany Blăskovové77). Následuje stručný přehled nejvýznamnějších 

výsledků. 

Významné poznatky v oblasti vývoje urbanismu a plánování a rozvoje měst v 

Bulharsku po osvobození přinesla raná (zřejmě první) studie bulharského architekta Ivana 

Avramova Planiraneto na naselenite mesta v Bălgarija ot Osvoboždenieto do 9 septemvri 

1944 god. [Plánování sídel v Bulharsku od osvobození do 9. září 1944]78 z roku 1957, který na 

                                                
66 TONEV, Ljuben, odp. red., STOJKOV, Georgi, ANGELOVA, Rašel eds. et al. Architekturata v Bălgarija 1878-1944: Materiali; 
TONEV, Ljuben. Po pătja na bălgarskoto gradoustrojstvo: Izbrani naučni trudove. Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na 
naukite, 1987. s. 345-370 s. ad. 
67 Autor monografie o významném bulharském architektovi sledovaného období Nikole Lazarovovi (1870-1942), AVRAMOV, Ivan. 
Nikola Lazarov: Ličnost, tvorčestvo, obštestveni projavi. Sofija: Izdatelstvo „Technika“, 1983. 160 s. Sbíral řadu faktů o působení 
architektů po osvobození (např. Libora, Bayera, Adolfa Koláře ad.), které často zůstaly nepublikované. Viz dále zdroj v pozn. 78. 
68 KOSTOV, Konstantin. Tvorčeski osobenosti na promišlenata architektura v Bălgarija ot kraja na XIX v. i părvata tretina na XX 
v. Godišnik na Visšija institut po architektura i stroitelstvo – Sofija. 1979-1980, Tom XXVIII, Sv. II, Gradoustrojstvo = Annuaire de 
L’Institut d’Architecture et de Génie Civil – Sofia. 1979-1980, Vol. XXVIII, Fasc. II, Urbanisme. Sofija: Visš institut po architektura 
i stroitelstvo, 1982. s. 9-20; Viz dále zdroj v pozn. 84 ad. 
69 TAŠEV, Petăr. Sofija – architekturno-gradoustrojstveno razvitie: Etapi, postiženija, problemi. Sofija: Izdatelstvo „Technika“, 
1972. 156 s. 
70 JOKIMOV, Petăr. Secesionăt i bălgarskata architektura. 
71  MATEEV, Stefan, GEORGIEVA, Mariana, JANEV, Stojan, BRAKALOVA, Simeonka, IVANOVA, Svetla et KOKANOVA, 
Aleksandra. Predloženie za objavjavane na architekturni pametnici na kulturata ot perioda 1878-1944 g. v Sofija – centralna 
gradska část. Sofija: Komitet za izkustvo i kultura, Nacionalen institut za pametnicite na kulturata et Sofijski gradski naroden săvet, 
1977. 518 s. 
72 Zdroje v pozn. 71 a 84. 
73 Zdroj v pozn. 71; BRAKALOVA, Simeonka. Žilištno-tărgovskite sgradi sled osvoboždenieto. Godišnik na Visšija institut po 
architektura i stroitelstvo – Sofija. 1988-1989, Tom XXXIV, Sv. II, Teorija na architekturata = Annuaire de L’Institut d’Architecture 
et de Génie Civil – Sofia. 1988-1989, Vol. XXXIV, Fasc. II, Theorie de l’Architecture. Sofija: Visš institut po architektura i 
stroitelstvo, 1989. s. 345-356 ad. 
74 LABOV, Georgi. Architekturata na Sofija. Sofija: Technika, 1979. 332 s. 
75 GANČEV, Christo. Sofija – ulici i ploštadi: Planovo i obemno prostranstveno proučvane. Sofija: Komitet za kultura, 1983. 91 s. 
76 PANTELEEV, Ivo. Gradoustrojstvoto na grad Ruse prez kapitalizma. Godišnik na Visšija institut po architektura i stroitelstvo – 
Sofija. 1989-1990, Tom XXXV, Sv. II, Teorija na architekturata = Annuaire de L’Institut d’Architecture et de Génie Civil – Sofia. 
1989-1990, Vol. XXXV, Fasc. II, Theorie de l’Architecture. Sofija: Visš institut po architektura i stroitelstvo, 1992. s. 137-148. 
77 BLASKOVA, M. et LOGODASKA, S. Sofia. In: Les Capitals d’Europe = The Capitals of Europe: A guide to the sources for the 
history of their history of their architecture and construction. München, Paris, New York, London: 1980. pp. 285-290. Publikaci 
cituje ve svých textech Dobrina Želevová-Martins, zájem zahraniční literatury byl zřejmě rozsáhlejší. 
78  AVRAMOV, Ivan. Planiraneto na naselenite mesta v Bălgarija ot Osvoboždenieto do 9 septemvri 1944 god.: Istoričesko-
gradoustrojstven očerk. Izvestija na instituta po gradoustrojstvo i architektura. Kniga deseta i edinadeseta, Materiali ot istorija na 
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 základě pečlivého výzkumu archivů městských úřadů (měl zřejmě k dispozici i rukopisné 

poznámky urbanisty Georgi Nenova) mapuje rozvoj měst a obcí v Bulharsku v období 1878-

1944 a to ve dvou základních podkapitolách, které odpovídají časovým obdobím 1878-1918 a 

1919-1944. Obdobně koncipovaný příspěvek významného bulharského architekta a urbanisty 

prof. Ljubena Toneva Selištata v Bălgarija prez epochata na Văzraždaneto i ot 

Osvoboždenieto do 9 septemvri 1944 g. [Sídla v Bulharsku v době obrození a od osvobození 

do 9. září 1944]79, publikovaný prvně roku 1965, opět ve dvou podkapitolách mapuje jak 

plánování a rozvoj bulharských měst v období 1878-1944, tak i v předchozím období 

bulharského národního obrození (kol. 1750-1878). Další dílo stručně prezentující plánovací 

práce v bulharských městech i působení konkrétního technického personálu v chronologickém 

sledu je příspěvek bulharského stavebního inženýra prof. Ljubomira Dimova (1909-?) Pioneri 

po planiraneto na gradovete v Bălgarija [Pionýři v plánování měst v Bulharsku]80 z roku 1983, 

založený na poznatcích staršího, zřejmě nepublikovaného výzkumu topografa plk. Georgi 

Abadžieva Istorija na geodezičeskite raboti v Bălgarija prez perioda 1880-1920 g. [Dějiny 

geodetických prací v Bulharsku v období let 1880-1920]. Z tohoto hlediska je text stěžejním 

zdrojem pro poznání práce mnoha českých techniků na regulaci měst. 

Do roku 1965 spadá dosud nepřekonaná kolektivní monografie o bulharské 

architektuře, která vznikla pod vedením týmu bulharských architektů a historiků (redakčního 

kolegia) prof. Ljubena Toneva, Dimităra Dimitrova, Jordana Jordanova (1888-1969), 

Georgi Kožucharova, akad. Krăstju Mijateva (1892-1966), prof. Georgi Stojkova a prof. 

Chisto Christova Kratka istorija na bălgarskata architektura [Stručné dějiny bulharské 

architektury]81 , která zúročila všechny poznatky z dílčích výzkumů vedených Bulharskou 

akademii věd v uplynulých letech a prezentuje celkový rozvoj bulharské architektury v 

bulharských zemích od antiky až do 9. září 1944 za doprovodu řady fotografií, skic a plánů.82 

Architektuře sledovaného období po osvobození je věnována pátá kapitola Architekturata v 

Bălgarija ot Osvoboždenieto do devetoseptemvrijskoto vǎstanie (1878-1944) [Architektura v 

Bulharsku od osvobození do lidového povstání z 9. září (1878-1944)], která se věnuje rozvoji 

sídel a architektuře obytných, veřejných a sakrálních staveb i memoriálních památníků. 

                                                
bălgarskata architektura. Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 1957. s. 389-456. 
79 TONEV, Ljuben. Selištata v Bălgarija prez epochata na Văzraždaneto i ot Osvoboždenieto do 9 septemvri 1944 g. In: TONEV, 
Ljuben. Po pătja na bălgarskoto gradoustrojstvo: Izbrani naučni trudove. S. 345-370. 
80 DIMOV, Ljubomir. Pioneri po planiraneto na gradovete v Bălgarija. Godišnik na Visšija minno-geoložki institut – Sofija. 1983-
1984, Tom XXX, Sv. III, Technologija, organizacija i upravlenie na minnoto proizvodstvo = Annual of the Higher institute of mining 
and Geology – Sofia. 1983-1984, Vol. XXX, Fasc. III, Technology, organization and management of the mining industry. Sofija: 
Visš minno-geoložki institut, 1984, s. 189-202. 
81 TONEV, Ljuben, odp. red., DIMITROV, Dimităr, JORDANOV, Jordan, KOŽUCHAROV, Georgi, MIJATEV, Krăstju, STOJKOV, 
Georgi, CHRISTOV, Christo eds. et al. Kratka istorija na bălgarskata architektura. 
82 Odborné diskuse či dílčí výstupy (prospekt obsahu monografie nebo publikace jednotlivých částí) se uskutečnily již od konce 
padesátých let dvacátého století, viz např. TONEV, Ljuben. Uvodni beležki. Izvestija na instituta po gradoustrojstvo i architektura. 
Kniga deseta i edinadeseta, Materiali ot istorija na bălgarskata architektura. Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na 
naukite, 1957. s. 3-74; TONEV, Ljuben. Zaključitelno slovo na obsăždaneto. Izvestija na instituta po gradoustrojstvo i architektura. 
Kniga deseta i edinadeseta, Materiali ot istorija na bălgarskata architektura. Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na 
naukite, 1957. s. 387-388 ad. texty v cit. d.; ANGELOVA, Rašel. Kratka istorija na bălgarskata architektura: Spravoč. materiali. 
Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 196. 99 s.; Kratka istorija na bălgarskata architektura: Iljustracii. Sofija: 
Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 1962. 167 s. 
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Obdobně pojatá luxusní publikace, která vyšla u příležitosti tisíc třístého výročí založení 

Bulharska, je další kolektivní monografie vzniklá pod vedením týmu (redakčního kolegia) prof. 

Aleksandǎra Obretenova (1903-1990), Ivana Ivančeva (1915-1994), Rašel Angelovové 

(1930-2004) a prof. Stefana Stamova (*1926) Bălgarskata architektura prez vekovete 

[Bulharská architektura během staletí] z roku 1982, která sleduje opět stručně historický vývoj 

architektury v bulharských zemích počínaje středověkem a dokonce prezentuje výsledky 

architektury po roce 1944.83 

Mezi významné publikace, které se pokusily o systematický pohled na architekturu 

sledovaného období 1878-1944, byl sborník materiálů Architekturata v Bălgarija 1878-1944 

[Architektura v Bulharsku 1878-1944] z roku 1978 84  autorského kolektivu vedeného 

(redakčním kolegiem) prof. Ljubena Toneva, prof. Georgi Stojkova a Rašel Angelovové. 

Sborník se věnuje různým aspektům vývoje architektury v Bulharsku ve sledovaném období. 

V jednotlivých kapitolách/příspěvcích jsou sledována témata prvních regulačních (územních) 

plánů v Bulharsku (Ljuben Tonev), parků, zahrad, památníků a monumentální formování 

Sofie (Delčo Sugarev, 1905-1998), projevu secese v bulharské architektuře (Vladimir 

Brănekov), individuálních městských rodinných domů v Sofii (Petăr Jokimov), bytových 

domů v Sofii do roku 1944 (Nikolaj Kazmukov), kulturních staveb (Vladimir Brănekov), 

zdravotnických zařízení (Georgi Repninski), průmyslové architektury a architektury 

inženýrských staveb (Konstantin Kostov), železničních staveb (Atanas Delibašev), tvorby 

vybraných architektů v provinčních bulharských městech Ruse, Varna a Vidin (Marijana 

Georgievová) a dalších. 

Problematika ve sledovaném časovém úseku byla zpracovávaná a interpretována 

spíše v základní rovině, v architektonickém ohledu se pochopitelně prezentovaly pouze 

nejvýznamnější stavby na území Bulharska a jen málo badatelů (např. Ivan Avramov, 

Marijana Georgievová) se zabývalo užším a detailnějším studiem života a práce některých 

zahraničních architektů a inženýrů. Významné biografické počiny, které by se zabývaly 

zahraničními tvůrčími osobnostmi, však nebyly publikovány. 

V uvedeném období se také zvýšil vědecký zájem o Čechy v Bulharsku a česko-

bulharské vztahy. Tehdy se zrodily první systematizované publikace, které byly v režii 

Československé akademie věd (ČSAV). Mezi první počiny patří monografie (spis) českého 

slavisty a literárního historika Zdeňka Urbana (1925-1998) Z dějin česko-bulharských 

kulturních styků z roku 195785, jejíž první část Hlavní rysy vývoje tradic česko-bulharských 

kulturních styků, mapující vztahy mezi Čechy a Bulhary od raného středověku přes stěžejní 

období obrození v 19. století po období první republiky, byla posléze přeložena do 

                                                
83  OBRETENOV, Aleksandăr, odp. red., IVANČEV, Ivan, ANGELOVA, Rašel, STAMOV, Stefan, eds. et al. Bălgarskata 
architektura prez vekovete. 
84 TONEV, Ljuben, odp. red., STOJKOV, Georgi, ANGELOVA, Rašel eds. et al. Architekturata v Bălgarija 1878-1944: Materiali. 
85 URBAN, Zdeněk. Z dějin česko-bulharských kulturních styků. 
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 bulharštiny 86 . Dodnes nepřekonaná je kolektivní monografie českého historika Čestmíra 

Amorta (1922-2013) Dějiny československo-bulharských vztahů z roku 198087, která obdobně 

jako Urbanovo dílo sleduje chronologii kontaktů mezi oběma slovanskými národy. Informace 

o českých technicích vzhledem k rozsahu prací však, až na drobné výjimky, stále chybí. 

Spoluautorkou díla je mimo jiné slavistka Růžena Havránková (1929-2017), která se profesně 

zabývala mnoha otázkami česko(slovensko)-bulharských, resp. česko(slovensko)-

jihoslovanských vztahů88. 

 

3.1.3. Období od roku 1989 do současnosti 

Tématu vývoje architektury v Bulharsku po osvobození se v posledních třech dekádách 

věnovali i nadále architekti a další odborníci z Bulharské akademie věd a dalších kulturních 

institucí (např. Státních archivů, Muzea pro historii Sofie, dnes Regionálního historického 

muzea ad.), jejichž výčet opět nemůže být zcela vyčerpávající: Ljubinka Stoilovová (*1954)89, 

Petăr Jokimov (1935-2014)90, Marcella Stern (1934-2010)91, Dobrina Želevová-Martins92, 

Julij Fărkov93, Christo Gančev (*1952), Grigor Dojčinov (*1950), Ivanna Stojanovová94, 

                                                
86 URBAN, Zdenek. Iz istorijata na češko-bălgarskite kulturni vrăzki. Další části jsou Božena Němcová a Bulharsko a Činnost a 
dílo revolučního demokrata Christa Boteva a Čechy sedmdesátých a osmdesátých let XIX. století. Viz též další díla Zdeňka 
Urbana cit. v pozn. 6. 
87 AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. Cit. v pozn. 6, viz též další díla Čestmíra Amorta tamtéž. 
88 HAVRÁNKOVÁ, Růžena. Styky mezi českým a bulharským dělnictvem a sociálně demokratickými stranami 1878-1917. In: 
HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. Československo-bulharské vztahy v zrcadle staletí: Sborník vědeckých studií. Praha: Nakladatelství 
Československé Akademie věd, 1963. s. 141-162; ŽÁČEK, Václav et al. Češi a Jihoslované v minulosti: Od nejstarších dob do 
roku 1918. Praha: Academia, 1975. 751 s., [2] s., [32] s. obr. příl. nebo statě v Slovanské historické studie. Praha: Historický ústav 
Akademie věd České republiky, 1955-2009. ISSN 0081-007X; Dále zdroj v pozn. 107. 
89 STOILOVA, Ljubinka. Architekturni fragmenti ot stara Sofija. Architektura. 1998, god. XLV, br. 4, s. 15-19. ISSN 0324-1254; 
STOILOVA, Ljubinka et JOKIMOV, Petăr. Sofijskite mineralni bani. Architektura. 1998, god. XLV, br. 6, s. 26-31. ISSN 0324-1254; 
STOILOVA, Ljubinka. Golemite architekturni konkursi v Bălgarija v kraja na XIX i načaloto na XX vek. In: Epochata na car 
Ferdinand I: Naučna konferencija, Sofija, 20 noemvri 2008: Sbornik dokladi. Sofija: „Ženska liberalna mreža“, 2009. s. 52-61; 
STOILOVA, Ljubinka. Meždunarodni architekturni konkursi v Sofija v kraja na XIX i načaloto na XX vek. Istoričeski archiv = 
Historical archives. 2009, god. VII, kn. 18-19 s. 47-70; STOILOVA, Ljubinka et JOKIMOV, Petăr. Osobenosti v architekturnoto 
tvorčestvo na Pietro Montani: Opit za stilov analiz. Godišnik na regionalen istoričeski muzej – Plovdiv. 2008, kn. 5. Plovdiv: 
Regionalen istoričeski muzej, 2008. s. 37-45. ISSN-1311-9133; BULEV, Todor, KAMENOVA-BULANT, Aneta, JOKIMOV, Petar, 
STILLER, Adolph et STOILOVA, Ljubinka. Bălgarija – architekturni fragmenti = Bulgarien – Architektonische fragmente. Wien: 
Verlag Anton Pustet, 2007. 156 s. Architektur im Ringturm, 15. ISBN 978 3-7025-0573-8 ad. Viz dále List of Publications [online]. 
BG-20th Century Architecture. [cit. 5. 11. 2020]. Dostupné z: http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/blog-page_14.html; Ljubinka 
STOILOVA [online]. Academia. [cit. 5. 11. 2020]. Dostupné z: https://independent.academia.edu/LjubinkaStoilova a dále v textu. 
90 JOKIMOV, Petăr. Secesionăt i bălgarskata architektura; JOKIMOV, Petăr. Graždanskata architektura v evropejskija păt na 
Bălgarija na prechoda meždu dve stoletija. In: Epochata na car Ferdinand I: Naučna konferencija, Sofija, 20 noemvri 2008: Sbornik 
dokladi. Sofija: „Ženska liberalna mreža“, 2009. s. 43-51; Zdroje v pozn. 89 a dále v textu. 
91 Zdroje v pozn. 10, 110 a dále v textu. 
92 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Bălgarskoto gradoustrojstvo po pătja na modernizma. Architektura. 1994, god. XLI, br. 2, s. 36-
39. ISSN 0324-1254; FĂRKOV, Julij et ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Inženerite ot ruskata osvoboditelna armija i săvremennoto 
bălgarsko gradoustrojstvo. Architektura. 1998, god. XLV, br. 2, s. 42-45. ISSN 0324-1254; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Češkite 
inženeri-emigranti i moderzniziraneto na bălgarskoto gradoustrojstvo v kraja na XIX vek; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Părvi 
stăpki kăm modernizacija i evropeizacija na bălgarskoto gradoustrojstvo. In: ZAIMOVA, Raja et ARETOV, Nikolaj, eds. 
Modernostta včera i dnes. Sofija: Izdatelstvo „Kralica Mab“, 2003. s. 359-373. ISBN 954-533-053-8; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. 
Gradoustrojstveni paraleli Bălgarija i svetăt: Chronika. Sofija: Akademično izdatelstvo „Prof. Marin Drinov“, 2004. 234 s. ISBN 
954-430-938-1; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Biografija na Sofija: Istoričeski studii. Sofija: Izdatelstvo „Prostranstvo-forma“, 2006. 
264 s. ISBN 978-954-8500-03-6; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija; ŽELEVA-
MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo ХІХ-ХХ vek. Părva čast, Diachronni analizi; ŽELEVA-
MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo ХІХ-ХХ vek. Vtora čast, Sinchronni analizi za naj-
važnite periodi na razvitie na golemite gradove v Bălgarija ad. Viz dále Monografii, sbornici [online]. Docent d-r. arch. Dobrina 
Zheleva-Martins Viana. [cit. 5. 11. 2020]. Dostupné z: https://zheleva-martins.com/monografii/ a dále v text. 
93 Zdroje v pozn. 92. 
94  DOYTCHINOV, Grigor et GANTCHEV, Christo. Österreichische Architekten in Bulgarien 1878-1918; GANČEV, Christo, 
DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900: Evropejski vlijanija v bălgarskoto gradoustrojstvo, architektura, 
parkove i gradini 1878-1918; DOJČINOV, Grigor et GANČEV, Christo. Formiraneto na starite gradski časti na Sofija i podchodăt 
kăm tjah. Sofija: Nacionalen institut za pametnicite na kulturata, 1989. 43 s.; GANČEV, Christo et DOJČINOV, Grigor. Evropejski 
vlijanija v bălgarskata architektura 1878-1919 g. Architektura. 2000, god. XLVII, br. 3-6, s. 60-63, 67-71, 38-41, 46-49. ISSN 0324-

http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/blog-page_14.html
https://independent.academia.edu/LjubinkaStoilova
https://zheleva-martins.com/monografii/
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Nikolaj Tuleškov (*1947)95, Stančo Vekov (*1949)96, Jordan Tangărov (1930-2015)97, Diko 

Dikov (1934-2007) 98 , Nikola Činkov 99 , Matej Mateev (*1932) 100 , Elica Stanoevová 

(*1979)101 , Veneta Kocevová (*1951)102 , Emil Paskov a Georgi Kacarski103 , Svetlana 

Paunovová-Murdževová (*1978)104, Valentina Vărbanovová (*1951)105, Čavdar Angelov 

(*1930)106 a řada dalších. 

V tomto období se obecně zvýšil zájem o Čechy působící v Bulharsku (pedagogové, 

literáti, hudebníci, právníci apod.) a problematika česko-bulharských vztahů, která se okrajově 

dotýká i práce českých techniků, je tak dnes poměrně významnou kapitolou zkoumání 

kulturologů, sociologů a historiků a stává se zajímavá i pro architekty a historiky umění, kteří 

téma i popularizují. Dnes existuje celá řada tematických studií a i několik monografií107, ale jen 

                                                
1254; GANČEV, Christo et DOJČINOV, Grigor. Gradoustrojstvoto v Bălgarija 1878-1919 g. Architektura. 2001, god. XLVIII, br. 2, 
s. 19-23. ISSN 0324-1254; STOJANOVA, Ivanna. Istoričeskite gradini i parkove [v Bălgarija] i socialnite promeni. Architektura. 
1996, god. XLIII, br. 4, s. 17-19. ISSN 0324-1254; STOJANOVA, Ivanna. Sofijskite gradini 1878-1939. Sofija: Izdatelstvo 
„Prostranstvo-forma“, 2009. 144 s. ISBN 978-954-8500-07-4. 
95 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4, Postvăzraždane ad. 
96 VEKOV, Stančo. Bădešteto na bălgarskata architektura se koreni v povtornija pročit na nejnoto evropejsko načalo. Architektura. 
2009, god. LVI, br. 3, s. 58-63. ISSN 0324-1254; VEKOV, Stančo. Evropejskijat kontekst na bălgarskata architektura sled 
Osvoboždenieto. Prostori ’61: Spisanie za literatura i izkustvo. 2013, god. 61, br. 1, s. 60-69. ISSN 2367-5926; VEKOV, Stančo. 
Dvete pravoslavni katedrali na părvomajstora. LiterNet [online]. 2014, br. 12. ISSN 1312-2282. [cit. 5. 4. 2014]. Dostupné z 
http://liternet.bg/publish13/s_vekov/dvete.htm; VEKOV, Stančo. Vidin – architekturni re/vizii. e-Journal VFU [online]. Br. 2. ISSN 
1313-7514. [cit. 5. 4. 2014]. Dostupné z: http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Stancho_Vekov-Vidin-arhitekturni_re-vizii.pdf. 
97 Články k urbanismu Staré Zagory, viz např. TANGĂROV, Jordan. Peti oktomvri 1879 g. – načalo na našeto gradoustrojstvo. 
Pametnici. Restavracija. Muzei: Spisanie na Architekturno izdatelstvo Arch & Art. 2009, br. 3-4, s. 44-46; TANGĂROV, Jordan. Via 
principalis – glavnata ulica na rimskite gradove. AMC Aspekti: Architektura, menidžmănt i stroitelstvo. 9. 10. 2011, br. 9, s. 4; 
TANGĂROV, Jordan. Krepostnata sistema na Stara Zagora. Arch & Art borsa [online]. 2011. [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=973&rub_id=rub_all&issue_id=301; TANGĂROV, Jordan. 

Peti oktomvri 1879 g. – načalo na našeto gradoustrojstvo [online]. Arch & Art borsa [online]. 2009. [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=magazine&art_id=182&rub_id=2&issue_id=issue_all; TANGĂROV, Jordan. Dialog 
architektura – archeologija/archi-arheologija. Arch & Art borsa [online]. 2012. [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: http://arch-art-
bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=990&rub_id=rub_all&issue_id=305 ad. 
98 DIKOV, Diko. Gradoustrojstvo, bit, rastitelnost i gradini v Sofija: fakti, beležki i komentari po iztočnici ot 17-20 vek. [Burgas]: 
Izdatelstvo „Informa print“, [2010]. 232 s. [ISBN 978-954-8468-28-2]. 
99 ČINKOV, Nikola. Părvite architekti-akademici v Plovdiv. Plovdiv: Nacionalna akademija na architekturata, 2000. 64 s. Malka 
akademična biblioteka; č. 2. ISBN 978-954-92262-2-5. 
100 MATEEV, Matej. Părvomajstorăt: Pochvalni slova za Jozef Šniter. Architektura. 1994, god. XLI, br. 4, s. 50-51. ISSN 0324-
1254. 
101 STANOEVA, Elitza. Interpretations of the Ottoman Urban Legacy in the National Capital Building of Sofia (1878–1940). In: 
GINIO, Eyal et KASER, Karl, eds. Ottoman Legacies in the Contemporary Mediterranean: The Balkans and the Middle East 
Compared. Jerusalem: The European Forum at the Hebrew University, 2013. pp. 209–230. Conference and Lecture Series; No. 
8. ISBN 978-965-91082-5-1. 
102 KOCEVA, Veneta. Părvijat regulacionen i gradoustrojstven plan na grad Sofija. Nauka: Izdanie na Săjuza na učenite. 2012, 
god. XXII, kn. 6, s. 51-56. ISSN 0861-3362. 
103 PASKOV, Emil et KACARSKI, Georgi. Varna – architektura, architekti. [Varna]: Izdatelstvo „MS“, [2009]. 224 s. ISBN 978-954-
92262-2-5. 
104 PAUNOVA-MURDŽEVA, Svetlana. (Pre)săzdavane na stolicata: Sociokulturno izsledvane vărchu gradoustrojstvenite praktiki 
na Sofija sled Osvoboždenieto. Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski “, 2011. 263 s. ISBN 978-954-07-3044-8. 
105 VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo na Bălgarija 1878-1940 a dále v textu. 
106 ANGELOV, Čavdar. Sgradostroitelstvoto v Bălgarija ot Osvoboždenieto do Vtorata svetovna vojna (1878-1940). Architektura. 
2002, god. XLIX, br. 1, s. 40-42. ISSN 0324-1254; ANGELOV, Čavdar. Sgradostroitelstvoto v Bălgarija ot Osvoboždenieto do 
Vtorata svetovna vojna (1878-1940). Architektura. 2002, god. XLIX, br. 2, s. 43-45. ISSN 0324-1254; ANGELOV, Čavdar. 
Sgradostroitelstvoto v Bălgarija. Тom 1, 681-1940. Sofija: Akademično izdatelstvo „Prof. Marin Drinov“, 2011. 252 s. ISBN 978-
954-322-460-9; RUSKOV, Kiril et. ANGELOV, Čavdar. Starite žilištni sgradi na Sofija (1878-1940) = Old residential building in 
Sofia (1878-1940). 2. dop. izd. Sofia: Izdatelstvo na BAN „prof. Marin Drinov“, Sofija. 144 s. ISBN 978-954-322-867-6. 
107 Zdroje v pozn. 6, 7, 21; STOEVA, Christina. Čechi i česki văzpitanici văv Varna. Varna: Slavena, 1997. 144 s. ISBN 954-579-
041-5; HAVRÁNKOVÁ, Růžena. Jak jsme budovali Bulharsko v 19. století. In: HOJDA, Zdeněk, OTTLOVÁ, Marta et PRAHL, 
Roman. „Slavme slavně slávu Slávóv slavných“: Slovanství a česká kultura 19. století: Sborník příspěvků z 25. ročníku sympozia 
k problematice 19. století, Plzeň, 24.-26. února 2005. Praha: KLP – Koniash Latin Press, 2006. s. 134-141. ISBN 80-86791-31-9; 
ČERNÝ, Marcel et GRIGOROV, Dobromir, eds. Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození 
= Roljata na češkata inteligencija v obščestvenija život na sledosvoboždenska Bălgarija: [sborník příspěvků z mezinárodní 
vědecké konference, Praha, 6.-7. října 2008]. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v České republice, 2008. 326 s. ISBN 
978-80-254-3456-7; PENČEV, Vladimir. Češi v Bulharsku, aneb o typologizaci, etapizaci a procesech adaptace českého 
vystěhovalectví do bulharských zemí. Český lid. 2008, roč. XCV, č. 2, s. 115-126; PENČEV, Vladimir. Za češkata invazija v 
Bălgarija sled Osvoboždenieto: . In: Čechi v Bălgarija: Roljata na češkoto prisăstvie v bălgarskoto nacinalno văzraždane: 19-20 

http://liternet.bg/publish13/s_vekov/dvete.htm
http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Stancho_Vekov-Vidin-arhitekturni_re-vizii.pdf
http://www.arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=973&rub_id=rub_all&issue_id=301
http://arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=magazine&art_id=182&rub_id=2&issue_id=issue_all
http://arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=990&rub_id=rub_all&issue_id=305
http://arch-art-bg.com/index.php?lng=BG&show=newspaper&art_id=990&rub_id=rub_all&issue_id=305
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 malý počet z nich se zabývá konkrétně životem a tvorbou českých architektů, inženýrů a 

stavitelů. Nejdůležitější výsledky poznání přinesly především uskutečněné vědecko-výzkumné 

projekty. Coby výstup z nich vyšly některé z dosud nejkomplexnějších publikací věnovaných 

bulharské architektuře z období po osvobození, které osvětlily mnoho dosud 

neprozkoumaných nebo málo známých otázek. Mezi výstupy těchto projektů byla mimo jiné i 

řada popularizačních výstav. Následuje soupis nejdůležitějších vědecko-výzkumných projektů 

a výstav108: 

 

– Architekturata i gradoustrojstvoto na Tretoto bălgarsko carstvo [Architektura a 

urbanismus Třetího bulharského carství] – vědecko-výzkumný projekt Centra pro studium 

architektury při Bulharské akademie věd, financovaný Národním fondem Vědecké výzkumy při 

Ministerstvu vzdělání a vědy Bulharské republiky č. 325/94, hlavní řešitel Petăr Jokimov, 

spoluřešitelé Ljubinka Stoilovová, Dobrina Želevová-Martins ad. (1994-2000). Převážná 

část výsledků tohoto projektu však nebyla dodnes publikována (viz podrobněji kap. 8); 

 

– Izvori za istorijata na bălgarskoto gradoustrojstvo (1878-1944 g.). Korpus ot părvite 

regulacionni i gradoustrojstveni planove na selištata v Bălgarija [Prameny o dějinách 

bulharského urbanismu (1878-1944). Korpus prvních regulačních a územních plánů sídel v 

Bulharsku] – vědecko-výzkumný projekt Centra pro studium architektury při BAV, financovaný 

Národním fondem Vědecké výzkumy při Ministerstvu vzdělání a vědy Bulharské republiky č. 

444/95, hlavní řešitel Konstantin Bojadžiev (*1942), spoluřešitelé Dobrina Želevová-

Martins ad. (1995-1999). Výsledky byly předány Vědeckému archivu Bulharské akademie 

věd109;  

 

– Vrăzky i vlijanija v architekturata i gradoustrojstvoto meždu Avstro-Ungarija i Bălgarija 

v kraja na XIX vek do Părvata svetovna vojna [Vztahy a vlivy v architektuře a urbanismus mezi 

Rakouskem-Uherskem a Bulharskem na konci 19. století až do první světové války] – vědecko-

výzkumný projekt, financovaný Národním fondem Vědecké výzkumy při Ministerstvu vzdělání 

a vědy Bulharské republiky, hlavní řešitel Ljubinka Stoilovová (1997-1999). Výstupem byla 

mimo jiné mezinárodní výstava Avstrijski architekturni vlijanija v kraja na 19 i načaloto na 20 

vek v Sofija [Rakouské architektonické vlivy na přelomu 19. a 20. století v Sofii] představena 

                                                
maj 2009 g., Sofija. Sofija: Izdatelstvo „Valentin Trajanov“, 2009. s. 193-200. ISBN 978-954-9928-45-7; PENČEV, Vladimir. 
Češkijat „desant“ v sledosvoboždenska Bălgarija. Bălgari. 2009, god. VII, br. 2, s. 32-34; MINČEV, Enčo et al. Češi a Slováci v 
Plovdivu. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2011. 67 s.; STROHSOVÁ, Klára. Migrace Čechů do Bulharska – 
tzv. „česká invaze“. Antropowebzin [online]. 2012, roč. VIII, č. 1, s. 32-37. ISSN 1801-8807. [cit. 8. 6. 2014]. Dostupné z: 
http://antropologie.zcu.cz/media/document/art_6_strohsova.pdf; BAEVA, Iskra. Češkoto vlijanie vărchu razvitieto na moderna 
Bălgarija. Ѕѣлѡ: E-spisanie v oblastta na humanistikata za bălgaristični izsledvanija v perioda X-XXI vek [online]. 2017, god. V, 
br. 10. ISSN 1314-9067. Dostupné z: www.abcdar.com/magazine/X/Baeva_1314-9067_X.pdf [cit. 26. 11. 2020] ad. 
108 Informace o těchto projektech jsou čerpány dle: Izsledovatelski proekti [online]. Docent d-r arch. Dobrina Želeva-Martins Viana. 
[5. 3. 2015]. Dostupné z: http://zheleva-martins.com/bibliografi/finished-science-projects/; STOILOVA, Ljubinka. Architekturni 
fragmenti ot stara Sofija; STOILOVA, Ljubinka. Golemite architekturni konkursi v Bălgarija v kraja na XIX i načaloto na XX vek ad. 
V soupisu jsou uváděni pouze hlavní řešitelé, resp. další spoluřešitelé a nejsou uváděny akademické a vědecké tituly řešitelů. 
109 Výsledky nebyly vyhledány z časových důvodů, přesto že jistě budou obsahovat pro disertační práci další cenné informace. 

http://antropologie.zcu.cz/media/document/art_6_strohsova.pdf
http://www.abcdar.com/magazine/X/Baeva_1314-9067_X.pdf
http://zheleva-martins.com/bibliografi/finished-science-projects/
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v Sofii (1997), ve Vídni (1998) a v Praze (2000), která prvně prezentovala veřejnosti životopisy 

a tvorbu nejvýznamnějších českých architektů působících v Sofii; autoři výstavy Ljubinka 

Stoilovová, Petăr Jokimov (oba z Centru studia architektury BAV), Marcella Stern (Institut 

„Rakouský biografický lexikon a biografická dokumentace“ při Rakouské akademii věd ve 

Vídni) a Dieter Klein (Dokumentární oddíl pro kulturní památky historických německých sídel 

v Čechách, Moravy a Slezska v Mnichově (Dokumentationsstelle für Kulturdenkmäler in den 

historischen deutschen Siedlungsgebieten von Böhmen-Mähren-Schlesien)), Georgi Kocev 

a Georgi Carev (oba z Musea pro historii města Sofie), Stojan Christov (výtvarník).  

 Výstava představila širší veřejností poprvé komplexní obraz architektury sledovaného 

období a medailony některých z nejvýznamnějších českých, rakousko-uherských a 

bulharských architektů působících zejména v Sofii. K výstavě vyšel také katalog110 ve dvou 

variantách: bulharsko-německý katalog Avstrijski architekturni vlijanija v Sofija v kraja na XIX-

načaloto na XX vek = Österreichische Architektureinflüsse in Sofia um die Jahrhundertwende 

(1997, první vydání a 1998, druhé doplněné vydání) a česká verze katalogu s lehce 

poupraveným názvem Vliv rakouské architektury v Sofii kolem přelomu století: podíl českých 

architektů a inženýrů – bulharští architekti na českých vzdělávacích institucích = 

Österreichische Architektureinflüsse in Sofia um die Jahrhundertwende: Beiträge böhmischer 

Architekten und Ingenieur – bulgarische Architekten an böhmischen Ausbildungsstätten 

(2000) k výstavě konané v Novoměstské galerii (dn. Galerii Novoměstské radnice) ve dnech 

1. až 26. listopadu 2000, který ale zřejmě vznikal dodatečně (graficky je katalog v mnohém 

jednodušším provedení). Z českých inženýrů a architektů, kteří byli na výstavě představeni 

životopisem a plány a fotografiemi díla, vynikají Jiří, Václav a Josef Proškovi, Adolf Kolář, Karel 

Heinrich nebo bratislavský rodák Viktor Rumpelmayer. Bohužel katalog neobsahuje historické 

materiály (plány), které jsou dnes nepřístupné ke studiu, a není též dostupná žádná 

fotodokumentace ze samotné výstavy111; 

 

– Architekturni fragmenti ot stara Sofija [Architektonické fragmenty ze staré Sofie] – 

výstava organizována Ústředním ředitelství státních archivů Bulharska, autoři Maja Nedevová 

(hlavní organizátor), Amalija Račevová, Nikolaj Markov a Pavlina Cvetkovová (Státní 

archív Sofie), Ilijana Paskovová, Lilija Cvetkovová a Ognjan Punev (Ústřední státní archív 

v Sofii), Petăr Jokimov a Ljubinka Stoilovová (konzultanti) a Stojan Christov (výtvarník) 

(duben 1998). Výstava představila zajímavé a cenné archivní materiály spojené s 

architekturou hlavního města Sofie po osvobození (plány, výkresy a dokumenty ze Státního 

                                                
110 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija v kraja na XIX-načaloto na XX vek = Österreichische Architektureinflüsse in Sofia um 
die Jahrhundertwende [katalog k výstavě]. 2 prerab. i dop. izd. Sofija: Muzej za istorija na Sofija, 1998. 80 s. ISBN 954-8853-12-
4; Vliv rakouské architektury v Sofii kolem přelomu století: podíl českých architektů a inženýrů – bulharští architekti na českých 
vzdělávacích institucích = Österreichische Architektureinflüsse in Sofia um die Jahrhundertwende: Beiträge böhmischer 
Architekten und Ingenieur – bulgarische Architekten an böhmischen Ausbildungsstätten [katalog k výstavě]. Praha: [Novoměstská 
galerie], 2000. 82 s. První katalog je přístupný v digitální podobě z: Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija [online]. Sofija za nas 
= Sofia for us. [cit. 30. 5. 2015]. Dostupné z: http://sofiazanas.blogspot.cz/p/blog-page_13.html. 
111 V roce 2007 se Novoměstská radnice stala příspěvkovou organizací Prahy 2 a dokumenty ze starších let nejsou k dispozici. 

http://sofiazanas.blogspot.cz/p/blog-page_13.html
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 archivu Sofie, Ústředního státního archivu, Muzea pro historii Sofie, Národního 

polytechnického musea, Vědeckého archivu Bulharské akademie věd ad.)112; 

 

– Grad vărchu grada. 120 godini ot părvija regulacionen i 60 godini ot părvija 

gradoustrojstven plan na Sofija [Město na městě. 120 let od prvního regulačního a 60 let od 

prvního územního plánu Sofie] – výstava organizována Ústředním ředitelství státních archivů 

Bulharska, autoři Dobrina Želevová-Martins, Petăr Jokimov, Julij Fărkov a Ljubinka 

Stoilovová (Centrum pro studium architektury Bulharské akademie věd), Lilija Cvetkovová 

a Ilijana Paskovová (Státní archiv v Sofii), Stojan Christov (výtvarník) (29. 3. 1999-12. 4. 

1999, Centrální dům Svazu bulharských architektů v Sofii, 14. 4. 1999-30. 4. 1999, Plovdiv v 

rámci Evropského měsíce kultury); 

 

– Izsledvanija vărchu istorijata na gradoustrojstvoto na Bălgarija – ХІХ-ХХ vek. 

Diachronni analizi [Výzkumy dějin urbanismu Bulharska – 19. a 20. století. Diachronické 

analýzy] – vědecko-výzkumný projekt Centra pro studium architektury při Bulharské akademie 

věd financovaný Bulharskou akademií věd, hlavní řešitel Dobrina Želevová-Martins, 

spoluřešitelé Julij Fărkov ad. (2000-2003); 

 

– Izsledvanija vărchu istorijata na gradoustrojstvoto na Bălgarija – ХІХ-ХХ vek. 

Sinchronni analizi [Výzkumy dějin urbanismu Bulharska – 19. a 20. století. Synchronické 

analýzy] – vědecko-výzkumný projekt Centra pro studium architektury při Bulharské akademie 

věd financovaný Bulharskou akademii věd, hlavní řešitel Dobrina Želevová-Martins, 

spoluřešitelé Julij Fărkov ad. (2004-2005). Výsledkem tohoto a předchozího projektu je 

dvousvazková monografie Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo ХІХ-ХХ vek [Dějiny 

bulharského urbanismu v 19. a 20. století] z roku 2009 a 2017113. Monografie shrnula na 

jednom místě celkový vývoj měst Sofie, Plovdiv, Stara Zagora, Varna, Burgas, Veliko Tărnovo, 

Vidin a Kjustendil v časovém sledu od pravěku až po první polovinu 20. století s uvedením 

všech důležitých a podstatných charakteristik a rozborem plánování na konci 19. století a 

počátku 20. století (nevyjímaje některé aspekty tykajících se tvorby českých architektů, 

inženýrů a techniků). Navázala tak jistě na výše uvedené starší publikace a výzkumy Ivana 

Avramova a Ljubena Toneva ad.; 

 

– Sofija i nejnite obrazi [Sofie a její tváře] – vědecko-výzkumný projekt Centra pro 

studium architektury při Bulharské akademie věd, hlavní řešitel Dobrina Želevová-Martins, 

spoluřešitelé Saša Lozanovová, Blagovesta Ivanovová (Národní umělecká galerie), 

                                                
112 Viz též STOILOVA, Ljubinka. Architekturni fragmenti ot stara Sofija. 
113 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo ХІХ-ХХ vek. Părva čast, Diachronni 
analizi; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo ХІХ-ХХ vek. Vtora čast, Sinchronni 
analizi za naj-važnite periodi na razvitie na golemite gradove v Bălgarija. 
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Valentina Vărbanovová (Obecní sdružení Stara Sofie se Sofijským historickým muzeem 

(pozd. Museum pro historii Sofie, dnes Regionální historické museum v Sofii)), Vesela 

Radoevová (ředitelka Sofijské městské umělecké galerie) ad. (2003-2004). Výsledky byly 

publikovány elektronicky formou sborníku na CD-ROMu obsahující s materiály z 

mezinárodního sympozia na stejném tématu financovaného Svazem vědců v Bulharsku114; 

 

– Architekturnata sreda na ХХ vek [Architektonické prostředí 20. století] – výstava 

organizována DOCOMOMO-Bulharsko, ICOMOS ad., autoři Dobrina Želevová-Martins, 

Petăr Jokimov, Ljubinka Stoilovová, Valentina Vărbanovová a Galina Ivančevová (17. 4. 

2002-17. 5. 2002, Centrální dům Svazu bulharských architektů); 

 

– Ot včera do dnes. 130 godini Ministerstvo na obštestvenoto sgradi, pǎtištata i 

blagoustrojstvoto [Od včerejška k dnešku. 130 let Ministerstva veřejných staveb, cest a 

zvelebení sídel] – dokumentární výstava organizována Státní agenturou „Archivy“ (27. 6. 2012-

6. 7. 2012, park „Sv. Klimenta Ochridského“ v Sofii)115; 

 

– Gradoustrojstvoto na Sofija – Pulsǎt vǎv vremeto [Urbanismus Sofie – Puls v čase] – 

dokumentární výstava o historii urbanismu Sofie organizována Muzeem pro historii Sofie a 

Magistrátem hl. města Sofie, autoři a realizační tým Ljubinka Stoilovová (koncepce výstavy, 

vedoucí autorského kolektivu), Georgi Kocev, Valentina Vărbanovová, Aleksandăr Mirkov, 

Iva Calovska, Marija Lindarevová, Tanče Petrovová, Asen Kocev, Panajot Panov a 

Georgi Penčev (zahájena 17. 9. 2015, Muzeum pro dějiny Sofie)116, ze které vyšla v roce 2016 

stejnojmenná publikace/katalog117; 

 

– Tvorčeski vlijanija na Viena v architekturata na Sofija ot kraja na XIX i načaloto na 

XX vek [Tvůrčí vlivy Vidně v architektuře Sofie z konce 19. a počátku 20. století] – výstava o 

architektuře Sofie organizována Regionálním historickým muzeem v Sofii a Magistrátem hl. 

města Sofie, autoři Valentina Vǎrbanovová (vedoucí autorského kolektivu), Sofija 

Lostovová, Aleksandăr Mirkov, Tanče Petrovová a Panajot Panov (duben 2018, Bulharský 

                                                
114  ŽELEVA-MARTINS, Dobrina, GELEVA-CVETKOVA, Ralica, VĂRBANOVA, Valentina, IVANOVA, Blagovesta, LOZANOVA, 
Saša, eds. et al. Sofija i nejnite obrazi: Materiali ot simpozium s meždunar. učastie, Sofija, 4-5 dek. 2003 [CD-ROM]. [Sofija]: 
Săjuz na učenite v Bălgarija – sekcija Istorija, Centăr po architekturoznanie pri BAN et al., 2004. ISBN 954-8329-55-7. 
115  Izložba posvetena na 130-godišninata ot săzdavaneto na Ministerstvo na reginalnoto razvitie i blagoustrojstvoto [online]. 
Dăržavna agencija archivi. [cit. 30. 5. 2015]. Dostupné z: http://www.archives.government.bg/events-4-197-
Изложба%20посветена%20на%20130-годишнината%20от%20създаването%20на%20МинистерстÐ. 
116  Pulsăt văv vremeto [online]. Regionalen istoričeski muzej Sofija. [cit. 5. 11. 2020]. Dostupné z: 
https://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/novini/item/160-пулсът-във-времето; Gradoustrojstvoto na Sofija – Pulsăt văv vremeto 
[online]. Sofija za nas = Sofia for us. [cit. 5. 11. 2020]. Dostupné z: http://sofiazanas.blogspot.com/2015/09/blog-post.html. Výstava 
je přístupná v digitální podobě z: Materiali ot izložba: „Pulsăt văv vremeto“ – Gradoustrojstvoto na Sofija, organizirana ot Muzej 
za istorija na Sofija, Stolična obština [online]. Stolična obština – Napravlenie „Architektura i gradoustrojstvo“ [cit. 5. 11. 2020]. 
Dostupné z: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/911 či Izložbata Gradoustrojstvoto na Sofija – Pulsăt văv vremeto v 
podrobnosti [online]. Sofija za nas = Sofia for us. [cit. 5. 11. 2020]. Dostupné z: http://sofiazanas.blogspot.com/2015/10/blog-
post.html. 
117 STOILOVA, Ljubinka, ed., KOCEV, Georgi, VĂRBANOVA, Valentina, MIRKOV, Aleksandăr, LINDAREVA, Marija, PETROVA, 
Tanče. Gradoustrojstvoto na Sofija: Pulsăt na grada văv vremeto [publikace k výstavě]. Sofija: Regionalen istoričeski muzej Sofija, 
2016. 144 s. ISBN 978-619-90619-0-9. 

http://www.archives.government.bg/events-4-197-Изложба%20посветена%20на%20130-годишнината%20от%20създаването%20на%20МинистерстÐ
http://www.archives.government.bg/events-4-197-Изложба%20посветена%20на%20130-годишнината%20от%20създаването%20на%20МинистерстÐ
https://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/novini/item/160-пулсът-във-времето
http://sofiazanas.blogspot.com/2015/09/blog-post.html
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/911
http://sofiazanas.blogspot.com/2015/10/blog-post.html
http://sofiazanas.blogspot.com/2015/10/blog-post.html
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 kulturní institut ve Vídni („Haus Wittgenstein“); 5. 7. 2018-29. 8. 2018, Regionální historické 

muzeum v Sofii; duben 2019, Knihovna Chorvatské Akademie věd a umění v Záhřebu)118, ze 

které vyšla stejnojmenná publikace/katalog119; 

 

– Architektǎt Josif Šniter [Architekt Josef Schnitter] – putovní výstava o známém 

českém architektovi Plovdivu, organizována ve spolupráci s obecním institutem Starobylý 

Plovdiv, Regionálního státního archivu Plovdiv, Národní knihovně Ivana Vazova, Historického 

muzea Velingrad a potomky architekta. Prvně byla představena u příležitosti 100. výročí od 

architektova úmrtí (duben 2014, Balabanovův dům v Plovdivu) v rámci expozice Sledi vǎv 

vremeto – Architektǎt i Kmetǎt Šniter [Stopy v čase – Architekt a Starosta Šniter], sestávající 

ze dvou oddílů Architektǎt Josif Šniter a Kmetǎt Josif Šniter, přičemž druhý oddíl byl věnovaný 

synovi architekta, advokátovi, který působil jako starosta vsi Lǎdžene, později souboru obcí 

Lǎdžene, Čepino a Kamnica, základu dnešního lázeňského letoviska Velingrad. Výstavu 

doprovodilo diskusní fórum (kulatý stůl) „Plovdiv – Šniterov grad“ [Plovdiv – Schnitterovo 

město]). Dále byla např. představena v Karlově (27. 10. 2017-27. 11. 2017, Městské historické 

muzeum Karlovo, organizována ve spolupráci s Městem Karlovo, obecním institutem Starobylý 

Plovdiv a potomky architekta), Praze (viz dále) a jinde.120 

 

– Architekt Adolf Vaclav Kolar – Pǎrvijat architekt na Sofija – 140 godini [Architekt Adolf 

Václav Kolář – První architekt Sofie – 140 let] – dokumentární výstava o známém českém 

architektovi organizována Regionálním historickým museem v Sofii a Státní agenturou 

„Archivy“ s podporou Bulharské banky pro rozvoj, vedoucí autorského kolektivu Valentina 

Vǎrbanovová (září 2018, Regionální historické museum v Sofii; digitální online prezentace 

květen 2020)121; 

 

– Da sǎgradiš stolica. 140 godini ot izbora na Sofija za stolica na Bǎlgarija [Vybudovat 

hlavní město. 140 let od volby Sofie hlavním městem Bulharska] – dokumentární výstava 

                                                
118 Tvorčeski vlijanija na Viena v architekturata na Sofija (5 juli-29 avgust 2018 g.) [online]. Regionalen istoričeski muzej Sofija. 
[cit. 5. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/ekspozicii/vremenna/item/706-творчески-влияния-на-
виена-в-архитектурата-на-софия; Program Arpil 2018: Schöpferishe Einflüsse Wiens auf die Sofioter Architektur Ende des 19. 
– Anfang des 20. Jahrhunderts. [online]. Haus Wittgenstein. [cit. 5. 11. 2020]. Dostupné z: http://www.haus-
wittgenstein.at/assets/programm_april_18_web.pdf; Izložba – Tvorčeski vlijanija na Viena v architekturata na Sofija [online]. 
Bălgari v Chărvatija. [cit. 5. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.bugari-u-hrvatskoj.com/bg/изложба-творчески-влияния-на-
виена-в-а/. 
119 VĂRBANOVA, Valentina, ed., LOSTOVA, Sofija, MIRKOV, Aleksandăr, PETROVA, Tanče et PANOV, Panajot. Tvorčeski 
vlijanija na Viena v Architekturata na Sofija ot kraja na XIX i načaloto na XX vek [publikace k výstavě]. Sofija: Regionalen istoričeski 
muzej Sofija, 2018. 88 s. ISBN 978-619-91136-0-8. 
120 Krăgla masa „Plovdiv – Šniterov grad“ bistri problemite s architekturnata pamet. Pod tepeto [online]. 28. 3. 2014. [cit. 6. 11. 
2020]. Dostupné z: https://podtepeto.com/GRADAT/krgla-masa-plovdiv-shniterov-grad-bistri-problemite-s-arhitekturnata-pamet/; 
Izložba „Architektăt Josif Šniter“ [online]. Obštinski istoričeski muzej Karlovo. [cit. 6. 11. 2020]. Dostupné z: 
https://museumkarlovo.com/novini/den-na-narodnite-buditeli.html; Architekti: Jozef Šniter e s štastliva sădba. Pod tepeto [online]. 
6. 4. 2014. [cit. 6. 11. 2020]. Dostupné z: https://podtepeto.com/besedka-za-grada/arhitekti-jozef-shniter-e-s-shastliva-sdba/; 
Počitat s izložba deloto na architekt Josif Šniter. Stroitelstvo: Imoti [online]. 9. 4. 2014 [cit. 6. 11. 2020]. Dostupné z: 
http://stroitelstvoimoti.com/почитат-с-изложба-делото-на-архитект-й/. 
121 Otkricha Izložba s šedjovrite na părvija architekt na moderna Sofija. CROSS: Online Bulgarian Network [online]. 14. 9. 2020. 
[cit. 5. 11. 2020]. Dostupné z: http://www.cross.bg/sofiya-kolar-arhitekt-1583875.html. Výstava je přístupná v digitální podobě z: 
Izložba „Architekt Adolf Kolar“ [online]. Regionalen istoričeski muzej Sofija. [cit. 5. 11. 2020]. Dostupné z: 
http://sofiahistorymuseum.bg/bg/ekspozicii/digitalna-ekspozicia/item/1154-изложба-„архитект-адолф-колар“. 

https://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/ekspozicii/vremenna/item/706-творчески-влияния-на-виена-в-архитектурата-на-софия
https://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/ekspozicii/vremenna/item/706-творчески-влияния-на-виена-в-архитектурата-на-софия
http://www.haus-wittgenstein.at/assets/programm_april_18_web.pdf
http://www.haus-wittgenstein.at/assets/programm_april_18_web.pdf
https://www.bugari-u-hrvatskoj.com/bg/изложба-творчески-влияния-на-виена-в-а/
https://www.bugari-u-hrvatskoj.com/bg/изложба-творчески-влияния-на-виена-в-а/
https://podtepeto.com/GRADAT/krgla-masa-plovdiv-shniterov-grad-bistri-problemite-s-arhitekturnata-pamet/
https://museumkarlovo.com/novini/den-na-narodnite-buditeli.html
https://podtepeto.com/besedka-za-grada/arhitekti-jozef-shniter-e-s-shastliva-sdba/
http://stroitelstvoimoti.com/почитат-с-изложба-делото-на-архитект-й/
http://www.cross.bg/sofiya-kolar-arhitekt-1583875.html
http://sofiahistorymuseum.bg/bg/ekspozicii/digitalna-ekspozicia/item/1154-изложба-
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organizována Státní agenturou „Archivy“ a Magistrátem hl. města Sofie, věnována rozvoji 

města Sofie (duben 2019)122 ad. 

 

Významným počinem v oblasti evropských vlivů v bulharské architektuře se stala 

prozatím nejrozsáhlejší monografie bulharských architektů Christo Gančeva a Grigora 

Dojčinova Bălgarija – 1900: Evropejski vlijanija v bălgarskoto gradoustrojstvo, architektura, 

parkove i gradini 1878-1918 [Bulharsko – 1900: Evropské vlivy v bulharském urbanismu, 

architektuře, parcích a zahradách 1878-1918] z roku 2002 (v kolektivu s architektkou 

krajinářskou Ivannou Stojanovovou) 123 , která se jako jedna z prvních pokusila zachytit 

systematicky a komplexně problematiku evropských vlivů v bulharské architektuře na konci 

19. a počátku 20. století. Autoři se věnovali různorodé tvorbě jak zahraničních, tak i 

bulharských architektů z první generace a představili první katalog známých tvůrců. Gančev a 

Dojčinov přitom navázali a rozšířili svou starší obdobně koncipovanou monografii v německém 

jazyce Österreichische Architekten in Bulgarien: 1878-1918 [Rakouští architekti v Bulharsku: 

1878-1918] z roku 2001124, vydanou ve Vídni, která se zaměřuje pouze na architekty a inženýry 

ze zemí bývalého rakousko-uherského mocnářství.  

Obě monografie však mají obdobnou strukturu, přičemž je první zmiňovaná daleko 

rozsáhlejší a komplexnější. Zahrnuje navíc mimo jiné parkovou tvorbu a tvůrce v oblasti této 

tvorby (dílo arch. Stojanovové) a mnoho medailonů bulharských tvůrců. Monografie je 

rozdělena do dvou hlavních částí. První část rýsuje na pozadí evropského architektonického 

kontextu celkový obraz procesů a jevů, které probíhaly v bulharské architektuře a urbanismu 

na konci 19. století a přibližuje přínos zahraničních architektů, inženýrů, stavitelů parků a 

umělců, jakož i první generace bulharských techniků. Autoři se zabývají nejen vlivy evropských 

estetických tendencí na urbanistickou strukturu a architekturu bulharských měst, ale také jejich 

zpětným provázáním s místními architektonickými tradicemi, a vytvářejí přehled jednotlivých 

slohových proudů v 19. století a jejich uplatnění v bulharské architektuře v období 1878-1918. 

Druhá část monografie představuje abecední katalog (heslář) tvůrců, který v době vydání, a 

pravděpodobně i v současnosti, je nejrozsáhlejším svého druhu (navzdory tomu, že se místy 

objevují faktografické chyby nebo nepřesnosti). Zahrnuje známé údaje o životě tvůrců, kteří 

začali svou praxi před počátkem první světové války (1914), seznamy jejich děl s datací, 

lokalizací a dalšími informacemi doplněné dobovými fotografiemi a plány a seznamy známých 

a dostupných zdrojů125. 

                                                
122 Izložba „Da săgradiš stolica. 140 godini ot izbora na Sofija za stolica na Bălgarija“ [online]. Dăržavna agencija archivi. [cit. 5. 
11. 2020]. Dostupné z: https://www.archives.government.bg/events-4-1333-
Изложба_„Да_съградиш_столица._140_години_от_избора_на_София_за_столица_на_България“_&search=Да+съгради
ш+столица. Výstava je přístupná v digitální podobě z: Da săgradiš stolica. Posvetena na 140-godišninata ot izbora na Sofija za 
stolica na Bălgarija. Galerija na otkrito před Narodnija teatăr „Ivan Vazov“, 3 april 2019 g. [online]. Dostupné z: [cit. 5. 11. 2020]. 
https://www.archives.government.bg/galleries-22-719-Да_съградиш_столица._Посвет. 
123  GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900: Evropejski vlijanija v bălgarskoto 
gradoustrojstvo, architektura, parkove i gradini 1878-1918. 
124 DOYTCHINOV, Grigor et GANTCHEV, Christo. Österreichische Architekten in Bulgarien: 1878-1918. 
125 Katalog zahrnuje celkem 369 hesel tvůrčích osobností, z nichž je původ z českých zemí uveden u 53 osob. Detailní studium 
ukázal, že minimálně u 4 osob je původ uveden chybně nebo ho dosud nelze doložit jiným zdrojem. Jedná se o Toma Nanoveanu 

https://www.archives.government.bg/events-4-1333-Изложба_
https://www.archives.government.bg/events-4-1333-Изложба_
https://www.archives.government.bg/events-4-1333-Изложба_
https://www.archives.government.bg/galleries-22-719-Да_съградиш_столица._Посвет
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 Významná pro dějiny bulharské architektury je i též výše zmíněná monografie prof. 

Nikolaje Tuleškova Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4, Postvăzraždane 

[Architektonické dědictví starých Bulharů. Svazek 4, Postobrození] 126  z roku 2011, která 

poprvé sleduje rozvoj „lidové“ architektury v bulharských zemích v oblasti všech typologických 

druhů staveb v období v letech 1878-1913. Monografie je přínosná nejen z hlediska toho, že 

ukazuje skutečný rozsah této tvorby, který se vyvíjel souběžně s „akademickou“ architekturou, 

ale taktéž ukazuje vzájemné prolínání a ovlivnění obou směrů, jakož i vzniklé konflikty, 

zejména střety mezi jednotlivými představiteli obou linii: lidovými mistry a západními architekty 

(jsou vylíčeny konflikty mezi místními bulharskými mistry a českými inženýry Liborem Bayerem 

nebo Bedřichem Wittichem). 

Jako přínosné pro historiografii architektury se jeví další publikace doc. Dobriny 

Želevové-Martins. Ve své monografii Biografija na Sofija: Istoričeski studii [Biografie Sofie: 

historické studie] z roku 2006127 autorka probírá z hlediska všech aspektů rozvoj hlavního 

města Sofie od pravěku po současnost a v jednotlivých kapitolách zahrnuje i důležité informace 

o Sofii po osvobození a jejím urbanistickém a architektonickém vývoji, na kterém se aktivně 

podíleli též čeští technici. Přináší též řadu dobových vyobrazení a map. V knize 

Gradoustrojstveni paraleli Bălgarija i svetăt [Urbanistické paralely Bulharsko a svět] z roku 

2004128 naopak sleduje základní aspekty vývoje bulharské architektury a urbanismu paralelně 

se situací v oblasti architektury a urbanismu ve světě (Evropě a Americe).  

Mezi nejnovější výstupy patří v úvodu zmíněná monografie doc. Valentiny 

Vărbanovové Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo na Bălgarija 1878-1940 [České 

přínosy v kulturně-historickém dědictví Bulharska 1878-1940] z roku 2018129, která mimo jiné 

věnovala kapitolu Gradoustrojstvo i architektura [Urbanismus a architektura] 130  českým 

architektům a inženýrům činným v Bulharsku. V jednotlivých podkapitolách se věnuje rozvoji 

urbanismu, architektuře a stavitelství v Bulharsku, infrastrukturním projektům, architektuře 

veřejných, sakrálních a obytných budov, památníků, průmyslové architektuře a jejím autorům 

a pokouší se vytvořit přehled působení českých techniků ve službách státu. Největší přínos 

publikace spočívá ve sběru a utřídění mnoha rozptýlených poznatků z různých publikací (výše 

uvedené publikace Chisto Gančeva, Grigora Dojčinov, Dobriny Želevové Martins ad.) na 

jednom místě a vytvoření přehledných tematických tabulek/soupisů. Přináší však jen málo 

nových poznatků, které nelze nalézt ve starších publikacích (autorka pracuje např. poprvé s 

výše uvedeným spisem Radoslava Michajlova), přebírá mnoho badatelských omylů nebo 

                                                
(Rumun), Evžen Gessler (patrně Němec), Thoma Horner (narozen ve Wiener Neustadt, české kořeny nezjištěny), Jan Haiser 
(zřejmě Johan Haiss, původ nezjištěn). Z dalších osob v katalogu, u kterých není uveden původ z českých zemí nebo o kterých 
je zmínka pouze v textu, je možné na základě dalšího studia seznam doplnit minimálně o dalších 23 osob. Celkový počet osob s 
původem z českých zemí je 72, z nichž techniků je pouze 38 osob. 
126 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4, Postvăzraždane. 
127 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Biografija na Sofija. 
128 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Gradoustrojstveni paraleli Bălgarija i svetăt. 
129 VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo na Bălgarija 1878-1940. 
130 VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 9-149. 
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sama zavádí některé chybné nebo neověřené informace. Chybí jakékoliv podrobnější studium 

archivních materiálů. Objevný je svým způsobem přehled první (a druhé) generace 

bulharských techniků (architektů, inženýrů a geodetů) vystudovaných na českých vysokých 

technických školách (Praha, Brno). V závěru kapitoly je umístěn Katalog českých přínosů v 

urbanismu, architektuře a stavitelství, jehož cílem je prezentovat práci zejména českých 

architektů a inženýrů v Bulharsku, ve kterém se bohužel objevuje mnoho nepřesností, chyb 

(třeba samotným zkomolením a nepřesným uvedením jména) a informací, které nejsou 

jednoznačně doloženy důvěryhodným zdrojem. Katalog obsahuje 80 hesel prezentující 81 

osob, přičemž v mnoha případech autorka vychází z dosud publikovaných informací a hesla 

tak často obsahují pouze výčet známé tvorby či působení daného technika bez uvádění 

dalších biografických údajů. Do jisté míry lze pozorovat některé shody s katalogem výše 

citované monografie Christo Gančeva a Grigor Dojčinova (mnoho informací od nich také 

čerpá). Bezesporu Vărbanovová prezentuje některá jména poprvé (autor je ve svém pátrání 

objevil a publikuje je také v rámci Katalogu disertační práce, ale doplňuje je mnoha dalšími 

vlastními zjištěními), mnoho jmen je však uváděno jako českých, aniž by to bylo jednoznačně 

prokázáno dalšími zdroji. Ve skutečnosti se jedná o osoby zcela jiného původu nebo u nichž 

nelze prozatím doložit jejich národnost.131 Nepřesnosti zřejmě vyplývající z použité metody 

kompilace z různých zdrojů, bez vlastních archivních průzkumů či konfrontace a zhodnocení 

rozcházejících se informací, jsou způsobeny nedostatečným studiem pramenů a souvislostí. 

Ukazují ale jednu skutečnost, která vyplývá při porovnání katalogu architektů s ostatními 

katalogy v knize, a to, že Češi v Bulharsku činní v ostatních kulturních odvětvích (pedagogové, 

přírodovědci, hudebníci, umělci) jsou daleko více známí a prozkoumání, než samotní čeští 

technici. Proto v rámci disertační práce byla snaha v maximální možné míře předejít podobným 

nepřesnostem a představit poprvé a systematizovaně řadu zapomenutých, ale věrohodně 

identifikovaných českých techniků. 

Nejvýznamnější výsledky na poli biografickém či sledování tvorby jednotlivých českých 

(též řady dalších zahraničních) architektů a inženýrů patří zajisté již několikrát zmiňované 

rakouské historičce Marcelle Stern, která během své dlouholeté výzkumné činnosti osvětlila 

práci řady evropských odborníků včetně českých, nebo též výše zmíněné Dobrině Želevové-

                                                
131 Z celkem prezentovaných 81 osob je techniků či stavebních podnikatelů pouze 75 (ostatní jsou např. fotograf, sládek, právník 
či podnikatelé v oblasti průmyslů), z nichž jsou další 3 osoby generačně mimo sledované období. Ze zbývajících 72 osob je jedna 
uvedena chybně dvakrát na dvou různých místech (patrně Francouz Cheks) a obdobě další dvě osoby, ale se zkomolenými 
jmény, které jsou dle obsahu evidentně identické (Bogutinski Jeronim a Bohutin Jozef – správně Jeroným Bohutinský; Haiser Ivan 
a Haas Ivan – správně patrně Johan Haiss). Ze zbývajících 69 osob lze s jistotou doložit, že původ z českých zemí (minimálně 
podle jména nebo jiného ověřeného zdroje) má pouze 42 osob. Zbývajících 27 osob je prokazatelně jiného původu než z českých 
zemí nebo původ nelze jednoznačně stanovit. Vzhledem k tomu, že se jedná o chybně prezentované osoby, následuje jejich výčet 
s uvedením poznatků o původu dle archivu autora: Eduard Winter (Němec), Josef Visjak (zřejmě Wisiak, původ nezjištěn), Pavel 
Wicher (správně Paul Wicher, Němec), Vokar (architekt z Cařihradu, původ nezjištěn), Evžen Gessler (patrně Němec), A. Drum 
(správně Ludwig Drum, Němec), Paul Eger (Němec), Josef Kerekeš (autorka správně uvádí, že je Maďar, zřejmě Körökös), K. 
Košarek (původ nezjištěn), Josef Lunda (správně Anton Josef Lunda, narozen ve Lvově, italské kořeny), Heinrich Maier (správně 
Jakob Heinrich Meyer, Švýcar), Josef Mentriel (původ nezjištěn), Anton Müller (autorka správně uvádí, že je Slovák z Kremnici), 
Johan Peschel (Rakušan), Martin Pilisic (původ nezjištěn, patrně Chorvat nebo Slovinec), Udo Ribau (patrně Němec), Ernst 
Slabke (patrně Němec), Anton Tomič (správně Aleksandr Tomič, narozen v Poltavě, patrně Rus), Anton Haderer (patrně Němec), 
Harover (správně Thomas Harrower, Brit), Charetak (správný tvar jmena, ani původ nezjištěn), Toma Horner (narozen ve Wiener 
Neustadt, české kořeny nezjištěny), Cheks (patrně Francouz), Ž. Čirič (správně Živoin Ćirić, Srb), Hagara (správný tvar jmena, 
ani původ nezjištěn), Jan Haiser (zřejmě Johan Haiss, původ nezjištěn), Josef Logar (narozen v Trbovlje (Trifail) ve Slovinsku). 
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 Martins, která se věnovala nejznámějším českým architektům a inženýrům působícím 

zejména v Sofii a některým dalším (ve své práci však později navázala na některé poznatky 

Marcely Stern). Mezi další relevantní práce lze zařadit řada článků různého detailu i kvality. Za 

zmínku stojí Georgi Prošek – „češkijat konsul“ [Georgi Prošek – „český konzul“] Aleksandra 

Vălčeva z roku 1998132, Irži (Georgi) Prošek – češkijat prijatel na Vasil Levski [Jiří Prošek – 

český přítel Vasila Levského] Christiny Stoevové z roku 2006133, Neocenimoto delo na Josif 

Šniter [Neocenitelná tvůrčí práce Josefa Schnittera] Teodory Petkovové z roku 1990134, 

Nasledstvoto na Josif Šniter [Dědictví Josefa Schnittera] Penky Kalinkovové z roku 2009135, 

Krátký životopis Josefa Schnittera Marie Schnitterové (jeho pravnučky) z roku 2011136 , 

Văzstanovjavane na grad Stara Zagora – istoričeski beležki za dejnostta na Libor Bajer 

[Obnova města Staré Zagory – historické poznámky o působení Libora Bayera] z roku 2007137 

a Deloto na Libor Bajer – tradicija i priemstvenost v Profesionalna gimnazija po stroitelstvo, 

architektura i geodezija – Stara Zagora [Tvůrčí práce Libora Bayera – tradice a návaznost v 

Odborném gymnáziu stavitelství, architektury a geodesie v Staré Zagoře] z roku 2009138 

Rosici Conevové a řada dalších. 

Z posledních let lze uvést některé výstavy, jež ve spolupráci s různými institucemi v 

Bulharsku realizoval Bulharský kulturní institut v Praze (BKI) а byly zaměřeny na české 

obecenstvo. Za zmínku stojí tematické výstavy věnované významným českým osobnostem z 

řad inteligence, včetně výtvarníků a architektů, které vždy doplnilo vícejazyčné album/katalog: 

 

– Josef Pitter (1881-1925): Český výtvarník v Bulharsku – výstava významného 

českého grafika, který žil a tvořil v Sofii, organizovaná ve spolupráci s Velvyslanectvím 

Bulharské republiky, Úřadu Městské části Praha 6, Národní galerií v Sofii, Malou galerií Villa 

Pellé v Praze a АŽD Praha s.r.o. (5. 11. 2015-27. 11. 2015, Galerie BKI-Praha a Malá galerie 

Villy Pellé) 139 . Trojjazyčná publikace/katalog k výstavě prezentovala uceleně život a dílo 

výtvarníka140; 

                                                
132 VĂLČEV, Aleksandăr. Georgi Prošek – „češkijat konsul“. Nauka. 1998, tom VIII, kn. 1-2, s. 41-45. ISSN 0861-3362. 
133 STOEVA, Christina. Irži /Georgi/ Prošek – češkijat prijatel na Vasil Levski. Bălgari. 2006, br. 1, s. 26-29. 
134 PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. Architektura. 1990, god. XXXVII, br. 1, s. 51-53. ISSN 0324-1254. 
135 KALINKOVA, Penka. Nasledstvoto na Josif Šniter. Bălgari: Spisanie za bălgarite v Čechija. 2009, god. VII, br. 6, s. 24-26. 
136 SCHNITTER, Maria. Krátký životopis Josefa Schnittera. Studentské zamyšlení: Češi a Slováci [tematické číslo]: Interní 
časopis studentského historického klubu FF Univerzity Pardubice. 2011, č. 2, s. 15-18. 
137 CONEVA, Rosica et al. Deloto na Libor Bajer – tradicija i priemstvenost v Profesionalna gimnazija po stroitelstvo, architektura 
i geodezija – Stara Zagora = Libor Bayer’s work – a tradition and continuity in Polytechnic school of architecture, civil engineering 
and geodesy – Stara Zagora. In: Meždunarodna naučna konferencija „Razvitie na ikonomikata i obštestvoto na osnova na 
poznanieto“, Stara Zagora, 4-5 juni 2009. Tom VI, Obštestveni nauki. Istorija. = International Science conference „Economics and 
Society development on the Base of Knowledge“, Stara Zagora, 4th-5th June 2009. Volume VI, Social studies. History. Stara 
Zagora: Izdatelstvo „Săjuz na učenite – Stara Zagora“, 2009. s. 64-68. ISBN 978-954-9329-45-2. 
138  CONEVA, Rosica et al. Văzstanovjavane na grad Stara Zagora – istoričeski beležki za dejnostta na Libor Bajer = 
Reconstruction of Stara Zagora – historic memorandum of Libor Bayer’s activities. In: Meždunarodna naučna konferencija, Stara 
Zagora, 7-8 juni 2007. Tom V, Obštestveni nauki. Istorija, Bălgarski ezik i literatura. Bogoslovski nauki = International science 
conference, Stara Zagora, 7th-8th June 2007. Volume V, Social studies. History, Bulgarian Language. Theological Studies. Stara 
Zagora: Izdatelstvo „Săjuz na učenite – Stara Zagora“, 2007. s. 181-185. ISBN 978-954-9329-39-1. 
139 Josef Pitter (1881-1925) – český výtvarník v Bulharsku [online]. Bulharský kulturní institut v Praze. [cit. 8. 11. 2020]. Dostupné 
z: http://bki.cz/czev/josef-pitter-1881-1925-cesky-vytvarnik-v-bulharsku/. 
140 Josif Piter = Josef Pitter: (1881-1925) [publikace k výstavě]. Sofija: Knigoizdatelska kăšta „Trud“, 2015. 175 s. ISBN 978-954-
398-414-5. 

http://bki.cz/czev/josef-pitter-1881-1925-cesky-vytvarnik-v-bulharsku/
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– Bulharští Češi – dvojjazyčná dokumentární výstava o dvacítce významných českých 

osobností, činných v Bulharsku vznikla jako projekt Bulharské tiskové agentury za podpory 

Státní agentury Archivy a Poštovní banky, autoři Ivo Chadžimišev (kurátor), Darina Biljarska, 

Nena Vasileva, Danail Aleksiev a Leda Avramova v České republice byla organizována ve 

spolupráci s Velvyslanectvím Bulharské republiky a Národní knihovnou ČR (19. 1. 2017-25. 2. 

2017, Národní knihovna v Praze, 9. 4. 2018-13. 4. 2018 v Kroměříži v rámci Dnů Bulharska, 

10. 1. 2019-28. 2. 2019 Městská knihovna v Hradci Králové).141 Trojjazyčná publikace/katalog 

vyšla v roce 2020 u příležitostí 100. výročí navázání diplomatických styků mezi Českou 

republikou a Bulharskem142; 

 

– Ivan Mrkvička (1856-1938) – Bulharský Čech: 160 let od narození malíře – výstava 

významného česko-bulharského malíře organizována pod záštitou ministra kultury Bulharské 

republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím Bulharské republiky v České republice, Národní 

akademií výtvarných umění v Sofii, Sofijskou městskou uměleckou galerií, Státní agenturou 

„Archivy“, Regionálním historickém muzeu v Sofii, Národní galerií v Praze a Západočeskou 

galerií v Plzni (4. 11. 2016-30. 11. 2016 Galerie BKI-Praha).143 Trojjazyčná publikace/katalog 

k výstavě prezentovala uceleně život a dílo výtvarníka144; 

 

– Jaroslav Věšín (1860-1915) – výstava dalšího významného česko-bulharského 

malíře, organizovaná ve spolupráci s Velvyslanectvím Bulharské republiky v České republice 

a Národním vojenským historickým muzeem v Sofii za podpory Ministerstva kultury Bulharska 

(11. 5. 2018-31. 5. 2018 Galerie BKI-Praha). 145  Trojjazyčná publikace/katalog k výstavě 

prezentující život a dílo výtvarníka vznikla v partnerství a Národní galerii v Praze, 

Západočeskou galerii v Plzni, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Moravskou galerii v Brně, 

Moravském zemském muzeu v Brně a zámku Maleč146; 

 

– Josef Schnitter (1852-1914). Architekt – dokumentární výstava o významném 

českém architektovi města Plovdivu organizovaná ve spolupráci s městem Plovdiv a obecním 

                                                
141  Bulharští Češi. Dokumentární výstava [online]. Bulharský kulturní institut v Praze. [cit. 8. 11. 2020]. Dostupné z: 
http://bki.cz/czev/bulharsti-cesi-dokumentarni-vystava/; Bulharští Češi [online]. Bulharský kulturní institut v Praze. [cit. 8. 11. 2020]. 
Dostupné z: http://bki.cz/czev/bulharsti-cesi/; Bulharské dny v Kroměříži [online]. Bulharský kulturní institut v Praze. [cit. 8. 11. 
2020]. Dostupné z: http://bki.cz/czev/bulharske-dny-v-kromerizi/; Výstava o českých „architektech“ nově osvobozeného Bulharska 
byla zahájena v Praze [online]. Bulharský kulturní institut v Praze. [cit. 8. 11. 2020]. Dostupné z: http://bki.cz/vystava-o-ceskych-
architektech-nove-osvobozeneho-bulharska-byla-zahajena-v-praze/. 
142 Bălgarskite čechi = Bulharští Češi = The Bulgarian Czechs [publikace k výstavě]. Sofija: Bulharský kulturní institut v Praze et 
Knigoizdatelska kăšta „Trud“, 2020. 240 s. ISBN 978-954-398-642-8. 
143 Ivan Mrkvička – Bulharský Čech. 160 let od narození malíře [online]. Bulharský kulturní institut v Praze. [cit. 8. 11. 2020]. 
Dostupné z: http://bki.cz/czev/ivan-mrkvicka-bulharsky-cech-160-let-od-narozeni-malire/; Ivan Mrkvička – Bulharský Čech v Praze 
[online]. Bulharský kulturní institut v Praze. [cit. 8. 11. 2020]. Dostupné z: http://bki.cz/czev/tz-ivan-mrkvicka-bulharsky-cech-v-
praze/. 
144 Ivan Mărkvička = Jan Václav Mrkvička = Ivan Mrkvička: (1856-1938) [publikace k výstavě]. Sofija: Bulharský kulturní institut v 
Praze, 2016. 78 s. ISBN 978-619-7004-08-3. 
145 Jaroslav Věšín (1860-1915). Reprezentativní výstava a trojjazyčný katalog [online]. Bulharský kulturní institut v Praze. [cit. 8. 
11. 2020]. Dostupné z: http://bki.cz/czev/jaroslav-vesin-1860-1915-reprezentativni-vystava-a-trojjazycny-katalog/. 
146 Jaroslav Vešin = Jaroslav Věšín: 1860-1915 [publikace k výstavě]. Sofija: Bulharský kulturní institut v Praze et Knigoizdatelska 
kăšta „Trud“, 2018. 100 s. ISBN 978-954-398-562-3, ISBN 978-954-398-561-6. 

http://bki.cz/czev/bulharsti-cesi-dokumentarni-vystava/
http://bki.cz/czev/bulharsti-cesi/
http://bki.cz/czev/bulharske-dny-v-kromerizi/
http://bki.cz/vystava-o-ceskych-architektech-nove-osvobozeneho-bulharska-byla-zahajena-v-praze/
http://bki.cz/vystava-o-ceskych-architektech-nove-osvobozeneho-bulharska-byla-zahajena-v-praze/
http://bki.cz/czev/ivan-mrkvicka-bulharsky-cech-160-let-od-narozeni-malire/
http://bki.cz/czev/tz-ivan-mrkvicka-bulharsky-cech-v-praze/
http://bki.cz/czev/tz-ivan-mrkvicka-bulharsky-cech-v-praze/
http://bki.cz/czev/jaroslav-vesin-1860-1915-reprezentativni-vystava-a-trojjazycny-katalog/
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 institutu Starobylý Plovdiv, věnovaná 100. výročí navázání diplomatických styků mezi Českou 

republikou a Bulharskem (8. 10. 2020-30. 10. 2020).147 Svým obsahem navázala na výše 

uvedené výstavy v Bulharsku. Trojjazyčná publikace/katalog k výstavě prezentující život a dílo 

architekta byla připravena ve spolupráci s pravnučkou architekta Mariji Schnitter, která je 

autorkou doprovodného životopisného textu148. 

 

Důležitý přínos mají také některé vědecko-populární či dokumentární filmy. Mezi 

nejvýznamnější počiny z „české“ strany patří dokumentární seriál Šumné stopy architekta 

Davida Vávry v produkci České televize z roku 2012, který ve čtyřech ze svých dílů představil 

českému publiku tvůrčí osobnosti architekta Adolfa Václava Koláře, rodinu inženýrů 

Proškových, architekta Josefa Václava Schnittera i dalších architektů (např. Libora Bayera) a 

tak poprvé v českém prostředí přiblížil tyto dávno zapomenuté rodáky, kteří pracovali v 

Bulharsku.149 Z další produkce z oblasti dokumentárního filmu je nutno zmínit např. Poslové z 

Čech v produkci České televize z roku 2009 o zakladatelích bulharské archeologie bratrech 

Škorpilových 150 , Bratjata, vljubeni v Bălgarija [Bratří zamilovaní do Bulharska] Eleny 

Dimitrovové a Mariely Angelovové z roku 2012 o bratrech Proškových151, Poučitelnata 

istorija za bratja Prošek [Poučný příběh o bratrech Proškových] Vladi Kirova z roku 2014152, 

Josef Schnitter – Plovdivský architekt z roku 2019 (film vznikl v rámci projektu Erasmus+ 

Česko-slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku na Střední uměleckoprůmyslové 

škole sklářské ve Valašském Meziříčí, Střední umělecké škole v Trenčíně a Národním 

gymnáziu scénických a filmových umění v Plovdivu)153 ad. 

                                                
147  Josef Schnitter (1852-1914). Architekt [online]. Bulharský kulturní institut v Praze. [cit. 8. 11. 2020]. Dostupné z: 
http://bki.cz/czev/josef-schnitter-1852-1914-architekt/. 
148 Josif Šniter = Josef Schnitter: (1852-1914) [publikace k výstavě]. Sofija: Bulharský kulturní institut v Praze et Knigoizdatelska 
kăšta „Trud“, 2020. 136 s. ISBN 978-954-398-649-1. Viz též Představení alba Josef Schnitter (1852-1914) [online]. Bulharský 
kulturní institut v Praze. [cit. 8. 11. 2020]. Dostupné z: http://bki.cz/czev/predstaveni-alba-josef-schnitter-1852-1914/. 
149 Šumné stopy. Bulharsko – Adolf Václav Kolář [epizoda dokumentárního seriálu]. Režie a scénář Radovan LIPUS. Scénář a 
průvodce pořadem David VÁVRA. Česká televize, 2012. ČT2 27. 3. 2013 21:20. Dostupné též online z: [cit. 9. 1. 2014]: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350002-bulharsko-adolf-vaclav-kolar/video/; Šumné 
stopy. Bulharsko – Josef Václav Schnitter [epizoda dokumentárního seriálu]. Režie a scénář Radovan LIPUS. Scénář a průvodce 
pořadem David VÁVRA. Česká televize, 2012. ČT2 3. 4. 2013 21:25. Dostupné též online z: [cit. 9. 1. 2014]: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350003-bulharsko-josef-vaclav-schnitter/video/; 
Šumné stopy. Bulharsko – Rodina Prošků [epizoda dokumentárního seriálu]. Režie a scénář Radovan LIPUS. Scénář a průvodce 
pořadem David VÁVRA. Česká televize, 2012. ČT2 20. 3. 2013 21:20. Dostupné též online z: [cit. 9. 1. 2014]: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350001-bulharsko-rodina-prosku/video/; Šumné 
stopy. Bulharsko – Šipkou do Varny [epizoda dokumentárního seriálu]. Režie a scénář Radovan LIPUS. Scénář a průvodce 
pořadem David VÁVRA. Česká televize, 2012. ČT2 10. 4. 2013 21:25. Dostupné též online z: [cit. 9. 1. 2014]: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350004-bulharsko-sipkou-do-varny/video/. Architekt 
Vávra pracoval s bulharskými institucemi i staršími zdroji, proto se do produkce promítly některé nepřesnosti i badatelské omyly. 
150 Poslové z Čech [dokumentární film]. Režie Konstantin KARAGEORGIEV. Česká televize, 2009. ČT2 18. 10. 2009 20:00. 
Dostupné též online ve videoarchivu ČT [cit. 8. 6. 2014]: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10245592016-poslove-z-
cech/209542158730001/. 
151 Bratjata, vljubeni v Bălgarija [dokumentární film]. Režie Atanas DŽIDROV. Scénář Elena DIMITROVA a Mariela ANGELOVA. 
Bulharsko, International Film Service, 2010. 45 min. 
152 Poučitelnata istorija za bratja Prošek [dokumentární film]. Režie Ljubomir CHALAČEV. Scénář Vladi KIROV. Bulharsko, Kadiak 
Film, 2014. 55 min. Film je přístupný online z Poučitelnata istorija za bratja Prošek (2014) (dokumentalen film, rež. Ljubomir 
Chalačev) [online]. YouTube. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=fPpiJQrW8DA. 
153 Arch. Josif Šniter – Plovdivskijat architekt [dokumentární film]. Bulharsko, Česká republika et Slovenská republika, 2019. 29 
min. Mezinárodní studentský film je přístupný online z Arch. Josef Schnitter – Plovdivský architekt / Dokumentární film online 
[online]. Bulharský kulturní institut v Praze. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: http://bki.cz/czev/arch-josef-schnitter-plovdivsky-
architekt/ nebo také z YouTube, viz Josef V. Schnitter [online]. YouTube. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=JJBlMIXxBcg. K projektu viz též Česko-slovenská kulturní stopa v Bulharsku [online]. Střední 

http://bki.cz/czev/josef-schnitter-1852-1914-architekt/
http://bki.cz/czev/predstaveni-alba-josef-schnitter-1852-1914/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350002-bulharsko-adolf-vaclav-kolar/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350003-bulharsko-josef-vaclav-schnitter/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350001-bulharsko-rodina-prosku/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350004-bulharsko-sipkou-do-varny/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10245592016-poslove-z-cech/209542158730001/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10245592016-poslove-z-cech/209542158730001/
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http://bki.cz/czev/arch-josef-schnitter-plovdivsky-architekt/
http://bki.cz/czev/arch-josef-schnitter-plovdivsky-architekt/
https://www.youtube.com/watch?v=JJBlMIXxBcg
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Samostatnou, ale velice stěžejní kapitolu představují archivní dokumenty nebo 

dobový tisk. V rámci prohlubujícího archivního průzkumu bylo získáno a studováno mnoho 

dobových pramenů (architektonické plány, úřední dokumenty spojené s prací českých 

techniků, portréty osob a další faktografii). Archivní dokumenty či zprávy z novin jsou uváděny 

a komentovány na příslušných místech v textu. Proběhlo i fotografické zdokumentování 

současného stavu některých dochovaných staveb českých inženýrů, architektů a stavitelů v 

hlavním městě Sofii. Byly navázány také kontakty s některými potomky českých techniků. 

 

3.2. Hlavní rysy výzkumu v rámci disertační práce 

Výzkum uskutečněný v rámci disertační práce se opírá o dosavadní badatelské výsledky, které 

dál systematizuje, doplňuje, koriguje a rozvíjí na základě archivního průzkumu a studiu 

historických pramenů i souvislostí. Základními zdroji poznání se jeví především dochované 

úřední textové dokumenty, výkresová dokumentace, ikonografie či zprávy z dobového tisku.154 

Nejhůře dohledatelnými jsou zejména architektonické plány, které často chybí. Spíše raritou, 

ale zároveň informačně velmi cennými jsou „osobní fondy“ některých techniků, které v případě, 

že se dochovaly, lze pokládat za stěžejní prameny poznání (studovány byly osobní fondy 

Karla Vosyky, Karla Brady, Karla Trnky či Václava Proška). Autorův výzkum bojoval s 

omezenou možností studovat řadu archiválií nebo zkoumat in situ jednotlivé dochované stavby 

na území Bulharska, zároveň též se samotným rozsahem problematiky a počtem 

identifikovaných osob, jehož zpracování není zcela v silách jednoho výzkumného pracovníka. 

Kvůli velkému časovému odstupu autor často narážel také na nevyvážený počet i rozsah, 

nesystematičnost, nepřístupnost (zejména soukromá sbírka architektonických plánů ze Sofie 

architektů Jokimov-Stoilovová, viz kap. 8) či absenci informačních zdrojů, což se logicky odráží 

také na samotném textu práce. Zejména sběr údajů životopisného charakteru se jevil velmi 

obtížným, časově velmi náročným a mnohdy také zcela bezvýsledným. Text práce doplňují 

desítky dobové a současné fotografie, reprodukce mnoha plánů, map i faksimile významných 

úředních dokumentů a listin. 

Vlastní výzkum se kromě standardní heuristické rešerše odborné nebo tematicky 

zaměřené literatury soustředil na vyhledání a sběr archivních a historických dokumentů: 

dochovaných stavebních plánů, textových dokumentů úředního i osobního charakteru, 

dobových fotografií konkrétních staveb i celkových panoramat ulic a měst, portrétů českých 

osobností a v neposlední řadě článků a zpráv z dobových periodik. Navázány byly také 

kontakty s některými potomky českých techniků, kteří poskytli některé cenné dokumenty a 

fotografie z rodinných archivů. V hlavním městě Sofii byla uskutečněna návštěva dochovaných 

staveb a jejích fotografické zdokumentování. 

                                                
uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.sklarskaskola.cz/projekty-
skoly/erasmus/cesko-slovenska-kulturni-stopa-v-bulharsku.html. 
154 Jedná se zejména o dokumenty ze Státních oblastních archivů v Bulharsku, Státního ústředního archivu v Sofii, Národního 
archivu v Praze, Archivu hl. m. Prahy, Archivu architektury a stavitelství a Archivu NTM v Praze, Archivu ČVUT v Praze ad. 

https://www.sklarskaskola.cz/projekty-skoly/erasmus/cesko-slovenska-kulturni-stopa-v-bulharsku.html
https://www.sklarskaskola.cz/projekty-skoly/erasmus/cesko-slovenska-kulturni-stopa-v-bulharsku.html
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 Samotný proces sběru archivních a historických dokumentů probíhal ve dvou fázích. V 

první fázi byla uskutečněna detailní rešerše, sběr či výpis potenciálních dokumentů na základě 

souboru klíčových slov a to v různých databázích, fondech a pomůckách archivů (včetně 

mnoha digitálních). Jedná se především o tyto databáze a archivy: 

• informační systém (databáze) bulharských státních archivů, která čítá kartotéky i 

některé digitalizované dokumenty z 30 regionálních a městských archivů, Ústředního státního 

archivu v Sofii a Státního vojensko-historického archivu v Sofii155; 

• portál (databáze) archivních fondů a sbírek České republiky, především Národního 

archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy a Státních okresních archivů156; 

• Archiv architektury a stavitelství157; 

• Archiv Národního technického muzea158; 

• Archiv ČVUT v Praze159; 

• Bulharský historický archiv Národní knihovny Cyrila a Metoděje v Sofii, zejména 

sbírka Portréty a fotografie160; 

• katalog (databáze) digitalizovaných fondů Archivu hl. města Prahy – zejména Soupis 

pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Sbírka matrik ad.161; 

• digitalizované sbírky českých matričních knih (o narození, křtu a úmrtí) na území ČR, 

přístupných v databázích následujících archivů162: 

– MZA Brno163 

– SOA Litoměřice164 

                                                
155  Informacionna sistema na Dăržavnite archivi [online]. archives.government.bg [cit. 6. 11. 2020]. Dostupné z: 
http://isda.archives.government.bg:84/FundSearch.aspx. Viz též Dăržavna agencija „Archivi“ [online]. archives.government.bg 
[cit. 6. 11. 2020]. Dostupné z: http://archives.government.bg/297-Начало. 
156  Archivní fondy a sbírky v České republice [online]. Ministerstvo vnitra České republiky. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: 
https://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx; Badatelna.eu: Portál archivních fondů a 
sbírek České republiky [online]. Badatelna.eu. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: http://badatelna.cz/. 
157 Archiv architektury a stavitelství [online]. Národní technické museum. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: http://www.ntm.cz/archiv-
knihovna/archiv-architektury. 
158  Archiv Národního technického muzea [online]. Národní technické museum. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: 
http://www.ntm.cz/archiv-knihovna/archiv-ntm. 
159  Archiv [online]. České vysoké učení technické v Praze. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.cvut.cz/archiv. V této 
souvislosti je nutno zmínit publikace k dějinám ČVUT: VELFLÍK, Albert Vojtěch. Dějiny technického učení v Praze s dějinným 
přehledem nejstarších inženýrských škol, jakož i akademií a ústavů v Rakousku, na nichž bylo vědám inženýrským nejdříve 
vyučováno: Pamětní spis na oslavu založení stavovské inženýrské školy v Praze před 200 lety a 100-letého trvání polytechnického 
ústavu Pražského. Díl 1, Od prvního vyučování inženýrským vědám v Rakousku 1686, až do zakončení utraquistického období 
polytechnického ústavu v království Českém r. 1869. Praha: Česká vysoká škola technická et Česká matice technická, 1906-
1909. IX, 632, XXXXIV s.; VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze s dějinným přehledem 
nejstarších inženýrských škol, jakož i akademií a ústavů v Rakousku, na nichž bylo vědám inženýrským nejdříve vyučováno: 
Pamětní spis na oslavu založení stavovské inženýrské školy v Praze před 200 lety a 100letého trvání polytechnického ústavu 
Pražského. Díl 2, Od samostatnosti českého polytechnického ústavu království Českého r. 1869 až do r. 1880, se seznamem 
posluchačů, zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. Praha: Česká matice technická, 1910-1925. VI, 337, XXXXI, XCV s.; 
STARK, Franz, ed. Die K. K. deutsche technische Hochschule in Prag 1806-1906: Festschrift zur Hundertjahrfeier. Prag: K. k. 
deutsche technische Hochschule, 1906. 525 S., kde jsou obsaženy seznamy studentů, kteří v daném roce nastoupili techniku. 
160 Bălgarski istoričeski archiv [online]. Nacionalna biblioteka „Sv. sv. Kiril i Metodij“. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: 
http://nationallibrary.bg/wp/?page_id=256. 
161 Archivní katalog [online]. Archivu hl. města Prahy. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/. 
162 Rozcestník k aktuálním databázím matrik viz Matriky na Internetu [online]. Česká genealogická a heraldická společnost v 
Praze. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/. 
163 Acta publica [online]. Moravský zemský archiv v Brně. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: http://actapublica.eu/hledej/. 
164 Archivní VadeMeCum [online]. Státní oblastní archiv v Litoměřicích. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: 
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/. 

http://isda.archives.government.bg:84/FundSearch.aspx
http://archives.government.bg/297-Начало
https://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx
http://badatelna.cz/
http://www.ntm.cz/archiv-knihovna/archiv-architektury
http://www.ntm.cz/archiv-knihovna/archiv-architektury
http://www.ntm.cz/archiv-knihovna/archiv-ntm
https://www.cvut.cz/archiv
http://nationallibrary.bg/wp/?page_id=256
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/
http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/
http://actapublica.eu/hledej/
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/
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– SOA Plzeň (Sbírka matrik západních Čech)165 

– SOA Praha (Sbírka matrik Středočeského kraje)166 

– SOA Třeboň167 

– SOA Zámrsk (Sbírka matrik Východočeského kraje 1587-1949)168 

– ZA Opava169; 

• digitalizovaný fond Pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 

1850-1914 Národního archivu v Praze170; 

• matričních knih (o narození, křtu a úmrtí) fary Sv. Josefa v Sofii171; 

• matričních knih (o narození, křtu a úmrtí) fary Sv. Pavla od Kříže v Rusi172; 

• digitální databáze fotografií FotoArchiv.bg173; 

• digitální databáze fotografií Langhans Archiv174; 

• digitální knihovna Národní knihovny Cyrila a Metoděje v Sofii – zejména sbírky 

periodických vydání a tisku 1878-1944175; 

• digitální knihovna Národní knihovny v Praze (verze Kramerius 3 a Kramerius 5) – 

zejména sbírky historických periodických vydání a tisku176; 

• digitální knihovna rakouského historického tisku ANNO AustriaN Newspapers Online 

– Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online177; 

• databáze Google Books – zejména dobová vydání (knihy a periodický tisk)178 ad. 

V druhé fázi pak proběhlo studium a zhodnocení nalezených dokumentů a vytvoření 

výběru pro potřeby disertační práce. Informace a data z dokumentů byla vytěžena in situ 

                                                
165 Porta fontium: Sbírka matrik západních Čech [online]. Porta fontium. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: 
http://www.portafontium.cz/contents/register. 
166 eBadatelna: Matriky [online]. Státní oblastní archiv v Praze. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: 
https://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchMatrikaPage?4. 
167 Digitální archiv: Matriky [online]. Státní oblastní archiv v Třeboni. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: 
https://digi.ceskearchivy.cz/matriky. 
168 Matriky [online]. Státní oblastní archiv v Zámrsku. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: https://vychodoceskearchivy.cz/home/zivotni-
situace/badani/matriky/. 
169 Digitální archiv [online]. Zemský archiv v Opavě. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: http://digi.archives.cz/da/. 
170 Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914 [online]. Národní archiv ČR. [cit. 7. 
11. 2020]. Dostupné z: http://digi.nacr.cz/prihlasky2/. 
171 ARE Sv. Josif v Sofija, Index alphabeticus – Baptizatorum, sive inscriptorum (1878-1960); ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na 
krăstenite Liber Baptizatorium) (1878-1890); ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (Liber Baptizatorium) (1891-1896); 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (Liber Baptizatorium) (1897-1915); ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite 
brakove (Liber Matrimoniorum ab anno 1878) (1878-1887); ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (Liber 
Matrimoniorum ab anno 1878) (1888-1898); ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (Liber Matrimoniorum ab anno 
1878) (1899-1923); ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na počinalite (1878-1890); ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na počinalite (Liber 
Mortuorum Ecclesia Catolica Sophiensis) (1891-1901). 
172 ARE Sv. Pavel ot Krăsta v Ruse, Registăr na krăstenite (Lib. Baptizatorum) I; ARE Sv. Pavel ot Krăsta v Ruse, Registăr na 
krăstenite (Lib. Baptizatorum) II; ARE Sv. Pavel ot Krăsta v Ruse, Registăr na cărkovnite brakove (Lib. Matrimoniorum) I; ARE Sv. 
Pavel ot Krăsta v Ruse, Registăr na počinalite (Lib. Mortuorum) I. 
173 FotoArchiv.bg [online]. Аrchives.bg – Dăržavna agenicija „Archivi“. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: 
http://archives.bg/photoarchives/. 
174 Langhans archiv [online]. Langhans Archiv Praha. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: http://www.langhans.cz/cz/archiv/. 
175  Digitalna biblioteka [online]. Nacionalna biblioteka „Sv. sv. Kiril i Metodij“. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: 
http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337; Též použita stará verze digitální knihovny viz Digitalna biblioteka (stara versija) 
[online]. Nacionalna biblioteka „Sv. sv. Kiril i Metodij“. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: http://nationallibrary.bg/wp/?page_id=294. 
176 Digitální knihovna Kramerius [online]. Národní knihovna České republiky. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/. 
177  ANNO – AustriaN Newspapers Online: Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften [online]. Österreichische 
Nationalbibliothek. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: http://anno.onb.ac.at/. 
178 Google Books [online]. Google. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: https://books.google.com/. 

http://www.portafontium.cz/contents/register
https://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchMatrikaPage?4
https://digi.ceskearchivy.cz/matriky
https://vychodoceskearchivy.cz/home/zivotni-situace/badani/matriky/
https://vychodoceskearchivy.cz/home/zivotni-situace/badani/matriky/
http://digi.archives.cz/da/
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/
http://archives.bg/photoarchives/
http://www.langhans.cz/cz/archiv/
http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
http://nationallibrary.bg/wp/?page_id=294
http://kramerius.nkp.cz/
http://anno.onb.ac.at/
https://books.google.com/
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 formou poznámek nebo z pořízených kopií (skenů) či fotografií dokumentů, resp. z příslušných 

internetových odkazů na digitalizované dokumenty. 

Výsledky z archivního bádání a konkrétně dokumenty, které se podařilo prostudovat 

nebo získat v rámci výzkumu, vedly významným způsobem k prohloubení dosavadních 

poznatků a jejich rozšíření o řadu nových skutečností týkajících českých inženýrů, architektů 

a stavitelů, jejich působení v Bulharsku ve sledovaném období i vlastního života. Získané 

dokumenty představují unikátní svědectví o široké škále projekční a stavební činnosti českých 

techniků, kteří většinou jako zaměstnanci ve státních službách výrazně ovlivnili stavební a 

architektonický rozvoj bulharských měst. Čeští inženýři, architekti a stavitelé se řadili k 

nejpočetnějším a nejaktivnějším zahraničním odborníkům. Díky archivním a historickým 

dokumentům byl v maximální míře precizován seznam českých inženýrů, architektů a stavitelů 

působících v Bulharsku a rozšířen nově o řadu zapomenutých jmen. Tento soupis, jak bylo 

uvedeno v úvodu, tvoří nedílnou součástí rozsáhlejšího soupisu, zahrnujícího jména více než 

250 osob různých profesí činných v Bulharsku v oblasti architektury, urbanismu, stavitelství 

a krajinářství ve sledovaném období. Některé dokumenty napomohly k vyvrácení často 

opakovaných badatelských chyb a nepřesností a zároveň k potvrzení a zpřesnění řady dalších 

informací. Pozoruhodné jsou některé dochované vlastnoruční životopisy českých inženýrů 

(Jana Hajského, Josefa Dlouhého, Antonína Mladějovského, Josefa Ježka, Karla 

Mačase, Josefa Tauchena, Bohuslava Kočího nebo Václava Proška z fondů Národního 

archivu v Praze), které dopomohly poprvé osvětlit jejich práci v Bulharsku. Některé osobní 

fondy či dokumenty osvětlily také celkovou profesní dráhu některých techniků, kteří později 

působili v Čechách nebo dalších balkánských zemích (např. Václava Proška, Karla Brady, 

Karla Vosyky, Bohuslava Kočího, Karla Mačase ad.). Celkově lze shrnout, že není mnoho 

dochovaných originálních stavebních plánů, ale mnoho textových úředních dokumentů v 

kombinaci s dohledanou ikonografií dopomohly v maximálně možné míře k rekonstruování 

obrazu života, působení a tvorby českých techniků v Bulharsku. 

Výzkum, který proběhl v rámci disertační práce, bylo možné uskutečnit mimo jiné díky 

účelové podpoře dvou výzkumných projektů v rámci Studentské grantové soutěže (SGS) 

ČVUT v Praze. Na tomto místě autor děkuje ČVUT v Praze jako instituci za poskytnuté finanční 

prostředky a Katedře architektury Fakulty stavební za příslušné zázemí pro jeho uskutečnění. 

Jmenovitě se jedná o tyto projekty: 

• SGS15/135/OHK1/2T/11 Podpora disertační práce zdroji z archivů v ČR a zahraničí 

(zejména Bulharska) a zdokumentování staveb českých autorů v Bulharsku (2015-2016) 

• SGS17/032/OHK1/1T/11 Působení českých inženýrů a architektů v Bulharsku (1870-

1918) jako fenomén v bulharské architektuře (2017). 

V letech 2014-2018 byly prezentovány a publikovány vybrané dílčí výsledky výzkumu 

formou odborných článků v časopisech a statí ve sbornících, jejichž chronologický přehled je 

uveden v Seznamu použité literatury a pramenů. 
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V roce 2017 byly prezentován systematizovaný přehled výsledků výzkumu také v rámci 

přednášky O působení českých odborníků v bulharských zemích aneb Jak Češi budovali 

Bulharsko (1870-1918) na Letní škole architektury (29. 8. 2017), kterou každoročně pořádá 

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Dílčí výsledky se objevily také v rámci 

dvou dokumentárních výstav (2018-2019)179. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
179 BRANKOV, N. Inženýři Proškové – Berounští stavitelé novodobého Bulharska [dokumentární výstava]. Beroun: Státní okresní 
archiv Beroun, 5. 3. 2018-13. 6. 2018; BRANKOV, N., VÁVRA, D., CVETKOV, L., KULHAVÝ, A. Šumní bulharští Češi 
[dokumentární výstava]. Slovanské hradiště v Mikulčicích – Galerie návštěvnického centra: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 24. 
5. 2019-11. 6. 2019. 
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4.1. Cíle 

Ze shrnutí současného stavu poznání sledované problematiky vyplynulo, že doposud v 

bulharské odborné literatuře neexistuje žádná badatelská práce, která by se zaměřila 

výhradně na přítomnost českých techniků v čerstvě osvobozeném Bulharsku, systematicky 

sledovala jejich profesní činnost, shrnula na jednom místě charakteristické rysy i význam jejich 

tvorby a zároveň vytvořila maximálně plný biografický a profesní profil známých osobností, 

čímž by rekonstruovala v maximální míře objektivní obraz tohoto kulturně-společenského a 

architektonického fenoménu. Téma, které má značně historiografický charakter a v odborné 

literatuře zůstává dodnes zpracováno pouze fragmentárně, je úzce spjato s dobře 

rozpracovaným kulturně-historickým tématem česko-bulharských vztahů a fenoménu „české 

přítomností“ v Bulharsku v uvedeném období.  

Navíc, jak bylo výše uvedeno, dosavadní vědecké počiny bulharských i zahraničních 

odborníků často prezentovaly i stále prezentují práci zahraničních techniků, jakož i jejich přínos 

k rozvoji architektury v Bulharsku v období 1878-1918 v širším evropském architektonickém (i 

kulturně-společenském) kontextu, zejména pak v kontextu středoevropské („rakouské“) 

architektury, definované hranicemi bývalého Rakouska-Uherska a jeho kulturou, aniž by se 

pokoušely podrobněji hledat specifické regionální či národnostní rysy a souvislosti.  

Pokud se výjimečně objevuje zaměření na české tvůrce, tak se práce (jedná se 

zejména o články/příspěvky či krátké životopisy/medailony) vždy soustředí v omezené míře na 

známějších osobnosti (bratří Proškovi, Adolf Kolář, Libor Bayer, Josef Schnitter, Karel Heinrich 

a další). Tématu se věnovali především architekti Grigor Dojčinov a Christo Gančev, Ljubinka 

Stoilovová, Dobrina Želevová-Martins či historička Marcella Stern. Do jisté míry, avšak s výše 

uvedenými výhradami, úkol splnila před dokončením disertační práce zmiňovaná monografie 

bulharské architekty doc. Valentiny Vărbanovové Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto 

nasledstvo na Bălgarija 1878-1940 [České přínosy v kulturně-historickém dědictví Bulharska 

1878-1940] z roku 2018, která se věnuje působení české inteligence v zemi po její osvobození 

a zahrnuje mimo jiné kapitolu o práci českých architektů a inženýrů i stručný abecední katalog 

známých osobností. Česká odborná literatura naopak prozatím v této oblasti dějin architektury 

zcela mlčí, vyjímaje popularizační počiny architekta Davida Vávry, a sledované téma bylo 

velmi omezeně (ne-li vůbec) prozkoumáno. 
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4.2. Teze 

Na základě uvedeného a stručně představených poznatků výzkumu soustředil na hledání 

odpovědí na dvě základní otázky: 

• Jaký byl skutečný rozsah a význam činnosti českých inženýrů, architektů a 

stavitelů a jejich přínos k položení základů novodobého stavitelství a architektury v 

právě osvobozeném Bulharsku a lze je považovat za jedny ze „stavitelů novodobého 

Bulharska“? 

• Ovlivnily něčím místní podmínky tvorbu českých inženýrů, architektů a stavitelů 

a jaký je význam jejich tvorby v bulharském i celoevropském kontextu? 

Disertační práce se proto zaměřila na: 

• systematizování dosavadních (dostupných) poznatků o životě, působení a tvorbě 

českých odborníků v oblasti architektury, urbanismu a stavitelství v Bulharsku (1870-1918) na 

základě výsledků heuristické rešerše v odborné i memoárové literatuře, 

• doplnění těchto poznatků o nová fakta, která byla získána vlastními průzkumy 

archivních pramenů či dobové literatury, zejména pak periodického tisku (mnohdy byly archivní 

a dobové prameny jedinými možnými zdroji), 

• vytvoření maximálně podrobného biografického přehledu (katalogu) osobností a 

soupisu jejích činnosti a tvorby, 

• objektivní popis daného jevu v celé jeho šíři (kvantitativní), analýzu (kvalitativní) a 

syntézu všech poznatků, zjištěných při zpracování předešlých bodů. 

Cílem disertační práce bylo tedy co nejdetailněji zaplnit prázdné místo v poznání nejen 

bulharských, ale i českých dějin architektury, přičemž byl kladen důraz jak na rozsah a 

podstatu jevu, tak i na jednotlivé tvůrčí osobnosti a jejich životní osudy, s jasným cílem 

definovat celé spektrum problematiky a stanovit tak záchytné body pro další, budoucí výzkum 

v této oblasti. 

 

4.3. Metody 

Pro dosažení cílů disertační práce byl použit následující metodický postup: 

• vytvoření celkového obrazu kontextu doby a místa, ve kterém čeští inženýři, 

architekti a stavitelé žili a pracovali – bylo dosaženo zpracováním výsledků detailní 

heuristické rešerše pramenů: dostupné odborné literatury, dobových periodik, ověřených 

elektronických zdrojů a některých archivních pramenů získaných standardní badatelskou 

metodou v knihovnách a archivech v Bulharsku a v České republice, respektive internetovým 

vyhledáváním ve vyhledávačích, databázích a repositářích. 

• sběr a systematizování poznatků a vytvoření celkového přehledu o působení a 

tvorbě českých inženýrů, architektů a stavitelů – bylo dosaženo obdobně zpracováním 

výsledků detailní heuristické rešerše pramenů: dostupné odborné literatury, dobových 

periodik, ověřených elektronických zdrojů a zejména archivních pramenů (úředních 



4. Cíle, teze a metody disertační práce  

- 63 - 

Ing. arch. Nikolay Brankov 

 dokumentů a stavebních plánů) a ikonografie (dobových a současných fotografií) získaných 

standardní badatelskou metodou v knihovnách a archivech v Bulharsku a v České republice, 

respektive internetovým vyhledáváním (např. Google Books). Dochované stavby v hlavním 

městě Sofie byly zdokumentovány průzkumem in situ. 

• sběr, systematizování a doplnění informací o vybraných českých technicích a 

vytvoření jejich podrobných komentovaných životopisů – bylo dosaženo taktéž 

zpracováním výsledků detailní heuristické rešerše pramenů: odborné i memoárové literatury, 

dobových periodik, archivních dokumentů (matričních knih, úředních dokumentů a vlastních 

životopisů) a ověřených elektronických zdrojů získaných standardní badatelskou metodou v 

knihovnách a archivech v Bulharsku a v České republice, respektive internetovým 

vyhledáváním (např. Google Books, MyHeritage, FamilySearch, Geni ad.). V případě 

dohledatelných potomků byly použity informace získaných ústním podáním a z rodinných 

archivů. 

• vytvoření hesel do Katalogu osobností – bylo dosaženo zpracováním výsledků 

obdobně jako v předešlém bodě, vytvoření seznamu osob a následně zpracováním údajů do 

podrobných hesel na biografickém principu a stručných hesel na encyklopedickém principu. 

 

4.4. Struktura 

Disertační práce se zabývá základními charakteristikami architektury, urbanismu a stavitelství 

v Bulharsku ve sledovaném období přičemž akcentuje profesní působení a tvorbu českých 

techniků a jejich vliv na stavební vývoj balkánského státu. Vzhledem k nesystematickému 

zpracování vlastního tématu je disertační práce v mnoha ohledech průkopnická a v mnoha 

případech stanovuje pouze záchytné body pro další výzkum do budoucna. Vlastní text 

disertační práce je koncipován do celkem osmi tematických kapitol (kap. 5 až 12), které 

vytvářejí základní obraz dané problematiky, a je doplněn rozsáhlým katalogem tvůrčích 

osobností. 

Kapitola 5. Češi v Bulharsku. Česká přítomnost v bulharských zemích po jejich 

osvobození (1878) jako kulturně-společenský fenomén sleduje přítomnost Čechů v 

Bulharsku v obecné rovině a zabývá se charakteristickými rysy tohoto kulturně-společenského 

jevu v novodobých bulharských dějinách. 

Kapitola 6. Čeští inženýři, architekti a stavitelé v bulharských zemích (1870-1918). 

Život, pole působnosti a tvorba sleduje uceleným a strukturovaným způsobem jednotlivé 

oblasti působení i profesní osudy českých techniků v Bulharsku. 

Kapitola 7. „Budování“ novodobého státu. Plánování měst, architektura a 

stavitelství v Bulharsku (1878-1918). Tvorba českých techniků v kontextu jeho 

stavebního rozvoje sleduje stručný chronologický vývoj architektury, urbanismu a stavitelství 

v novodobém Bulharsku a jejich specifik (estetických, typologických i konstrukčních) a zároveň 
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lokalizuje stavby projektované nebo provedené českými techniky v celkovém architektonickém 

kontextu země a shrnuje jejich přínos pro stavební rozvoj země po osvobození. 

Kapitola 8. Typologické rysy a forma individuálních městských domů v Bulharsku 

v tvorbě českých inženýrů, architektů a stavitelů (1878-1918) sleduje formu a typologii 

obytných domů v bulharských městech zejména na základě analýzy dochovaných stavebních 

plánů a zároveň sleduje tvorbu vybraných českých architektů a stavitelů. 

Medailonové kapitoly 9. až 12. představují hlubší a ucelené sondy životem a 

působením nejvýznamnějších či nejznámějších českých reprezentantů architektonického a 

stavitelského umění v Bulharsku: Jiřího, Bohdana, Josefa a Václava Prošků, Libora 

Bayera, Josefa Schnittera a Adolfa Koláře. 

Následuje abecední Katalog českých techniků činných v oblasti architektury, 

urbanismu a stavitelství v Bulharsku 1870-1918, který zahrnuje soupisy známých děl či 

realizovaných staveb, jakož i seznam dostupných pramenů. Katalog zahrnuje i řadu dosud 

málo známých či dávno zapomenutých techniků a poprvé představuje jejich ucelené profily. 

Každá kapitola obsahuje dílčí shrnutí poznatků. V Závěru práce je prezentováno 

celkové shrnutí poznatků a zjištění sledované problematiky ve všech jejich důležitých 

aspektech, jakož i doporučení k budoucímu výzkumu. 

Součástí práce je Seznam použité literatury a pramenů. 
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Česká přítomnost v bulharských zemích po jejich 
osvobození (1878) jako kulturně-společenský fenomén 
 

 

 

 

 

„V žádné asi zahraniční zemi poměrně k její rozsáhlosti 

není tolik krajanů-Čechů jako v Bulharsku. Čecha sládka, 

kapelníka, gradského (městského) neb v jiných službách 

inženýra, profesora, uzenáře – najdete v každém skoro 

bulharském městě.“180 

Z periodického tisku (1906) 

 

Jak bylo předesláno v přehledu současného stavu výzkumu, odborná historiografická a 

etnografická literatura o česko-bulharských vztazích 181  a Češích v Bulharsku v 19. i 20. 

století182 je poměrně bohatá a téma dobře zpracováno.183 I proto se tato kapitola soustředí 

pouze na osvětlení základních rysů problematiky s jasným cílem zřetelněji definovat 

kontext, do kterého bude zasazeno profesní působení českých techniků v kapitole následující.  

Pro objektivní dokreslení situace je nutno připomenout, že při budování novodobého 

Bulharska se uplatnila celá řada odborníků dalších národností a tak etnická skladba 

zahraničních „stavitelů novodobého Bulharska“ byla daleko pestřejší (byli to zejména Poláci, 

Rusové, představitelé německy a francouzsky mluvících národností nebo Italové). Každá z 

těchto národnostních skupin měla svůj určitý podíl i místo v bulharských dějinách sledovaného 

období a zaslouží si samostatnou pozornost.184 Stejně tak lze zkoumat působení jednotlivých 

                                                
180 Naši v Bulharsku. Národní politika. 17. 3. 1906, roč. XXIV, č. 75, s. 3. 
181 Základní literatura k tématu byla uvedena v kap. 2. Ze sborníkových publikací jsou v této kapitole použity: TODOROV, Veličko. 
„Okupacijata“ kato civilizatorska rolja ili vmesto otgovor na pisatelja Jordan Vălčev. In: BĂČVAROV, Janko, ed. et TODOROV, 
Veličko, red. Čechi v Bălgarija – istorija i tipologija na edna civilizatorska rolja. Čast părva, Sbornik statii po slučaj 120-godišninata 
ot izdavaneto na „Istorija na bălgarite“ ot Konstantin Ireček. Sofija: Bohemia club et Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment 
Ochridski“, 1995. s. 8-37; TODOROV, Veličko. Čechi v Bălgarija – izsledovatelski modeli i moduli. In: BĂČVAROV, Janko, ed. et 
TODOROV, Veličko, red. Čechi v Bălgarija – istorija i tipologija na edna civilizatorska rolja. Čast părva, Sbornik statii po slučaj 
120-godišninata ot izdavaneto na „Istorija na bălgarite“ ot Konstantin Ireček. Sofija: Bohemia club et Universitetsko izdatelstvo 
„Sv. Kliment Ochridski“, 1995. s. 38-45; TODOROV, Veličko et RUSNJAKOVA, Marcela. Bălgarite i bălgarskite čechi – tipologija 
na nedorazumenijata. In: TODOROV, Veličko, ed. Čechi v Bălgarija – istorija i tipologija na edna civilizatorska rolja. Čast treta. 
Sofija: Bohemia club et Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 1999. s. 3-15 s. 
182 První kontakty mezi českým a bulharským národem však sahají do doby cyrilometodějské. V čase od 9. do 19. stol. pak lze 
pozorovat styky mezi oba slovanské národy v různých intenzitách. Nejaktivnější sblížení proběhlo v právě v době národního 
obrození a v duchu slovanské vzájemnosti. Těmto historickým kapitolám byla věnována zvláštní pozornost, viz příslušné kapitoly 
v: URBAN, Zdeněk. Z dějin česko-bulharských kulturních styků; AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských 
vztahů; MARTÍNEK, Jiří. Bulharsko. S. 105-112; VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo na 
Bălgarija 1878-1940, článek SÍS, Vladimír. Poznámky k československo-bulharským stykům kulturním i hospodářským ad. 
183  Růžena Havránková poměrně dobře shrnula situaci: „O problematice česko-bulharských styků v 19. století je již sebráno 
poměrné dost materiálu, ale je velice roztříštěn v různých časopisech a archivech, mnohé čeká na zpracování, mnohé je již 
ztraceno s odchodem pamětníků.“ HAVRÁNKOVÁ, Růžena. Jak jsme budovali Bulharsko v 19. století. S. 140. 
184  Pokud dosud nebyla systematicky zkoumána. Z posledních let lze zmínit KLEJN, Zbigniew. Polskie ślady w budowie 
nowożytnej Bułgarii 1877-1914. Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, 1999. 449 s. 
ISBN 83-87222-15-1; KOSTOV, Aleksandăr et DANOVA, Penka, eds. Italija, Bălgarija i Balkanite (1870-1919) = L’Italia, la Bulgaria 
e i Balcani (1870-1919). Sofija: Izdatelska kăšta „Gutenberg“, 2012. 237 s. ISBN 978-954-617-137-5 ad. 
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národnostních skupin techniků, což jistě bude v mnoha případech výzvou pro budoucí výzkum 

architektů i historiků. 185  Češi se však zařadili mezi nejpočetnější a zároveň nejaktivnější 

skupiny, svým přínosem si vydobyli nepsané prvenství ze všech cizinců a zapsali se 

nesmazatelně do dějin i paměti bulharského národa. 

 

5.1. Migrace z Rakouska-Uherska do bulharských zemí 

Přesto, že příchod představitelů českého národa v Bulharsku má své specifické odlišnosti, 

které budou prezentovány dále, není zcela možné oddělit „českou“ migraci od migračních 

procesů spojených s rakousko-uherskou monarchií jako celkem.186 Přibližně od poloviny 19. 

století byla jedním z hlavních zdrojů emigrace v evropském kontextu právě střední Evropa, 

přičemž hlavní vlna emigrantů směřovala do zámoří (zejména do Spojených států 

amerických). Kromě toho byly významné další migrační procesy obyvatel z Rakouska-

Uherska, kteří se stěhovali do sousedních evropských zemí, zejména do Rumunska (do 

Banátu).187 

Větší zájem o evropské území Osmanské říše však byl zřetelný po neúspěšné 

maďarské revoluci (1848-1849), kdy velká politická imigrační skupina Maďarů, Poláků a Italů 

v čele s Lajosem Kossuthem (1802-1894) našla bezpečí na území Osmanské říše. Pobyt 

Kossuthovych imigrantů v městech Vidin a Šumen byl poměrně krátkodobý, protože kompaktní 

revoluční jádro vzbudilo obavy evropských států, turecké úřady se naopak obávaly nepokojů i 

politických komplikací v mezinárodním měřítku. Proto bylo na začátku července 1849 oficiálně 

oznámeno rozpuštění revoluční armády, přičemž se někteří členové odebrali do vnitrozemí 

říše, jiní emigrovali do Ameriky a na konci července t. r. zůstalo v Šumenu kolem 500 osob, 

které se v následujících letech také postupně rozptýlili do různých částí říše.188 

V poslední čtvrti 19. století se zvýšily politické i obchodní zájmy Rakouska-Uherska na 

Balkáně včetně zemí v rámci Osmanské říše, a posléze ve svobodném Bulharsku, kde se 

dunajské mocnářství pokoušelo ovládnout některé trhy (tak byly jeho zájmy v přímém střetu 

se zájmy Ruska v tomto regionu). Na Balkánském poloostrově usilovala habsburské 

monarchie, zvlášť zřetelněji po světové hospodářské krizi z roku 1873, především o ovládnutí 

lodní dopravy na dolním Dunaji či vybudování transbalkánské železniční sítě.  

                                                
185 V této souvislosti viz dosud citované publikace DOYTCHINOV, Grigor et GANTCHEV, Christo. Österreichische Architekten in 
Bulgarien 1878-1918; Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija v kraja na XIX-načaloto na XX vek; Vliv rakouské architektury v Sofii 
kolem přelomu století; VĂRBANOVA, Valentina, ed., LOSTOVA, Sofija, MIRKOV, Aleksandăr, PETROVA, Tanče et PANOV, 
Panajot. Tvorčeski vlijanija na Viena v Architekturata na Sofija ot kraja na XIX i načaloto na XX vek [publikace k výstavě]. 
186 Tématu se věnovala Penka Pejkovska z Institutu pro historii BAV viz PEJKOVSKA, Penka. Migracii ot Avstro-Ungarija kăm 
Bălgarija v kraja na XIX i načaloto na XX v. po danni ot prebrojavanijata na naselenieto na Bălgarija. In: Bulgarian-Hungarian 
Scholarly Forum II, Sofia, May 16-18, 2007: Papers. Conference Nations and Minorities in Central and South-East Europe. Round 
Table Problems of the Bulgarian and Hungarian Historiography in the Context of the European Integration. Seminar Genealogy 
and Phaleristics in the World without Borders [online]. Sofia-Budapest: 2007. s. 85-112. [cit. 25. 1. 2015]. Dostupné z: 
http://geogis.detek.unideb.hu/Munkatarsaink/DemeterGabor/BulHunSF-II_Proceedings.pdf. V textu je věnována výhradně 
pozornost procesům emigračním, nikoliv migračním odehrávajících se ve vlastních hranicích říše. Migrační jsou zkoumány na 
základě statistických údajů ze sčítání lidu v letech 1887, 1893, 1900, 1905 a 1910, dle kterých obyvatelstvo Bulharska neustále 
narůstalo (téměř o jeden milion obyvatel), přičemž poměr cizinců byl malý (asi 1%). 
187 PEJKOVSKA, Penka. Migracii ot Avstro-Ungarija... S. 86. 
188 Tamtéž. S. 94. Někteří z nich se účastnili Krymské války v řadách polské legie v tureckých službách a během či po konci války 
se navrátili do bulharských zemí, kde investovali své výdělky do obchodu či zemědělství. 

http://geogis.detek.unideb.hu/Munkatarsaink/DemeterGabor/BulHunSF-II_Proceedings.pdf
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 V šedesátých a sedmdesátých letech 19. století tak bylo možné sledovat významnější 

migrační vlnu obyvatel z Rakouska-Uherska do ještě nesvobodných bulharských zemí v rámci 

Osmanské říše, která souvisela právě se zahraničně politickými cíli monarchie.189  Penka 

Pejkovska studovala zmínky o těchto případech migrace obsažených v textech rakouských a 

maďarských cestovatelů, ve zprávách rakousko-uherských konzulů v dunajských městech 

Vidin a Ruse a v Cařihradu (Istanbulu) či z dobového periodického tisku, což jsou hlavní zdroje 

informací pro toto období. Dle cestovatele a vědce Felixe Kanitze (1829-1904) byla největší 

„rakousko-uherská kolonie“ ve městě Ruse a čítala kolem 300 osob (Ruse touto dobou bylo 

největším městem Danajského vilájetu, jeho hlavním městem a důležitým obchodním 

centrem).190 Dle autorčina zjištění se rakousko-uherští poddaní v bulharských zemích, jejichž 

celkový počet nelze přesně specifikovat, vyznačovali velkou různorodostí: z náboženského 

hlediska to byli většinou katolíci, ale v menší míře také evangelíci či židé, z etnického hlediska 

to byli Češi, Maďaři, Rakušáci či Židé a profesně to byli lékaři, lékárníci, technici a pracovníci 

na stavbě železnic, hoteliéři a hostinští, učitelé, hudebníci, řemeslníci, obchodníci a 

podnikatelé, tajní agenti čí revolucionáři.191 

Bezprostředně před osvobozením a v osmdesátých letech 19. století byla nejpočetnější 

skupinou z řad cizinců ve čtyřech největších městech na území Bulharského knížectví Rusi, 

Varně, Šumenu a Sofii skupina z Rakouska-Uherska192. Relativní podíl rakouských poddaných 

dohromady výrazně převyšoval (asi o 2%) relativní podíl obyvatel pocházejících z Ruska.193 

Na začátku osmdesátých let zůstávala nejpočetnější rakousko-uherská kolonie v dunajském 

městě Ruse194, ale postupně byla předstižena novým hlavním městem Sofií. Ve statistikách o 

cizincích v Bulharsku obecně zaujímali rakousko-uherští státní příslušníci žijící ve městech 

třetí místo (nejpočetnější byli státní příslušníci z Turecka a Řecka). 195  Podle oficiálních 

výsledků prvního sčítání lidu v Bulharském knížectví v roce 1881 žilo ve čtyřech zmíněných 

městech celkem 1 015 rakousko-uherských poddaných.196 V roce 1887, kdy proběhlo první 

sčítání lidu po sjednocení Bulharského knížectví s Východní Rumelií, bylo v Bulharsku 

napočítáno 4 045 rakousko-uherských státních příslušníků197, což svědčí právě o výrazném 

imigračním toku z Rakouska-Uherska v prvních letech po osvobození.198 V letech 1887 až 

                                                
189 Tamtéž. S. 86-87. 
190 Tamtéž. S. 95. 
191 Tamtéž. S. 94. 
192 Není tedy zahrnuta Východní Rumelie s hlavním městem Plovdiv. 
193 PEJKOVSKA, Penka. Migracii ot Avstro-Ungarija... S. 100. 
194 O početnosti kolonie svědčí záznamy v matričních knihách z doby před rokem 1878 v ARE Sv. Pavel ot Krăsta v Ruse, Registăr 
na krăstenite; ARE Sv. Pavel ot Krăsta v Ruse, Registăr na krăstenite II; ARE Sv. Pavel ot Krăsta v Ruse, Registăr na cărkovnite 
brakove; ARE Sv. Pavel ot Krăsta v Ruse, Registăr na počinalite. Jejich budoucí detailní studium jistě přinese dálší poznatky. 
195 PEJKOVSKA, Penka. Migracii ot Avstro-Ungarija... S. 91, 102. 
196 Tamtéž. S. 95. 
197 Tamtéž. S. 93. 
198 Podstatným faktorem dynamického trendů migračního toku z Rakouska-Uherska byl také zájem bulharské vlády o kolonizaci 
osvobozených území, zejména slovanským obyvatelstvem: roku 1880 přijala zákon o osídlování neosídleních území a poskytla 
možnost získat téměř zadarmo nevyužívanou půdu. V důsledku toho v osmdesátých a devadesátých letech se v severním 
Bulharsku usadily některé kompaktní skupiny Slováků, Čechů (do obce Vojvodo), banátských Bulharů, Němců i Maďarů. Tamtéž. 
S. 95-96. 
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1900 se počet rakousko-uherských poddaných v Bulharsku zvyšoval v průměru o 1 205 od 

jednoho sčítání lidu k druhému.199 

Na začátku 20. století pokračoval příchod dalších cizinců do Bulharska v daleko menší 

míře. Do roku 1905 stoupl jejich počet o 3 500 obyvatel, načež do roku u 1910 prudce poklesl 

přibližně o 9 500 obyvatel. Tato statistika již svědčí o tom, že probíhala první vlna reemigrace, 

která mimo jiné byla zapříčiněna skutečností, že v mnoha profesních oborech došlo k 

nasycení mladými bulharskými pracovníky, kteří se stali silnou konkurencí cizinců a začali 

aktivněji hájit své profesní postavení i pracovní místa.200 Klesající trend byl zřejmě způsoben 

také hospodářskou krizí v Bulharsku na samém konci devatenáctého a na počátku 

dvacátého století nebo také právními opatřeními, které Rakousko a Maďarsko zavedly k 

vlastnímu omezení emigrace. 201  Statistické údaje ukazují, že rakousko-uherští státní 

příslušníci činili v Bulharsku 4 330 v roce 1900, 4 264 v roce 1905 a 4 368 v roce 1910.202 

Údaje na pozadí výšeuvedeného celkového poklesu cizinců svědčí o relativně neměnném 

stavu počtů rakousko-uherských obyvatel v prvním desetiletí (nelze však rozlišit reemigrační 

a imigrační pohyby v průběhu desetiletí).203 

 

5.2. Migrace Čechů – česká přítomnost v bulharských zemích 

Z hlediska kulturně-historického lze vymezit několik charakteristických migračních vln obyvatel 

Čechů do bulharských zemí. 204  Pro lepší pochopení české přítomnosti v bulharském 

historickém kontextu ve vztahu ke zpracovávanému tématu je potřebné se zastavit nad 

přehledem a stručnými charakteristickými rysy jednotlivých migračních vln a přiblížit 

základní příčiny, respektive motivy pro migraci Čechů do bulharských zemí. Hlavní 

migrační vlny, které mají svá odlišná specifika, lze rozdělit následně, přičemž pro disertační 

práci budou důležité zejména první dvě: 

– první vlna migrace Čechů do bulharských zemí v období před osvobozením z 

turecké nadvlády v roce 1878 – jedná se o migrační vlnu, během níž se uskutečnily zejména 

                                                
199 Tamtéž. S. 95. 
200 Tamtéž. S. 90. 
201 Tamtéž. S. 96. Rakouský zákon stanovoval zřízení zvláštních agentur pod přímým dohledem vládních orgánů, které měly 
dohlížet a chránit rakouské občany při příjezdu do cizí země. Naopak emigrační zákon z roku 1903, který přijal maďarský 
parlament, patřil k nejpřísnějším svého druhu na světě. Přísná opatření byla způsobena skutečností, že roční růst populace v 
Maďarsku o 1% nemohl překonat obrovskou emigrační vlnu, která vedla k vylidnění celých regionů země. 
202 Tamtéž. S. 96-97. V roce 1910 žilo více než 60% z nich v regionech Sofie, Varna a Ruse (jen v oblasti Sofie byl jejich relativní 
podíl přibližně 32%, následovaný oblastí Varny s 14,4%, která měla z hlediska rakousko-uherské přítomnosti silnou pozici od 
šedesátých let – zejména po dostavbě železnice Ruse-Varna v roce 1866 (Varna byl navíc důležitým námořním přístavem), a 
oblastí Ruse na třetím místě s relativním podílem rakousko-uherských občanů 14%. Tamtéž. S. 101. 
203 Tamtéž. S. 103-107. Statistické údaje ukazují, že imigranti narození v Rakousko-Uhersku čítali 9 715 v roce 1900, 9 904 v 
roce 1905 a 9 544 v roce 1910. Pro objektivní prezentaci je potřebné upřesnit, že z uvedených čísel bylo přibližně jen 45% s 
rakousko-uherským občanstvím (a tudíž i původem), dalších 52% z nich mělo bulharské poddanství a zbývající 3% se sice 
narodilo v Rakousku-Uhersku, ale mělo srbské, rumunské nebo jiné státní občanství. Největší počet tedy tvořili ženy rakousko-
uherské národností, které se po příjezdu do Bulharska provdaly za bulharské poddané, rodinní příslušníci bulharských 
zahradníků-emigrantů (manželky s rakousko-uherským občanstvím, které v důsledku manželství s bulharskými poddanými získaly 
bulharské občanství, případně děti z těchto smíšených manželství, registrované jako bulharské poddané) a rodiny banátských 
Bulharů, kteří po osvobození až do poloviny prvního desetiletí dvacátého století reemigrovali do své staré vlasti. 
204 Českými migračními vlnami a jejich typologií se zabývali zejména PENČEV, Vladimir. Češi v Bulharsku, aneb o typologizaci, 
etapizaci a procesech adaptace českého vystěhovalectví do bulharských zemí; PENČEV, Vladimir. Za češkata invazija v Bălgarija 
sled Osvoboždenieto; STROHSOVÁ, Klára. Migrace Čechů do Bulharska – tzv. „česká invaze“ ad. 
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 některé individuální přesuny či přesuny určitých skupin (zejména profesních), které byly 

zapříčiněny specifickými okolnostmi. Začátek migrací není historický stanoven, ale spadá 

přibližně do padesátých let 19. století a byl daný politickými či sociálně-ekonomickými důvody. 

Svým způsobem nelze mluvit o migraci do bulharských zemí jako takové, nýbrž do evropských 

zemí Osmanské říše. Přesto vlna měla svůj vliv na zaktivizování novodobých česko-

bulharských vztahů, respektive byla výsledkem prvních kulturních styků a během ní se do 

bulharských zemí dostali i první technici. V nejčastějších či spíše zaznamenaných případech 

se jednalo o působení některých českých učitelů na bulharských školách. Zřejmě prvním z 

nich byl revolucionář Josef Meissner (1823-1893), který coby politický emigrant působil v 

letech 1856 až 1863 a pod falešným jménem Milovanović (předtím byl v emigraci v Srbsku) 

jako učitel v Šumenu, kde založil jeden z prvních bulharských osvětových spolků a aktivizoval 

první kulturní akce ve městě.205 V letech 1858 až 1864 pracovala na dívčích školách v Šumenu 

a Staré Zagoře Meissnerova sestra Františka. 206  Mezi dalšími učiteli, kteří působili v 

šedesátých letech opět v Šumenu, byli František Mach (chemie) a jistý Žemlička (matematika 

a fyzika), absolventi polytechniky207 a tedy zřejmě první technici (viz dále kap. 6.).208 Mezi další 

významné osobnosti byla legendární učitelka Bohdana Chytevová, roz. Josefa Jiráskova 

(1844-1929), která následně v Bulharsku působila profesně přes čtyřicet let na různých 

školách (od roku 1866). 209  V sedmdesátých letech pak následovala významná skupina 

českých techniků v souvislosti s výstavbou železničních tratí na evropském území 

Osmanské říše – těm bude věnována větší pozornost v následující kapitole. Ve sledovaném 

období byli jistě i tací, kteří působili „v tureckých službách“, ale o nich není příliš známo. 

Nejznámějším z nich, který je často uváděn v odborné literatuře pouze příjmením a bude krátce 

zmíněn i v další kapitole, byl lékař Karel Nádherný; 

– druhá vlna migrace Čechů do bulharských zemí v období po osvobození z 

turecké nadvlády v roce 1878 – jedná se o nejvýznamnější českou migrační vlnu, během níž 

přišel do již svobodných bulharských zemí největší počet Čechů. Odborníky bývá často 

označována jako „česká kulturní okupace“ či „česká invaze“, získala charakter kulturně-

společenského fenoménu, který sehrál klíčovou roli v rozvoji novodobého Bulharska.  

                                                
205  SÍS, Vladimír. Poznámky k československo-bulharským stykům... S. 4; DUŠEK, Bedřich. Čeští osvětoví pracovníci v 
Bulharsku. S. 299; URBAN, Zdeněk. Z dějin česko-bulharských kulturních styků. S. 27; AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny 
československo-bulharských vztahů. S. 60-62; TODOROV, Veličko et RUSNJAKOVA, Marcela. Bălgarite i bălgarskite čechi... S. 
9; HAVRÁNKOVÁ, Růžena. Jak jsme budovali Bulharsko... S. 135; MILUŠEV, Javor. Češki profili v obštestvenoto razvitie... S. 
31-32; MARTÍNEK, Jiří. Bulharsko. S. 107 ad. 
206 SÍS, Vladimír. Poznámky k československo-bulharským stykům... S. 4. K působení Františky Meissnerové vč. pohybností, zda 
se jednalo skutečně o Meissnerovu sestru, jakož i působení dále zmiňované Bohdany Chytevové viz SOLENKOVA, Ljubomila. 
Dve učitelki čechkini po bălgarskite zemi predi osvoboždenieto. Bălgarska nauka. 2012, br. 49, s. 76-90. ISSN 1314-1031. 
207 Tito absolventi polytechniky nebyli podrobně zkoumáni, ani zcela identifikováni. V případě Františka Macha se zřejmě jedná o 
stejnojmenného rodáka z Kopaniny (snad Přední), který nastoupil na techniku ve šk. roce 1862-1863. V případě Žemličky by se 
pak mohlo jednat o Karla Žemličku z Ostředku, který nastoupil na techniku ve šk. roce 1855-1856 nebo o Františka Žemličku z 
Nasavrk, který nastoupil na techniku ve šk. roce 1861-1862. VELFLÍK, Albert Vojtěch. Dějiny technického učení v Praze... Díl 1. 
S. XIV, XXIX, XXX. 
208  DUŠEK, Bedřich. Čeští osvětoví pracovníci v Bulharsku. S. 299; AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-
bulharských vztahů. S. 81; TODOROV, Veličko et RUSNJAKOVA, Marcela. Bălgarite i bălgarskite čechi... S. 9 ad. 
209  Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 5-6; SÍS, Vladimír. Poznámky k československo-bulharským 
stykům... S. 4; DUŠEK, Bedřich. Čeští osvětoví pracovníci v Bulharsku. S. 299; URBAN, Zdeněk. Z dějin česko-bulharských 
kulturních styků. S. 142; AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. S. 99 ad. 
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„Byly jich celé legie, takže ne nadarmo se tehdy říkalo, že po vojenské okupaci ruské 

následovala česká kulturní okupace Bulharska.“210 

 
Migrace v tomto období byla spojena zejména s pokrytím nedostatku kvalifikovaných 

pracovníků (představitelů inteligence, pedagogů, činitelů státní správy, právníků, techniků) či 

uplatnění mnoha živnostníků v soukromém sektoru (Viz Abecední soupisy identifikovaných 

českých odborníků činných v oblasti architektury, urbanismu, stavitelství a krajinářství 

v Bulharsku 1870-1918). 

 
„Bulharské „brání Čechů“ po roce 1878 je vzácným antropologickým experimentem s 

jedinečnými důsledky jak pro model národnostního budování po osvobození, tak i pro 

modelování skupiny imigrantů jako společenství modálních osobností.“211  

 
Češi působili takřka ve všech oblastech politického, kulturního i sociálního života v 

Bulharsku (v letech 1881-1882 Čech dokonce zastával post ministra vzdělání: Konstantin 

Jireček), čímž se aktivně zhostili tzv. civilizační role při budování nového slovanského 

státu.  

 

„Na mapě osvobozeného Bulharska bude těžké najít město, které by nebylo 

poznamenáno českou přítomností, ve kterém by se veřejný život odehrával bez české 

účasti.“212  

 
Jako nositelé evropské kultury a plní optimismu Češi přispěli k rozvoji bulharské vědy, 

umění, vzdělání, soudnictví, ekonomiky a rovněž stavitelství. 

 
„Konstantin Jireček, Karel a Hermenegild Škorpilové, Jan (Ivan) Mrkvička, Václav 

Dobruský, Jaroslav Věšín, Jiří Prosek, Václav Stříbrný a stovky dalších pro nás nejsou 

jen jména lidí, ale i svérázné základní kameny třetího bulharského státu.“213 

 

 Zejména v osmdesátých a devadesátých letech 19. století přijelo do Bulharska několik 

set osob (viz 5.3). Svou podstatou probíhala tato vlna v různé intenzitě přibližně až do roku 

1918 (nevylučuje se však i pozdější příchod, ale jednalo se spíše o ojedinělé případy). Toto 

období se však překrývá také s různými vlnami reemigrace Čechů zpět do vlasti, zejména na 

konci devadesátých let 19. století (viz dále kap. 5.6 a 6), po založení samostatného 

Československa a posléze po druhé světové válce, kdy proběhla reemigrace řízená 

Československým státem (osídlení příhraničních oblastí214); 

                                                
210 SÍS, Vladimír. Poznámky k československo-bulharským stykům... S. 5. 
211 TODOROV, Veličko et RUSNJAKOVA, Marcela. Bălgarite i bălgarskite čechi... S. 3. 
212 MILUŠEV, Javor. Češki profili v obštestvenoto razvitie... S. 29. 
213 PENČEV, Vladimir. Za češkata invazija v Bălgarija... S. 193. Cit. dle verze v PENČEV, Vladimir. Češi v Bulharsku... S. 119. 
214 Tím například byla způsobena reemigrace Čechů z obce Vojvodovo, viz následující odrážku v textu. 
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 – třetí vlna migrace českých zemědělců do bulharských zemí kolem roku 1900 – 

jedná se o vlnu druhotné emigrace českých zemědělců a rolníků z obce Svatá Helena v 

uherském Banátu (dn. v Rumunsku), kteří si v Bulharsku založili vlastní obec Vojvodovo215; 

– čtvrtá vlna migrace od padesátých let 20. století – jedná se o oboustrannou 

migraci/emigraci v rámci východního bloku, kdy došlo k zintenzivnění pracovních cest a pobytů 

(v rámci poválečných dohod o účasti bulharských pracovníků na rekonstrukci 

Československa), jakož i cest za studiem zejména na univerzitách v obou zemích, jakož i cesty 

za rekreací u černomořského pobřeží. V tomto období došlo k uzavírání většího počtu 

smíšených manželství mezi českými (československými) a bulharskými občany, čímž byla 

založena řada česko-bulharských rodin (zejména v Československu, ale i v Bulharsku).216 

 

5.3. Statistický přehled Čechů v bulharských zemích 

Pokud se týče doložených počtů Čechů, v osmdesátých letech 19. století působilo jen v Sofii 

kolem 100 osob, přičemž jádro tvořili především řemeslníci a živnostníci, ale byli tu také 

představitelé inteligence a někteří podnikatelé.217 Pro vědečtější zpřesnění kvantitativních 

rozměrů české kolonie v Sofii mohou sloužit matriční knihy z archivu katolického biskupství 

Sv. Josefa v Sofii.218 Právě jejích systematičtějším studiem219 se před nedávnem zabýval 

český historik PhDr. Pavel Zeman (*1985), jehož jeho příspěvek Češi v Sofii v 80. letech 19. 

století a jejich sociální skladba z roku 2017220 přinesl důležité poznatky221 nejen o sociální 

skladbě české kolonie v Sofii v prvním desetiletí po osvobození Bulharska (1878-1889).222 V 

závěru studie na základě výsledků Pavel Zeman definoval dvě základní tendence: Češi 

přicházeli do Sofie postupně v průběhu celého desetiletí a nejen v jeho počátku (jak ovšem 

často bývá uváděno i v odborné literatuře!), jakož i to, že docházelo k vnitřním migracím 

                                                
215 PENČEV, Vladimir. Češi v Bulharsku... S. 120-123; PENČEV, Vladimir. Za češkata invazija v Bălgarija... S. 196; STROHSOVÁ, 
Klára. Migrace Čechů do Bulharska... S. 36; VAŘEKA, Josef. Češi v Bulharsku. S. 81-83. Otázka bylo podrobně zpravována také 
v dalších tematických textech Vladimira Penčeva, jakož i v textech Marka Jakoubka, Jaroslava Vaculíka ad. 
216 PENČEV, Vladimir. Češi v Bulharsku... S. 119; PENČEV, Vladimir. Za češkata invazija v Bălgarija... S. 197; STROHSOVÁ, 
Klára. Migrace Čechů do Bulharska... S. 36; MARTÍNEK, Jiří. Bulharsko. S. 111 ad. 
217 Tato informace se bez dalšího upřesnění objevuje v řadě zdrojů (i dobových), viz např. Jubilejní ročenka československé 
kolonie v Bulharsku. S. 14; BROUČEK, S[tanislav]. Nad spolkovou činností Čechů... S. 74 ad. Dle prvního c. d.: „V Sofii bylo v 
letech osmdesátých asi 100 Čech, mezi nimi několik profesorů, a průmyslníků, avšak jádro – většinu naší kolonie-tvoři řemeslníci 
a živnostníci. Smetánka kolonie se scházela u Prošků „na sklepích". Řemeslníci a živnostníci neměli českého střediska a 
nescházeli se k družným zábavám v českém prostředí. Byli zváni a scházeli se v rakouských spolcích „Krankenverein", 
„Turnverein" a „Hilfsverein", v nichž dosti Čechů bylo organisováno.“ Viz též zdroj v následující pozn. S. 386. 
218 ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1878-1890); ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1891-1896); ARE Sv. 
Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1897-1915); ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (1878-1887); ARE Sv. 
Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (1888-1898); ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (1899-1923); 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na počinalite (1878-1890); ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na počinalite (1891-1901). 
219 Pro jejich nepřístupnost nebyly dané materiály dosud vědecky využity. Jejích studiem se při svých průzkumech života techniků 
pocházejících z území bývalého Rakouska-Uherska zabývala v úvodních kapitolách zmiňovaná historička Marcella Stern. 
220 ZEMAN, Pavel. Češi v Sofii v 80. letech 19. století a jejich sociální skladba. In: ŠTĚPÁNEK, Václav et MITÁČEK, Jiří, eds. 
Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. VII, Příspěvky přednesené na VII. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 
28.-29. listopadu 2016. Brno: Moravské zemské muzeum et Ústav slavistiky FF MU, 2017. s. 383-394. ISBN 978-80-7028-492-6. 
221 Práce byla založena na získávání poznatků ze záznamů, ve kterých jsou uvedeni Češi. Nutno doplnit, že se počty záznamů 
liší v čase a nemohou vypovědět o celkovém počtu Čechů pobývajících v Sofii (v roce 1878 bylo 4 záznamů, v roce 1889 pak 39). 
V této souvislosti Zeman poukazuje na skutečnost, že aktivita příchozích do Sofie (svatby, křty, pohřby) se projevovala až s určitým 
časovým odstupem. Historik se soustředil také na další osoby, pokud byli v daném záznamu uvedeni. C. d. S. 387-388. 
222 Na tomto místě patří vřele poděkování Pavlu Zemanovi nejen za zprostředkování kopií matričních knih, ale i některých dalších 
textů. Vlastní detailní studium umožnilo řadu nových biografických zjištění či zpřesnění údajů o životě českých techniků v 
Bulharsku, které jsou prezentovány v katalogu osobností. 
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Čechů v rámci Bulharska a jejich usazování v hlavním městě. Počet identifikovaných osob 

pocházejících z českých zemí, zaznamenaných v matrikách Pavel Zeman stanovil na 152 

(český původ odvodil dle místa narození, jakož i analýzou příjmení, do výčtu jsou zahrnuty též 

čeští Němci223; bral však pouze dospělé muže, u kterých je uvedeno také povolání). Zeman 

však odhaduje, že ve sledovaném období se v Sofii usídlilo natrvalo nebo alespoň na několik 

let přibližně 300-500 osob s českým původem.224 V Zemanově práci pak následuje přehled 

podle povolání s počtem jednotlivých příslušníků, který vypovídá o sociální skladbě české 

kolonie v Sofii. Pro Zemana je překvapující skutečnost, že tehdejší inteligence (inženýři, 

typografové, lékárníci, učitelé, obchodníci, kapelníci, podnikatelé225) tvořila maximálně třetinu 

ze všech Čechů v Sofii, a že počet dalších českých dělníků a dalších pracovníků byl více než 

dvojnásobný. Největší byl zřejmě počet hudebníků (21), následovaný dalšími profesními 

skupinami: architekti a inženýři (13) (viz dále kap. 6), typografové (8), pivovarníci (8), 

učitelé, podnikatelé, lékárníci a truhláři (5) a další profese v počtu 1-4 osob.226 

Dle dalších dostupných statistických údajů bylo v Sofii při sčítání lidu v roce 1893 

napočteno 540 Čechů, přičemž mezi jejich nejčastější uváděné či významnější profese se 

řadili: řemeslníci a dělníci (58), inženýři (17), lékaři a lékárníci (11), obchodníci a 

zaměstnanci služeb (10), hudebníci (6), středoškolští profesoři (4), úředníci (4), 

podnikatelé (3), výtvarníci (1), kněží (1).227  

V celostátním měřítku pak bylo při sčítání lidu v roce 1900 vykázáno 993 osob (822 z 

Rakouska a 171 z Maďarska), které označily češtinu za svůj mateřský jazyk.228  

Při sčítání lidu v roce 1910 bylo v Bulharsku napočítáno celkem 1 555 osob s češtinou 

jako mateřskou řečí, z hlediska národnostního pak statistika vykázala 1 723 Čechů.229  

V roce 1925 žilo odhadem kolem 1 600 československých státních příslušníků (bez 

rozlišení národností). Z uvedeného počtu činilo asi 50 % průmyslových dělníků zaměstnaných 

v cukrovarech, pivovarech, dřevařských závodech, sklárnách a dalších průmyslových 

odvětvích, 20 % obchodníků (většinou židovského původu), 20 % úředníků, středoškolských 

profesorů, inženýrů, obchodních zástupců a další inteligence a 10 % samostatných 

živnostníků a průmyslníků.230  

                                                
223 Zeman odhaduje přibližný počet českých Němců v Bulharsku na základě jména a místa narození na 30 osob, tedy asi 20% 
příchozích z českých zemí. C. d. S. 392. 
224 Počet českých příslušníků byl ovšem daleko vyšší, protože pro účely tohoto článku autor počítal pouze muži, protože u nich 
byla často uvedena vykonávaná profese. Stejně tak ne všichni muži byli ženatí a tímto nemuseli být vůbec zaznamenáni. 
Informace o profesním působení autor doplnil/konfrontoval dalšími zdroji. C. d. S. 388. 
225 Přestože jsou známí a v literatuře reflektováni právě především příslušníci inteligence. 
226 ZEMAN, Pavel. Češi v Sofii v 80. letech... S. 384. Na základě poznatků z dalšího výzkumu Zeman uvedl, že příchozí z českých 
zemí byli ve většině případů příslušníci katolické církve a pouze malá část z nich byla zřejmě ochotna změnit náboženskou 
příslušnost – nejčastěji kvůli sňatku s Bulharem či Bulharkou (též u techniků lze sledovat obdobnou tendenci). „Právě díky 
zachování konfesní příslušnosti, i když v mnoha případech pouze formální a založenou na přijetí základních svátostí, je možný 
výzkum této problematiky. V dochovaných matrikách totiž představují česká jména poměrně významnou část, ke katolickému 
vyznání se ve větší míře hlásili pouze cizinci ze západní Evropy, zatímco Bulhaři zůstávali v menšině.“ 
227 BROUČEK, S[tanislav]. Nad spolkovou činností Čechů... S. 75. 
228 PEJKOVSKA, Penka. Migracii ot Avstro-Ungarija kăm Bălgarija... S. 109. 
229 BROUČEK, S[tanislav]. Nad spolkovou činností Čechů... S. 73; VAŘEKA, Josef. Češi v Bulharsku. S. 82. 
230 BROUČEK, S[tanislav]. Nad spolkovou činností Čechů... S. 72. Dále tamtéž: „Podobné údaje o počtech a profesích Čechů a 
Slováků se objevovaly i v tehdejších publikacích o československém vystěhovalectví. S. Klíma píše ve své knize Čechové a 
Slováci za hranicemi, že v Sofii žilo v roce 1925 765 Čechů a Slováků, v Gorné Orechovici, kde byl československo-bulharský 
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 Tyto kusé statistiky svědčí o relativně ustáleném zájmu českých (československých) 

obyvatel o profesní působení v Bulharsku, který setrval i po první světové válce (není v tom 

rozlišena konkrétní národnost, profesní skladba a nejsou patrny reemigrační a imigrační 

pohyby v předešlých let). 

 

5.4. Příčiny a motivace migrace Čechů do bulharských zemí 

Migrace Čechů do bulharských zemí v 19. století byla podmíněna mnoha politickými, 

ekonomickými a sociálními faktory. Rozhodující význam měl zejména slovanský 

entuziasmus a ideje panslavismu, volně se šířící napříč slovanskou Evropou, či napjaté 

politické i sociální vztahy v habsburské monarchii v souvislosti s národně 

osvobozeneckými snahami českého národa i zhoršená ekonomická situace a obtížného 

hledání zaměstnání231) od poloviny 19. století. Zvyšující se ekonomický zájem o Balkán 

(investice kapitálu) i vědecký zájem řady odborníků o slovanské národy na Balkáně 

bezesporu také zvýšil povědomí o Bulharsku i sympatie k němu232. Již v sedmdesátých letech, 

kdy v Čechách studovalo mnoho mladých Bulharů a působili zde někteří bulharští kulturní 

činitelé (např. Marin Drinov)233, docházelo velmi intenzivně k vytváření úzkých kontaktů mezi 

Bulhary a Čechy v duchu slovanské vzájemnosti. Fenomén nazývaný „česká invaze“ do 

Bulharska po jeho osvobození tak má své hluboké kořeny již v předešlých několika dekádách. 

 

5.4.1. Slovanská vzájemnost a společný osud obou národů 

Druhá polovina 19. století se vyznačovala sílícím slovanským entuziasmem a ideje vzájemné 

pomoci slovanských národů.234 V době národního uvědomování se tato pomoc projevovala 

zejména ve vzájemném podporování národně osvobozeneckých bojů jak v rámci Rakouska-

Uherska, tak i na území Osmanské říše.235 Panslavismus neboli všeslovanství byla velmi 

                                                
cukrovar, 298 Čechů. Češi a Slováci se usídlili v početnějších skupinkách i v dalších místech: v Lomu (pivovar a hotel), v Šumenu 
(pivovar), v Kajali a Burgasu (cukrovar) aj. Nejvíce Čechů a Slováků žilo kolem roku 1925 v plevenském kraji, z nichž bylo nejvíce 
Slováků, bulharských státních příslušníků [...] ve vesnicích Brašljanici, Gorné Mitropoli, Mrtvici a Vojvodovu...“ 
231 Během „jara národů“ v roce 1848 se uskutečnil boj za sjednocení zemí české koruny. Na slovanském kongresu v Praze byla 
prohlášena „svoboda, rovnost a bratrství“ národů v podunajské monarchie a prosazována myšlenka „unie rovných národů“ v rámci 
habsburské říše. Následující rok získaly národy říše novou ústavou rovnoprávnost, ale bez žádných záruk. Maďarsko vyhlásilo 
nezávislost, ale jeho revoluce byla potlačena, přičemž jeho vůdci hromadně emigrovali do Turecka. V roce 1861 byla v Rakousku 
přijata nová ústava, ale po vítězství monarchistické obnovy nastala doba neoabsolutismu, spojená s finanční krizí, vojenskou 
slabostí a potlačování jednotlivých národů. V roce 1866 se uskutečnila prusko-rakouská válka. Po porážce Rakouska v roce 1867 
bylo vyhlášeno Rakousko-Uhersko jako stát založený na principu dualismu. Na rakouském územní pokračovaly etnickými rozpory, 
které nepřetržitě vedly k hromadné emigraci. Roku 1868 žádal František Ladislav Rieger, aby byla Čechům a Maďarům přiznána 
stejná práva. Konzervativní „staročeši“ (Palacký a Rieger) se ideově přiblížili panslavismu. Německá liberální strana však v obavě 
z posílení slovanského elementu v říši odmítla v roce 1871 „hlavní body“ českého zemského sněmu, které obsahovaly mimo jiné 
požadavky na autonomii. Češi získali národnostní převahu a česká populace ve městech rostla. Dle ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. 
Čechi-stroiteli na nova... S. 117-118; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Češkite inženeri-emigranti... S. 43. 
232 Zejména Dějiny Bulharska (1876) od Konstantina Jirečka nebo práce inženýrů Antonína Pelze (viz heslo v katalogu) ad. 
233  URBAN, Zdeněk. Z dějin česko-bulharských kulturních styků. S. 35-37, 106, 143; AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny 
československo-bulharských vztahů. S. 91-98, 107; TODOROV, Veličko. „Okupacijata“ kato civilizatorska rolja... S. 20; 
HAVRÁNKOVÁ, Růžena. Jak jsme budovali Bulharsko... S. 134, 136; STROHSOVÁ, Klára. Migrace Čechů do Bulharska... S. 33, 
34; ZEMAN, Pavel. Češi v Sofii v 80. letech... S. 383 ad. 
234  DUŠEK, Bedřich. Čeští osvětoví pracovníci v Bulharsku. S. 298; AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-
bulharských vztahů. S. 137; HAVRÁNKOVÁ, Růžena. Jak jsme budovali Bulharsko… S. 135, 139; STROHSOVÁ, Klára. Migrace 
Čechů do Bulharska... S. 33; ZEMAN, Pavel. Češi v Sofii v 80. letech... S. 383 ad. 
235 STROHSOVÁ, Klára. Migrace Čechů do Bulharska... S. 34; PEJKOVSKA, Penka. Migracii ot Avstro-Ungarija kăm Bălgarija... 
S. 108; ZEMAN, Pavel. Češi v Sofii v 80. letech... S. 383 ad. 
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účinná hnací sila mnoha procesů ve slovanském světě a měla svůj velký význam i pro 

„spuštění“ česko-bulharských vztahů a následné „české invaze“ do osvobozeného Bulharska. 

 
„Slovanská idea, jejímiž apoštoly byli u nás Dobrovský, Šafařík a Kollár, měla v našich 

zemích zcela jiné podmínky vývoje než v Rusku, kde se stala již za Petra Velikého 

nástrojem vládní moci k realisaci jejích snah – totiž postupu na Balkán a přístupu k 

otevřenému moři. Naše pochopení a hlásání slovanské ideje bylo zcela v duchu 

nesvobodného národa, který poznával a konečně poznal svou slavnou minulost i 

společný původ slovanský, a který proto chtěl někdejší celoevropské pacifistické 

snažení krále Jiřího Poděbradského plně uplatniti ve svazu národů slovanských s 

úplnou svobodou, rovností a vzájemností. Nás, když K. Havlíček správně ukázal na 

hegemonické snahy Ruska, tím více začal zajímati osud jižních Slovanů již proto, že tu 

byl též společný zájem, totiž osvobození z cizího jha.“236 

 
Velmi výstižně to popsal i Javor Milušev (*1948), potomek českého právníka činného v 

Bulharsku Antonína Bernkopfa (1835-1905): 

 
„Přítomnost Čechů v životě Bulharska jsme zvyklí vysvětlovat politikou rakousko-

uherské říše a nedostatkem národní samostatnosti nebo tíhou vlády habsburské 

monarchie a toto bývá uváděno jako důvod pro zasvěcení Čechů v budování 

osmnáctého evropského státu. Tyto důvody jsou opodstatněné, ale také 

zevšeobecňující a dávají pod jednoho jmenovatele všechny Čechy, kteří přijali 

dobrovolnou emigraci. Otázka, zda jsou bulharští Češi emigranti z Rakouska-Uherska, 

kteří našli útočiště v osvobozeném prostoru v Bulharsku, nebo hosté, cizinci dočasně 

pobývající na základě pracovní smlouvy, může mít velmi objektivní a nestranné 

odpovědi, ale nikoliv však lhostejné. Protože z hlediska osudu každého jednotlivce by 

tyto odpovědi zůstaly až za někdy obtížně pochopitelným, ale upřímným soucitem s 

osudem slovanských bratrů.“237 

 

Samotná příprava bulharského národního povstání proti turecké nadvládě vyvolala v 

českých zemích značný ohlas i nadšení. V době bojů Bulharů za svobodu se v české 

společnosti zrodila velmi silná vlna solidarity a zájem o aktuální dění i průběhu hrdinného boje 

bulharských povstalců během Dubnového povstání v roce 1876, které vyústilo řadě 

publikovaných oslavných básní a písní, spisů, novinových článků, přičemž se v českém tisku 

bulharský boj stal významným politickým, kulturním i ekonomickým tématem. Český lid svými 

„hlasy proti tureckým zvěrstvům a na obranu bulharského národa [...] prokazoval nejen 

slovanskou vzájemnost, ale zároveň i nesouhlas k antislovanské a antičeské politice rakousko-

uherské vlády.“238 Bulharské snahy o osvobozené podporovali významní čeští politici, umělci 

                                                
236 DUŠEK, Bedřich. Čeští osvětoví pracovníci v Bulharsku. S. 298. 
237 MILUŠEV, Javor. Češki profili v obštestvenoto razvitie... S. 26-27. 
238  STROHSOVÁ, Klára. Migrace Čechů do Bulharska... S. 34. Autorka to citovala dle AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny 
československo-bulharských vztahů. S. 126, kde je znění „Je dostatečně prokázáno, že český lid okázalými oslavami ruských 
úspěchů při osvobozování Bulharska prokazoval nejen slovanskou vzájemnost, nýbrž i nesouhlas s reakční, protičeskou a 
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 (Josef Mukařovský, Mikoláš Aleš), spisovatelé (Karolína Světlá, Božena Němcová) a básníci 

(Svatopluk Čech), ale i také čeští studenti.239 

V sedmdesátých letech byly vnitřní politické poměry v rakousko-uherské monarchie 

napjaty, plné nesvobody a perzekucí. 

 
„Zprávy o balkánských povstáních a osvobozovacích válkách navíc vpadly do 

hospodářské a zejména politické tišiny v Čechách druhé poloviny sedmdesátých let, do 

atmosféry nanicovaté „pasivní opozice“ vůči Vídni a doznívající ekonomické krize a 

vyvolaly u nás výbuch nadšení (často naivního) pro aktivitu jihoslovanských hrdinných 

„bratří“. Vědomé i nevědomě působily jako kompenzace domácí situace. Obě politické 

strany, mladočeši a méně ochotně také staročeši, se zejména ve svém tisku chopily 

příležitosti tak trochu protivídeňské demonstrace. Ale zase ne příliš – hlavním politickým 

zájmem bylo rozšíření, rozmnožení „slovanského živlu“ v rámci monarchie.“240 

 
Situace byla nelehká i pro mladé kulturní a osvětové pracovníky: 

 
„V Čechách bylo inteligence nadbytek a mnozí obtížně hledali vhodné uplatnění.“241  

 
„Coby vysoce rozvinutá v průmyslovém i kulturním ohledu část Rakouska-Uherska, v té 

době měly Čechy dostatečný počet představitelů inteligentů a specializovaných 

pracovníků, ale nebyla svobodná rozvíjet svůj vlastní potenciál pro svrchované účely, v 

důsledku čehož obě sociální skupiny se cítily ohroženy nezaměstnaností nebo slabě 

placenou prací.“ 242  

 
Zároveň ale: 

 
„Do Bulharska odešlo mnoho vynikajících odborníků, kteří doma měli dostatek možností 

nebo již i zajištěnou dobrou budoucnost a mnohdy po stránce vědeckobadatelské i v 

příznivějších podmínkách.“243 

 
„Velkou, leckdy rozhodující úlohu hrála též u velké části těch, kteří odcházeli na jih, 

touha po poznání života ve svobodné zemi, v němž si přáli spatřit jakýsi předobraz 

svobody ve své vlasti. Nelze si zakrývat, že jistá část konservativně orientovaných 

českých pracovníků, zvláště z řad zámožnějších živnostníků a řemeslníků, byla 

politickými poměry v Bulharsku zcela spokojena, že jí nijak nevadil ani kníže ani 

buržoazní „svoboda“, na míle vzdálená té, za kterou byl oběšen Vasil Levski, za kterou 

padl Christo Botev a za kterou položili své životy nejlepší synové a dcery bulharského 

národa. Celková situace byla tím složitější, že již v prvních letech po osvobození 

                                                
protislovanskou politikou rakousko-uherské vlády.“ 
239 AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. S. 60-72; HAVRÁNKOVÁ, Růžena. Jak jsme budovali 
Bulharsko... S. 135; STROHSOVÁ, Klára. Migrace Čechů do Bulharska... S. 34; MARTÍNEK, Jiří. Bulharsko. S. 106-107 ad. 
240 HAVRÁNKOVÁ, Růžena. Jak jsme budovali Bulharsko... S. 135. 
241 AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. S. 136. 
242 TODOROV, Veličko. „Okupacijata“ kato civilizatorska rolja... S. 8-9. 
243 AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. S. 137. 
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nechybělo u nás ani těch, jejichž poměr k Bulharsku se vyčerpával jen a jen poměrem 

k bulharskému trhu, k rozšíření zájmových sfér české buržoasie o novou oblast, pro 

svou hospodářskou zaostalost pochopitelně velmi výhodnou a výnosnou.“244 

 

5.4.2. Česko-bulharské kulturní styky v období před osvobozením 

Již od padesátých let 19. století studovala řada mladých Bulharů v Čechách a to jak na 

vysokých školách v Praze, tak i na školách středních v Táboře, Písku, Hradci Králové, Praze 

a jinde. Řada z nich se po osvobození aktivně účastnila politického, kulturního i 

hospodářského života bulharských zemí. Komunikace mezi mladými Bulhary vedla k velmi 

prudkému zintenzivnění česko-bulharských vztahů v duchu slovanské vzájemnosti. Z celé řady 

Bulharských studentů je nutno zmínit, alespoň ty, o kterých bude se dále hovořit v různých 

souvislostech: revolucionáři Angel Kănčev (pomocník apoštola svobody Vasila Levského), 

Petăr Berkovski či Ivan Drasov, budoucí státníci Stojan Danev, Vasil Radoslavov, Ivan 

Salabašev, folklorista Atanas Iliev a mnoho dalších.245 

 

5.4.3. Nový bulharský stát jako pole pro profesní uplatnění a seberealizace 

Jeden z hlavních, a zcela logických motivů ke zvýšené migraci ve sledovaném období byl nově 

otevřený pracovní trh spojený s rozsáhlým nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve všech 

oblastech státní správy, sociálního a kulturního života v Bulharsku.246 Nový slovanský stát na 

Balkáně, který usiloval o kulturní návrat k evropským kulturním hodnotám, nabízel velké, v 

prvních letech po osvobození takřka neomezené možnosti pro profesní uplatnění i 

seberealizace mladé české inteligence, dělnictva i řemeslníků (ti zejména v soukromém 

sektoru, viz dále kap. 6). Češi přicházeli na oficiální pozvání (či poptání) vlády (v prvních letech 

se jednalo o vlády obou Bulharsek) či místních samospráv, na pozvání známých či příbuzných 

již v zemi pobývajících nebo z vlastní iniciativy.247 

 
„Při tom jest význačné a nejvýše pozoruhodné, že bulharská vláda, při značných 

možnostech výběru z jiných kulturních zemí, obrátila se s plnou důvěrou již tenkráte k 

našemu národu, plně oceňujíc všestrannou zdatnost našich lidí, aby spolubudovali 

základy nového bulharského státu.“248 

 
K zvláštní účasti Čechů v budování novodobého státu přinesl zajímavé vysvětlení Javor 

Milušev: 

                                                
244 URBAN, Zdeněk. Z dějin česko-bulharských kulturních styků. S. 46-47. 
245 SÍS, Vladimír. Poznámky k československo-bulharským stykům... S. 4; AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-
bulharských vztahů. S. 91-98 ad. 
246 MILUŠEV, Javor. Češki profili v obštestvenoto razvitie... S. 26-27; STROHSOVÁ, Klára. Migrace Čechů do Bulharska... S. 34; 
VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 21; ZEMAN, Pavel. Češi v Sofii v 80. letech... S. 383 ad. 
247 DUŠEK, Bedřich. Čeští osvětoví pracovníci v Bulharsku. S. 299; HAVRÁNKOVÁ, Růžena. Jak jsme budovali Bulharsko... S. 
135; MILUŠEV, Javor. Češki profili v obštestvenoto razvitie... S. 26-27 ad. Je to prezentováno také v kap. 6 ve vztahu k technikům. 
248 Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 5. 
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 „Přítomnost cizinců v bulharských zemích v době před a po osvobození má svoje 

specifické odlišnosti od těch historických příkladů, kdy po kolonizátorech přicházeli do 

nových území misionáři a podnikaví představitelé různých národností, kteří kultivovali 

místní obyvatelstvo v souladu s politikou dané říše. Vděčnost k bratrům osvoboditelům 

vylučuje uplatnění podobného standardního vysvětlení role Rusů v rozvoji třetího 

bulharského státu. Ihned po rusko-turecké osvobozenecké válce a podepsání 

Sanstefanské mírové smlouvy přicestovalo do Bulharska mnoho Rusů a položilo 

základy bulharských úřadů. Po mnohačetných válkách, které Rusko vedlo proti 

Turecku, lze válku z roku 1878 vysvětlit také hájením zájmů impéria na Balkánském 

poloostrově a v jí osvobozeném Bulharsku. Rozdíly mezi ruským slavismem a 

evropským panslavismem nemohly setřít význam motivů pomoci, kterou 

prostřednictvím osvobození z tureckého útlaku [Rusko] poskytlo bratrskému 

slovanskému národu. Očekávání národa, že vzestup bude nemyslitelný bez bratrské 

výpomoci ze strany Dědy Ivana249, byly pochopitelné. Bulharský národ ale překonal 

prvotní závislost na svých osvoboditelích, obhájil své právo samostatného rozvoje a 

ruská přítomnost v Bulharsku nemohla zabránit tomuto oprávněnému národnímu 

nároku. Jakkoliv byly bulharské země centrum přitažlivosti pro staré ruské sny, novými 

teritorii Ruské říše se nestaly, a bulharský národ neintegroval, ale mnoha úsilími navrátil 

svůj mladý stát k evropské civilizaci. S tímto evropským návratem lze vysvětlit 

skutečnost, že ve společenském vědomí, jakkoliv paradoxně se to může na první 

pohled jevit, budování bulharského státu po osvobození je spojeno ne tolik s ruskými, 

nýbrž s českými činiteli. Tento paradox lze vysvětlit i nezištnou přítomností Čechů v 

bulharských zemích, kteří, vedení humánními podněty a soucitem k osudu 

utiskovaného bulharského národa, svými pohledem na svět odlišným od toho 

orientálního slovanského, stimulovali probuzení bulharského národního 

sebeuvědomění.“250 

 
Ne zcela vyjasněna však zůstává otázka, jaký byl vztah státu k nabírání potřebného 

„personálu“, respektive zda se jednalo o proces stimulovaný, řízený či regulovaný státem. 

Javor Milušev konstatoval ve svém jinak kvalitně zpracovaném textu nepříliš přesvědčivě:  

 
„Mezi Bulharským knížectvím a Rakousko-Uherskem byla uzavřena kulturní dohoda. 

Východní Rumelie jako součást turecké říše nemohla uzavírat mezinárodní smlouvy a 

proto vystoupila s výzvou o pomoc, v důsledku které dorazilo mnoho Čechů, poddaných 

rakousko-uherské říše.“251 

 
Zmíněnou „kulturní dohodu“ je však potřebné chápat ve vztahu k výše prezentovaným 

česko-bulharským vztahům spíše jako nepsanou. Coby protiklad Miluševova tvrzení zní 

konstatování Kláry Strohsové [Vankové]: 

 

                                                
79 Personifikované označení Ruska v kolektivních představách Bulharů v době národního obrození. 
250 MILUŠEV, Javor. Češki profili v obštestvenoto razvitie... S. 24-25. 
251 Tamtéž. S. 26. 
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„Čeští vzdělanci a odborníci tak měli v Bulharsku často lepší šanci na uplatnění než ve 

stagnujícím Rakousku-Uhersku. Z bulharské strany se nejednalo nikterak o záměrnou 

politiku, nicméně Bulharsko jednoznačně českou vlnu odborníků […] uvítalo.“252 

 

V souvislosti s faktem, že v prvních letech po osvobození bylo možné sledovat 

intenzivnější působení pracovníků v rezortech veřejné správy, financí, spravedlnosti, armády, 

vzdělávání či veřejných staveb z ciziny253 Penka Pejkovska připomíná Konstantina Jirečka, 

tehdy generálního tajemníka nově vytvořeného ministerstva školství, podle kterého bylo 

potřebné zaměstnat na každém ministerstvu alespoň jednoho cizince ve funkci generálního 

tajemníka či poradce: Rusa, Belgičana, Francouze, Němce či „rakouského“ Slovana. Tato 

skutečnost svědčí, že bulharský stát o podobném uplatnění cizích odborníků ve státní správě 

zájem měl, ale zároveň bylo jejich působení do značné míry omezeno, a to přímo Tărnovskou 

ústavou z roku 1879. Cílem byl zřejmě pečlivý výběr (či prověření) pracovníků, u kterých 

důležitou roli hrály kompetence a loajalita k bulharskému státu. Bulharská ústava tak výslovně 

stanovovala (čl. XII, oddíl II, b. 66)254, že cizí státní příslušníci mohou být přijati do státní služby, 

pouze pokud k tomu získají povolení od Národního shromáždění (parlamentu). Vzápětí i další 

bulharské zákony částečně omezily či regulovaly působnost cizinců, jako například zákon o 

úřednících z roku 1882, který stanovoval, že cizinci mohou sloužit na úřednických pozicích, 

pouze pokud jsou specialisté a na základě smlouvy (kontraktu) po dobu tří let.255 Pro objektivní 

pohled na tento aspekt je potřebné doplnit, že mnoho českých kulturních, osvětových a dalších 

pracovníků různých oborů přišlo do Bulharska na základě oficiálního, a přesto osobního 

pozvání konkrétních státníků či kulturních činitelů, což je prezentováno v dalším odstavci. 

 

5.4.4. Osobní kontakty a výzvy 

Dalším faktorem, který měl význam pro příchod zejména představitelů inteligence do 

Bulharska, měly tedy úzké osobní kontakty a přátelství mezi Čechy a Bulhary (zejména 

vystudovanými v Čechách), které vznikaly zejména v sedmdesátých letech 19. století. Ve 

svých pamětech Jan Brožka napsal: 

 
„...počalo se záhy pomýšleti na výpomoc z ciziny a která jiná cizina mohla to býti nežli 

slovanská? Hlavní zřetel v tomto ohledu byl obrácen na Čechy, kde již v turecké době 

jednotliví mladí Bulhaři hledali své vyšší a odborné vzdělání.“256 

                                                
252 STROHSOVÁ, Klára. Migrace Čechů do Bulharska... S. 34. 
253 Viz podrobněji CURAKOV, Angel. Encikolopedija Pravitelstvata na Bălgarija: Chronologija na političeskija život 1879-2005. 
254 Konstitucija na Bălgarskoto knjažestvo, 1879 [online]. Narodno săbranie na Republika Bălgarija. [cit. 28. 12. 2020]. Dostupné 
z: https://parliament.bg/bg/17.  
255 PEJKOVSKA, Penka. Migracii ot Avstro-Ungarija kăm Bălgarija... S. 86; VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-
istoričeskoto... S. 24. 
256 BROŽKA, Jan. Před čtyřiceti lety (Mé vzpomínky). Proč jsem se odhodlal jeti do Bulharska. S. 136. 

https://parliament.bg/bg/17
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 V odborné literatuře zabývající se sledovanou problematikou lze dohledat celou řadu případů, 

kdy příchod daného Čecha vyplynul z pozvání konkrétního bulharského kulturního činitele, se 

kterým udržoval přátelský vztah.257 

 
„Po osvobození Bulharska byli do země naši učitelé zváni ponejvíce na doporučení těch 

Bulharů, kteří nabyli svého vzděláni u nás, znali naše cítění k bulharskému národu, výši 

naši kultury i kvalitu našich lidi. A tak jedni přišli na pozvání [...] T[odora]. Ikonomova, 

jiní na pozvání Vasila Atanasova, M[arina]. Drinova, [Joakim] Grueva, [Konstantina] 

Veličkova a celé řady dalších.“258 

 
Mnoho z nich bylo členy pražského spolku „Bulharská sedjanka“ (zal. 1880).259  

Obdobná situace pramenila také z přátelství mezi Čechy stejného či příbuzného 

povolání (například mezi spolužáky ze stejné školy) či z příbuzenských vztahů (podrobně to 

bude prezentováno v následující kapitole). 

 
„Významnou zprostředkovatelskou úlohu tu sehrál Konstantin Jireček a jeho otec Josef 

Jireček, rodina Braunerů, Vojta Náprstek a mnoho jiných. Z bulharské strany pak Marin 

Drinov, na jehož naléhání byl roku 1879 pozván K. Jireček novou bulharskou vládou, 

aby v Bulharsku pomohl při organizování školství, vědeckého a kulturního života.“260 

 

Samotný Jireček byl z počátku mírně skeptický, ale vzápětí inicioval i přijal velké množství 

žádostí českých uchazečů o pracovní místa v Bulharsku. Jednalo se též o řemeslníky, krejčí, 

obuvníky, sládky, knihaře a řada dalších.261  

V neposlední řadě je také potřeba připustit, že někteří Češi, kteří do Bulharska přijeli, 

byli dobrodružné povahy.  

 

5.4.5. Zájem o bulharské území 

Většina migrací během 19. století tedy probíhala především z důvodů sociálně-ekonomických. 

Tehdy se hospodářský význam českých zemí v rámci habsburské monarchie stále zvyšoval a 

v polovině století došlo k významnému pronikání českého kapitálu do Uher, Haliče a také na 

Balkán v souvislosti se zakládáním cukrovarů, pivovarů a dalších továren v Srbsku a na jiných 

místech jak v rámci habsburské monarchie (především ve Vídni a v dolních Uhrách), tak i 

mimo habsburskou monarchii. 262  V této souvislosti lze uvést také předpoklad některých 

                                                
257  MILUŠEV, Javor. Češki profili v obštestvenoto razvitie... S. 27-28; AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-
bulharských vztahů. S. 137; TODOROV, Veličko. „Okupacijata“ kato civilizatorska rolja... S. 20 ad. Svou roli sehrálo přátelství 
Marina Drinova s Konstantinem Jirečkem a bratry Škorpilovými, Konstantina Veličkova s Jaroslavem Věšínem, Todora Kesjakova, 
Vasila Stojanova a Ivana Salabaševa s Antonínem Šourkem, Michalaki Georgieva s Janem Markem a Janem Brožkou, Nikolaje 
Pavloviče s Janem Mrkvičkou, Otto Hořejším a Františkem Splítkem, Aleksandra Teodorova-Balana s Ludvíkem Lukášem a 
Vladimírem Šakem, Ivana Šišmanova s Karlem Macháněm ad., viz první c. d. 
258 DUŠEK, Bedřich. Čeští osvětoví pracovníci v Bulharsku. S. 299. 
259 Tamtéž. S. 299. Mezi ně byli Vladislav Šak, Jan Mrkvička, Ludvík Lukáš ad. 
260 AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. S. 137. 
261 TODOROV, Veličko et RUSNJAKOVA, Marcela. Bălgarite i bălgarskite čechi... S. 4. 
262 STROHSOVÁ, Klára. Migrace Čechů do Bulharska... S. 33. 
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badatelů, že po osvobození Bulharska stimulovala rakousko-uherská vláda migraci Čechů do 

Bulharska z politických důvodů, a to aby bránili možnosti vytvoření ruského protektorátu na 

Balkáně.263 

* * * 

„Přímé česko-bulharské kulturní styky na rozhraní XIX. a XX. století byly vůbec vesměs 

ještě poměrně velmi živé, třebaže ani zdaleka nedosahovaly síly prvních let po 

osvobození Bulharska. Jejich charakter se ovšem stále rychleji dosti pronikavě měnil. Z 

prvních mocných přílivů českých kulturních pracovníků se mnozí vrátili do vlasti a mezi 

Čechy, kteří přicházeli na jejich místa, ustavičně vzrůstal počet těch, jejichž názory byly 

značně konservativní či přímo reakční. Příčin tohoto jevu bylo několik. Souviselo to 

zejména jednak s tím, že se česká buržoasie, pokud šlo o Bulharsko, již zcela 

orientovala k upevňování a rozšiřování svých nově získaných, slibných hospodářských 

posic a že se tomuto cíli snažila podřídit vše ostatní, jednak s vlivem reakčních pojetí 

slovanské myšlenky (zvláště Kramářova neoslavismu s tehdejšími sympatiemi nemalé 

části našeho měšťáctva s bulharským monarchickým zřízením, především však se 

skutečností, že čeští kulturní pracovníci, pevně spjatí se zápasy a zájmy dělnické třídy, 

přicházeli tehdy ještě do hlubšího styku s novým životem vzdáleného Bulharska pouze 

ojediněle.“264 

 

5.5. Typologie „bulharských“ Čechů 

Pro lepší pochopení problematiky přispěje také „typologizace“ Čechů činných v Bulharsku – 

„bulharských“ Čechů, jak jsou běžně nazývaní v odborných kruzích – v druhé polovině 

devatenáctého a první polovině 20. století. Rozdělení lze uskutečnit dle různých kritérií, ale 

většina badatelů265 Čechy rozděluje do skupin zejména dle profesního uplatnění, což vytváří 

také lepší představu jak o jejich profesní různorodosti, tak i o sociální skladbě:  

– inteligence – dle Vladimira Penčeva vytváří tato skupina kolektivní obraz 

„bulharských Čechů“, který je dodnes živ v paměti Bulharů; 

– průmyslníci a podnikatelé; 

– řemeslníci; 

– dělníci v průmyslové výrobě, zejména té vzniklé za účastí českého kapitálu; 

– kompaktní etnická diaspora zemědělců ve Vojvodově.  

Desítek, možná stovek je publikací, článků a studií, které se zabývají různými aspekty 

působení Čechů v Bulharsku. Většina je napsána v bulharském jazyce a mnohem méně jich 

bylo napsáno či přeloženo do českého jazyka. Mnoho z těchto textů má zároveň 

širokospektrální záběr či je koncipováno na principu vytvoření „přehledu“, ve kterém je stručně 

popsána práce a přínos představitelů české inteligence v různých oblastech kulturního i 

                                                
263 PEJKOVSKA, Penka. Migracii ot Avstro-Ungarija kăm Bălgarija... S. 108. 
264 URBAN, Zdeněk. Z dějin česko-bulharských kulturních styků. S. 61. 
265 Zdroje cit. v pozn. 204. Klára Strohsová je rozděluje o něco zjednodušeněji ne Vladimir Penčev a to do dvou „víceméně 
heterogenních skupin“ tj. 1) inteligence a 2) podnikatelé řemeslníci, dělníci neboli „účastníci bulharského hospodářského rozvoje“. 
C. d. S. 34. Autor disertační práce se přiklání k podání Penčeva. 



5. Češi v Bulharsku 

- 81 - 

Ing. arch. Nikolay Brankov 

 společenského života v Bulharsku (u nevýznamnějších také s biografickými údaji). Podobný 

přehled by jistě nebyl od věci i zde, zvlášť za předpokladu, že se čitatel nesetkal s příslušnou 

problematikou. Svým způsobem je však toto „nutné“ zopakování již publikovaného a mnohdy 

mechanického vyjmenování jmen a práce jednotlivých osob (které má význam pro kvalitativní 

prezentaci tématu) nad rámec disertační práce. Nepřináší nic nového v poznání sledovaného 

tématu, ale naopak se střetává s reálnou možností prezentovat nepřesné či neověřené 

informace – podobný přehled by jistě vyžadoval daleko odpovědnější studium pramenů a 

konfrontace dat z jednotlivých zdrojů. Proto v následujících řádcích budou uvedeny pouze 

hlavní oblasti působení prvních tří výše uvedených typologických skupin. Oblasti působení 

Čechů v Bulharsku po osvobození lze rozdělit následně266, přičemž je potřebné zdůraznit, že 

řada Čechů se uplatnila coby aktivní a všestranné osobnosti ve více oblastech: 

– školství a osvěta – středoškolští učitelé a profesoři, později též vysokoškolští a 

učitelé odborných škol (zemědělských, odborně průmyslových či řemeslnických), kteří 

vyučovali řadu předmětů (výuka cizích jazyků, historie, zeměpis, logika a psychologie, 

matematika, deskriptivní geometrie, kreslení, fyzika, chemie, botanika ad.), organizovali výuku 

a sestavovali učebnice a další pomůcky.267 Jedná se o nejpočetnější skupinu, přičemž i někteří 

z řad českých techniků se uplatnili v oblasti pedagogiky (viz kap. 5); 

– architektura, urbanismus a stavitelství – inženýři, architekti a stavitelé, včetně 

podnikatelů staveb, kterým je věnována další část disertační práce; 

– hudebnictví – vojenští kapelníci, muzikanti (houslisté, pianisté), skladatelé a 

dirigenti, kteří vystupovali, tvořili, vyučovali či vydávali sborníky se skladbami; 

– zeměpis a geologie, historiografie, etnografie, archeologie a muzejnictví268; 

– zahradnictví, botanika a zemědělství – agronomové, sadaři, stavitelé parků, 

zahradníci, lesníci, městští zahradníci269; 

– lékařství a lékárenství – lékárníci (magistři i majitelé lékáren), lékaři; 

– právo a soudnictví – státní návladní, soudcové a advokáti270; 

– výtvarná umění a řemesla – malíři, grafici, sochaři, řezbáři, kameníci, nábytkáři; 

– scénická umění – operní a dramatičtí umělci, divadelní mistři; 

                                                
266 Přehled sestaven dle BROŽKA, Jan. Před čtyřiceti lety (Pokračování). Naši krajané v Sofii a v Bulharsku vůbec [I]; BROŽKA, 
Jan. Před čtyřiceti lety (Pokračování). Naši krajané v Sofii a v Bulharsku vůbec [II]; Jubilejní ročenka československé kolonie v 
Bulharsku. S. 8-11, 130-131; DUŠEK, Bedřich. Čeští osvětoví pracovníci v Bulharsku; MILUŠEV, Javor. Češki profili v 
obštestvenoto razvitie... S. 31-50; PENČEV, Vladimir. Češi v Bulharsku... S. 119-120; PENČEV, Vladimir. Za češkata invazija v 
Bălgarija... S. 195; VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 22-23 ad. 
267 Oblast je podrobně zpracována, viz ZEMAN, Pavel. Působení českých učitelů ve Východní Rumelii v letech 1878-1885; 
ZEMAN, Pavel. Česká inteligence v Bulharsku v letech 1878-1885 na příkladu českých učitelů ve Východní Rumelii; ZEMAN, 
Pavel. Česká inteligence v Bulharsku v letech 1878-1912: Život a práce českých učitelů; BEČVÁŘOVÁ, Martina. České kořeny 
bulharské matematiky. Praha: Matfyzpress, 2009. 482 s. Dějiny matematiky; sv. 40. ISBN 978-80-7378-079-1; VĂRBANOVA, 
Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 325-373 ad. 
268 Oblast je podrobně zpracována, viz např. VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 153-204. Zde 
spadá činnost Konstantina Jirečka, Václava Dobruského či bratří Karla a Hermengilda Škorpilových. 
269 Oblast je podrobně zpracována, viz např. GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900: 
Evropejski vlijanija v bălgarskoto gradoustrojstvo, architektura, parkove i gradini 1878-1918 ad. 
270  Oblast je podrobně zpracována, viz např. MILUŠEV, Javor. Češki profili v obštestvenoto razvitie na sledosvoboždenska 
Bălgarija či starší články: CVETLER, Jiří. Český dopisovatel v srbsko-bulharské válce r. 1885. Slovanské historické studie. 1960, 
roč. III, s. 263-312; CVETLER, Jiří. K české účasti na budování bulharského státu: Činnost prokurátorů A. Bernkopfa a dr. K. 
Svobody při organizaci justice. Slovanské historické studie. 1966, roč. VI, s. 159-185 ad. 
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– průmysl a podnikání – průmyslníci a podnikatelé z Čech, kteří položili základy 

některých průmyslových výrob (aktivně působili v oblasti pivovarnictví, cukrovarnictví, 

textilního průmyslu, nábytkářství ad.); 

– řemesla, živnost a obchod – čalouníci, fotografové, hostinští, houslaři, koláři, krejčí, 

litografové, módní návrháři, obuvníci, sládci, strojmistři, tiskaři a typografové, truhláři, umělečtí 

knihaři, uzenáři, zámečníci, různí učňové ad.; 

– vojenští důstojníci v bulharské armádě; 

– dělnictvo. 

 

5.6. Kulturní střety 

Samostatnou kapitolou problematiky, která je do značné míry nad rámec disertační práce, ale 

pro dokreslení kontextu je ji nezbytné zmínit, se týká kulturních střetů mezi Čechy a Bulhary, 

tedy představiteli vyspělé evropské kultury a tzv. „Homo Balkanicus“ v celé jeho šíři.271 Již od 

prvních let po osvobození se projevila i temná strana sledovaného fenomenu, vyplývající z 

negativního vztahu Bulharů ke všem cizincům v zemi, přičemž i Češi neměli v Bulharsku často 

lehkou situaci a nejeden z nich byl donucen se z těchto důvodů vrátit do vlasti. Lze hovořit 

zejména o silných xenofobních náladách, dle Konstantina Jirečka šlo dokonce o náladách 

„čechofobských“.272 Již samotný výraz „česká kulturní okupace“, který byl zřejmě prvně v 

literatuře použit pamětníkem Janem Wagnerem273, nese explicitní význam negativismu. Ve 

svém deníku Jireček napsal: 

 
„Oni vůbec nedokázali ocenit ideje a práci cizinců. Opoziční noviny, zejména mimo Sofii, 

psaly žlučovité články proti všem cizincům v Bulharsku, jako kdyby s jejích vyhnáním 

měly ihned nastat zlaté časy.“274 

 
Češi se tak často setkávali s profesním podceňováním či neuznáním (zejména u oborů v 

Bulharsku dosud neznámých, včetně techniků, což bude prezentováno v následující kapitole).  

 
„Kvůli záměrnému vzdání se kariéry a pozic, byli často stěhováni z města do města, což 

byla ve skutečnosti v tehdejším vládním systému běžná praxe, a v některých případech 

                                                
271 Této problematice se věnuje: TODOROV, Veličko. „Okupacijata“ kato civilizatorska rolja ili vmesto otgovor na pisatelja Jordan 
Vălčev; TODOROV, Veličko et RUSNJAKOVA, Marcela. Bălgarite i bălgarskite čechi – tipologija na nedorazumenijata ad. 
272 TODOROV, Veličko. „Okupacijata“ kato civilizatorska rolja... S. 15. 
273 WAGNER, Jan. Vzpomínky z Bulharska a jiné črty. Praha: Jan Wagner, 1897. S. 31. „Ruská okupace po válce rusko-turecké 
zanechala v Bulharsku četné stopy a kdyby byla potrvala déle, byly by se sotva mohly vyšinouti takové karaktery, jakými byli 
Stefan Stambulov a generál Mutkurov, oba neblahé paměti. Za pobytu Rusů naučil se skoro každý bulharský „selenin“ (rolník) 
obstojně rusky a příkladu jeho následovali také četní Řeci i Turci, tak že ruština stala se v zemi jazykem obvyklým. Ruský voják, 
ve svém jádru velice dobromyslný, nazýval Bulhary „bratušky“ (bratříčky) a název ten tak zdomácněl, že pod „bratuškou“ míněn 
byl vždy Bulhar. Po vojenské okupaci ruské přišla r. 1879 kulturní okupace česká, za níž dostali se čeští odborníci skoro do všech 
odborů státní správy, kde setrvali tak dlouho, pokud „bratuškové“ neměli svých vlastních sil. Znal jsem jistého Bulhara, jenž 
vstoupil za tím účelem k českému prokurátorovi (státnímu návladnímu) za tajemníka, aby práva od něho „odkoukal“. Výtečník ten 
jest nyní zajisté znamenitým – právnickým odborníkem! Následek této české okupace byl, že čeština – kterou znalo také mnoho 
Bulharů v Čechách studovavších – stala se jazykem všeobecně známým, zejména mezi bulharskou intelligencí, tak že v každé 
společnosti bulharské našlo se vždy několik osob češtiny znalých. S oblibou češtiny vzrůstala také poptávka po Češkách, tak že 
svobodné krajanky, které osud do Bulharska zanesl, vesměs se tam dobře provdaly.“ 
274 Cit. v TODOROV, Veličko. „Okupacijata“ kato civilizatorska rolja... S. 9-10. 
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 si bulharské stranictví bralo české oběti – neoprávněné propouštění, předčasný nebo 

přísný odchod do důchodu atd.“275 

 
Zvlášť výrazné byly tyto nálady v devadesátých letech, jak o nich svědčí dále prezentovaný 

text-dopis z dobového tisku (1894): 

 
„Jak klamným jeví se dosud cizině blahobyt a vůbec stav věcí v Bulharsku, na historické 

půdě Balkánu! Neuvěřitelno a přece pravda, pravda, která každým uvědomělým 

Slovanem dovede otřásti. Upřímný národovec český zaslal právě do vlasti v té příčině 

list a dovolil, aby se podal veřejnosti na uvarování milých krajanův! [...]  

Tito městští zahradníci jsou ponejvíce cizinci s platem dosti skrovným a slouží 

obyčejně s kontraktem na 2-3 léta i déle, nežli se najde Bulhar, který to napřed jak se 

říká „obkoukne“ a po vypršení kontraktu intrikami cizince vystrčí. Ať to chodí jak může, 

místo dostane „náš člověk“, t. j. Bulhar, třeba neuměl desátou část toho, co cizinec.  

Cizinec dříve všechno zařídí, pak může jití. Jako v městech, tak jest v Bulharsku 

vůbec.  

Ze všech služeb, které jsou více neb méně nejstálejší, jest služba profesorská, 

ale pro cizince jest odbor ten již úplně uzavřen. Jest nás zde ve službě asi 12 Čechů 

profesorů, ale my jsme zde od samého začátku, kdy nás nejvíce potřebovali a dosud 

potřebují, tak že jsme již úplně zajištěni, ale více se také ani jednomu cizinci cosi 

podobného nestane. Kromě profesorů jest zde ještě hojně inženýrů, Čechů, jak službě 

vládní, tak městské.  

Platy jsou ovšem slušné, že může každý něco stranou uložiti pro „strýce 

Příhodu“. Ale služby tyto jsou nejméně trvanlivé, neboť jakmile se přihlásí o místo 

cizincovo Bulhar, třeba mladík sotva ze škol vystouplý, místo jest jeho, cizinec mnohdy 

na hodinu (!!) bývá propuštěn beze vší příčiny. Nemluvím plané fráse, milý pane; před 

týdnem byl jsem svědkem čehosi podobného s jedním mým přítelem, který 8 let byl 

městským inženýrem a vykonával službu svoji vzorně k úplné spokojenosti! 

První den po svátcích vánočních byl bez výpovědi, beze vší příčiny propuštěn! 

– Podobným způsobem propuštěni v Sofii ještě dva inženýři Češi a v provincii asi čtyři 

bez výpovědi! Jak vidíte, není pravda, že člověk a zejména Čech v cizině usedlý je více 

ctěn a vážen než ve své domovině, třebas by to bylo i mezi Slovany – a v Bulharsku. 

Ty prožluklé city slovanské, kolik obětí již vyžádaly, kolik našich krajanů zde již přišlo 

na mizinu. Bulhar – a city slovanské (!!) jsou pojmy k sobě se nehodící! 

V Bulharovi jakoby kolovala krev byzantinská, řecká, tatarská, čerkesská – a 

nikoli slovanská! Za slovanství v Bulharsku nedají ani „žoldu“. Ze všech cizinců – a 

cizincem jest Bulharovi každý bez rozdílu, kdo není na -ov – ze všech cizinců (opakuji 

znovu) jsou dnešního dne nejnenáviděnější, v očích vládních, Čechové jakožto přátelé 

Ruska! Nemohou prý býti přátely Bulharska. Aspoň nynější ministr [Dimităr] Petkov 

veřejně se tak pronesl. 

                                                
275 Tamtéž. S. 29. 
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[…] Tolik tedy sděluji Vám na vysvětlení poměrů bulharských a myslím, že 

zavždy přednost dáte službě malé sice ve své drahé domovině, nežli větší – ale trvají 

ode dneška na zejtřek – v daleké cizině! [...] Nyní jest konkurence téměř taková jako v 

Čechách, ano v mnohém ohledu ještě horší, jelikož v Bulharsku krom služby 

„činovnické“ [úřednické, pozn. a.] není odboru, kam by se inteligence obracela a ročně 

absolvuje na sta mladých lidí v cizině i doma a všichni se ženou za službou každé ceny! 

Odpusťte, milý krajane, že napsal jsem vám věci, na které jste se mne vůbec 

netázal a snad více, než bylo potřebí. Ale cítil jsem potřebu toho odpověděti Vám i 

krajanům svým milým a splnomocňuji vás sdělili toto vše i širší veřejnosti, jak v 

Bulharsku věci se mají, aby si nepředstavovali v Čechách Bulharsko v barvách 

růžových. Boj o existenci vede se i zde již dosti urputně a boj ten bude čím dále tím více 

urputnějším – a surovějším.“276 

 
A jedno doplnění ilustrující nelehkou situaci „bulharských“ Čechů z roku 1899: 

 
„Vždyť ke všemu bratřím Bulharům jest nyní již i bratr Čech cizincem, onen bratr Čech, 

jejž kdysi k sobě vábili všemi možnými prostředky, a jejž nyní, když zasvěceni jím byli 

téměř do všech oborů praktických povolání, odkopávají stejně drsně jako ostatní 

cizince, zejména jako nenáviděného „Švába“...“277 

 

5.7. Závěr 

Kapitola nastínila rozsah problematiky česko-bulharských vztahů zejména v druhé polovině 

devatenáctého a první polovině 19. století, jakož i širokospektrální uplatnění Čechů v rozvoji 

bulharských zemí ve sledovaném období. Prezentovala základní charakteristiky tohoto 

kulturně-společenského fenoménu, který získal nezpochybnitelné místo v novodobých 

dějinách Bulharska. Stovky představitelů české inteligence, průmyslníků, podnikatelů a 

řemeslníků se významným způsobem zasadily o všestranný rozvoj nově osvobozeného 

bulharského státu. Mezi nimi bylo také více než sto českých techniků: inženýrů, architektů, 

stavitelů, zednických mistrů, geometrů, kresličů či technických úředníků, kteří se aktivně 

zapojili do stavebního rozvoje země (viz dále kap. 6).  

Přes všechny výše zmíněné peripetie se „bulharští“ Češi zapsali nesmazatelně do dějin 

Bulharska a dodnes je „česká“ stopa v bulharské kultuře patrná, velmi živá pozitivně 

hodnocena i vážená. O jejich kvalitách českých osvětových a kulturních pracovníků svědčí 

mimo jiné skutečnost, že desítky jich bylo vyznamenáno státními řády a medailemi278, jejich 

jména nesou ulice, náměstí, instituce i zeměpisné útvary (např. vrchol Jireček v Rile) i obce 

(např. obec Škorpilovci). 

                                                
276 Poměry cizinců, zvláště Čechů v Bulharsku. Národní listy. 7. 2. 1894, roč. XXXIV, č. 37, s. 1-2; Poměry cizinců, zvláště 
Čechů v Bulharsku. Slovan americký. 27. 2. 1894, roč. XXV, č. 33, s. [2]. Kromě Národních listů byl článek otištěn v dobovém 
vydání Čechů žijících v USA! 
277 ŠTOLBA, Josef. U Jaroslava Věšína v Sofii. Národní listy. 19. 4. 1895, roč. XXXIX, č. 108, s. [1]. Cit. též v TODOROV, 
Veličko. „Okupacijata“ kato civilizatorska rolja... S. 22. 
278 MILUŠEV, Javor. Češki profili v obštestvenoto razvitie... S. 45-46. 
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Život, pole působnosti a tvorba 
 

 

 

 

 

„My Češi můžeme býti na to hrdi, že naši krajané to 

byli, kteří upravovali v prvých dobách zrození 

Bulharska města a silnice.“279 

Antonín Šourek (1857-1926) 

 

Tato kapitola se věnuje hlavním rysům života, působení a tvorby českých techniků v 

bulharských zemích, resp. Bulharsku s cílem představit v maximální míře ucelený a plný 

přehled profesního působení a práce českých techniků ve sledovaném období. Kapitola tak 

vytváří důležité kontextuální doplnění k následujícím kapitolám věnovaným vlastní stavební 

produkci (viz kap. 7 a 8) a Katalogu, který nemůže obsáhnout všechna dohledaná a 

identifikovaná jména. Mnoho osob a jejich profesní uplatnění je tak stručně prezentováno 

pouze v rámci následujícího textu. V závěru kapitoly jsou opět stručně nastíněny některé 

přesahy do meziválečného období, které je svým způsobem nad rámec sledované 

problematiky. 

Základní chronologické dělení působení českých techniků v Bulharsku respektuje 

základní historické členění: 

– v období před osvobozením z turecké nadvlády (1870-1878); 

– v období po osvobození z turecké nadvlády (1878-1918). 

Větší časový rozsah druhého období by sám vyžadoval rozdělení na několik časových úseků 

dle specifičnosti historického kontextu. Avšak v průběhu práce bylo od podobného členění 

opuštěno vzhledem ke skutečnosti, že hranice mezi jednotlivými časovými úseky nelze striktně 

vymezit a mnohé jevy by se překrývaly. Pro jednoznačnější vyznění prezentace tématu bylo 

zvoleno členění dle profesního uplatnění českých techniků. 

Rozsah sledovaného období vyžaduje též generační rozdělení, protože je možno 

sledovat až tři generace českých techniků činných v Bulharsku (pro rozlišení generací je brán 

úsek dvaceti pěti let). Nutno je však upřesnit, že se v Bulharsku uplatnily i osoby narozené 

mimo uvedená časová vymezení, jakož i to, že některé narozené na rozmezí dvou generací 

lze dle kontextu působení zařadit opačně do generace předešlé či následující. Za jistých 

podmínek lze dokonce vymezit čtvrtou generaci, která je však zcela mimo sledované období 

                                                
279 ŠOUREK, Antonín. Vzpomínky na některé naše krajany. In: Bečvářová, Martina. České kořeny bulharské matematiky. S. 332. 
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(narození ve dvacátých a třicátých letech 20. století). Pro sledované téma budou podstatné 

zejména první dvě generace, třetí spadá již do oblasti přesahů: 

– první generace českých techniků v Bulharsku – osoby narozené přibližně v letech 

1840 až 1865; 

– druhá generace českých techniků v Bulharsku – osoby narozené přibližně v 

letech 1865 až 1890; 

– třetí generace českých techniků v Bulharsku – osoby narozené přibližně v letech 

1890 až 1915. 

 

6.1. Čeští inženýři, architekti a stavitelé v bulharských zemích v 

období před osvobozením z turecké nadvlády (1870-1878) 

Již v předešlé kapitole byli krátce připomenuti první čeští technici, kteří ještě v šedesátých 

letech 19. století působili v bulharských zemích jako pedagogové. Ačkoliv se na první pohled 

jejích přítomnost v Bulharsku zdá zcela náhodná, byla ve skutečnosti výsledkem rozsáhlé, 

předem promyšlené akce. Vyhledání všestranně vzdělaných českých učitelů pro bulharské 

školy měl totiž ve svém programu tajný česko-bulharský osvětový spolek „Pobratim“ (čes. 

„sbratřenec“), který roku 1863 založil v Praze bulharský student a revolucionář Vasil Stojanov 

(1839-1910). Ten rozvinul na české půdě významnou popularizační kampaň o nelehké situaci 

bulharského lidu a udržoval úzké kontakty se sympatizujícími českými kulturními činiteli.280  

 

„Zprostředkování českých zájemců o umístění v Bulharsku organizoval Stojanov ve 

spolupráci s vídeňskými Bulhary, zejména s Christem Danovem, který byl patrně 

iniciátorem celé akce a Stojanova pobízel k rozvinutí široké náborové akce. Zvláště 

byl zájem o učitele matematiky, fyziky a chemie.“281 

 

Nábor českých učitelů se uskutečnil v roce 1865 282  za podpory rektorátu 

polytechnického ústavu Království českého v Praze. 283  Mezi dostupná jména uchazečů-

studentů polytechniky patří Augustin Engel284, Josef Mašek285, Jan Svoboda286, František 

                                                
280 K tématu viz podrobněji ŽÁČEK, Václav. Vasil Stojanov v Čechách (1858-1868). In: HAVRÁNEK, Bohuslav. Československo-
bulharské vztahy v zrcadle staletí: Sborník vědeckých studií. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. s. 49-
87 nebo AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. S. 72-91. 
281 AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. S. 81. „Uplatnění českých lidí v Bulharsku činil [...] 
závislým na znalosti bulharského jazyka a také na jejich dobrých charakterových vlastnostech. Sám [Stojanov] prováděl nábor 
zájemců o školskou službu a byl v té věci ve styku s Bulhary ve Vídni.“, cit. z ŽÁČEK, Václav. Vasil Stojanov v Čechách... S. 77. 
282 Datace je dle nejstarších dochovaných dokladů. ŽÁČEK, Václav. Vasil Stojanov v Čechách (1858-1868). S. 77. 
283 ŽÁČEK, Václav. Vasil Stojanov v Čechách. S. 77; AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. S.81. 
284 Rodák z Libochovic. Na techniku nastoupil v šk. roce 1861-1862. VELFLÍK, Albert Vojtěch. Dějiny technického učení v Praze... 
Díl 1. S. XXVII. 
285 Rodák z Nové Vsi u Kolína. Na techniku nastoupil v šk. roce 1861-1862. VELFLÍK, Albert Vojtěch. Dějiny technického učení v 
Praze... Díl 1. S. XXVIII. 
286 Rodák z Kouřimi. Na techniku nastoupil v šk. roce 1861-1862. VELFLÍK, Albert Vojtěch. Dějiny technického učení v Praze... 
Díl 1. S. XXIX. 
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 Nekvasil287 a další.288 Ostatně zájem o Bulharsko mezi tehdejší studenty polytechniky lze 

shledat také v podané žádosti posluchačů „o zavedení výkladů o řeči bulharské“ někdy z 

přelomu let 1864-1865. Žádost však „nedošla podpory ani v kommissi, jejímž zpravodajem byl 

sám prof. Krejčí, tím méně pak v sedění sboru professorského (dne 14. ledna 1865), i byla 

také zemsk. výborem zamítnuta (výměr. 7. února 1865).“289 Zájemci o učitelská místa byli 

nejprve vypraveni do Bolgradu v Besarábii (dn. součástí Ukrajiny), kde fungovala bulharská 

střední škola, a odtud pak cestovali přímo do bulharských zemí. 290  V Bolgradu zůstali 

Augustin Engel a Josef Mašek natrvalo.291 „Při jejich umísťování v jednotlivých bulharských 

městech pomáhali místní činitelé, kteří vystudovali v Čechách a po návratu udržovali písemné 

styky se svými českými přáteli.“292 Tak v předešlé kapitole zmíněný František Mach přijal 

místo učitele chemie v Šumenu, kde však setrval pouhé dva roky a posléze se vrátil do Čech. 

Po svém návratu se uplatnil jako učitel na zemědělské škole v Táboře a stal se významným 

propagátorem česko-bulharské vzájemnosti.293 Dosud blíže neidentifikovaný Žemlička, který 

v Šumenu přijal naopak místo učitele matematiky a fyziky, byl pro náborovou akci získán 

Františkem Ladislavem Riegerem (1818-1903)294 a jeho další osud není znám. S českými 

učiteli bylo počítáno též v Plovdivu a na bulharských školách v Cařihradu, kde měl přijít rovnou 

asistent polytechniky Josef Veselý.295 Podobně se o učitelské místo v Bulharsku ucházel také 

inženýr Dobroslav Herold ze Smíchova.296 Informace o dalších technicích, kteří se podobným 

způsobem uplatnili v bulharských zemích, jakož i jejich další osudy, nejsou známy. Dochovaly 

se informace, že „krátké pobyty našich techniků v Bulharsku nekončily vždy spokojeností na 

obou stranách; Čechové brzy odjížděli, Bulhaři pak před nimi neskrývali, že by mohli tato místa 

obsadit svými lidmi.“297 Pro specifičnost a spíše historiografický ráz vyžaduje tato otázka - která 

spadá mimo vymezené období zájmu, ale zároveň tvoří jakýsi prolog k němu - další 

samostatné zkoumání. 

První čeští technici, kteří přišli do bulharských zemí v souvislosti s vykonáváním svého 

povolání, byli inženýři, kteří v letech 1870 až 1876 pracovali na projektování, trasování a 

stavbě (či následné údržbě) tzv. Hirschovy železniční dráhy.298 Historie této dráhy je sama 

                                                
287 Rodák z Kbel. Na techniku nastoupil v šk. roce 1862-1863. VELFLÍK, Albert Vojtěch. Dějiny technického učení v Praze... Díl 1. 
S. XXX. 
288 ŽÁČEK, Václav. Vasil Stojanov v Čechách (1858-1868). S. 77; AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských 
vztahů. S. 81. Dále je uveden Josef Beneš z Plas, ale ten v seznamech studujících se neobjevuje. V pražské pozůstalosti Vasila 
Stojanova se dochoval celý seznam uchazečů, ale bez údajů, kteří z nich skutečně do bulharských zemí odjeli. Seznam nebyl 
studován a jmena dalších uchazečů nejsou známá. 
289 VELFLÍK, Albert Vojtěch. Dějiny technického učení v Praze... Díl 1. S. 448. 
290 ŽÁČEK, Václav. Vasil Stojanov v Čechách. S. 77. AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. S. 
81. Případné další informace v Archivu ČVUT v Praze nebyly dohledávány. 
291 Ti byli polytechnikou navrženi pro Bolgrad. ŽÁČEK, Václav. Vasil Stojanov v Čechách. S. 77. 
292 AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. S. 81. 
293 ŽÁČEK, Václav. Vasil Stojanov v Čechách. S. 78. AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. S. 
81 ad. Bedřich Dušek uvádí, že měli být pozváni z bulharské strany Ivanem Simeonovem, který před tím vystudoval agronomii v 
Praze. DUŠEK, Bedřich. Čeští osvětoví pracovníci v Bulharsku. S. 299. 
294 ŽÁČEK, Václav. Vasil Stojanov v Čechách. S. 78. AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. S.81. 
295 Tamtéž. 
296 Tamtéž. Dobroslav Herold se v seznamech studujících neobjevuje. 
297 ŽÁČEK, Václav. Vasil Stojanov v Čechách. S. 78. 
298  K stručné historii Hirschovy dráhy viz např. DŽALEVA-ČONKOVA, Anna et al. Istorija na železnicite v Bălgarija. Sofija: 
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o sobě zajímavým tématem, které by si zasloužilo větší pozornost (i výzkum). Cílem 

nákladního projektu, který zahrnoval stavbu železničních tratí na území řady dnešních 

balkánských států299, bylo napojení Osmanské říše a Cařihrad (Istanbul) na Vídeň a evropský 

železniční systém. Projekt byl součástí rozsáhlých vnitrostátních reforem, které zahrnovaly 

mimo jiné stavbu silniční a železniční infrastruktury na evropském území říše. Jednalo se tak 

o jednu z prvních stavebních akcí tohoto druhu v zemi. Starší byly pouze železniční tratě 

Constanța-Cernavodă (dn. na území Rumunska) a dráha Ruse-Varna. Organizace a příprava 

byly svěřeny koncesní společností Société Impériale des Chemins de Fer de la Turquie 

d’Europe německožidovského bankéře barona Mauritz von Hirsch (1831-1896) se sídlem v 

Paříži, která získala finanční podporu od čtyř největších bank v Evropě. Smlouvu na výstavbu 

podepsali dne 17. dubna 1869 ve francouzské metropoli turecký ministr pro železniční 

záležitosti Daoud Paša (1816-1881) a zplnomocněný zástupce rakouské společnosti Jižní 

dráhy Paulin Talabot (1799-1885). Na vlastní náklady podnikl baron Hirsch rozsáhlé 

průzkumné práce v terénu, protože dosud nebyla prováděna žádná podrobná topografická 

zaměření území Osmanské říše. Proto tento účel šlechtic povolal německého inženýra 

Wilhelma Pressela (1821-1902), tehdejšího stavebního ředitele rakouské Jižní dráhy, který v 

červnu 1869 podnikl potřebné kroky, aby veškeré průzkumné práce byly hotové do konce roku. 

Na území bylo povoláno dvanáct inženýrských brigád (dvě z nich do Bosny), které od srpna 

do listopadu 1869 postupně procestovaly všechna území, kudy měla projít zamýšlená 

železnice, a shromažďovaly topografická data pro vlastní projektové práce. 

V září 1869 baron Hirsch odjel do Cařihradu a za pouhé čtyři měsíce zorganizoval 

realizaci stavebního programu, takže trasování mohlo započít v únoru 1870. Poté co inženýr 

Pressel dohodl s vládou vše potřebné k zajištění podpory místních orgánů pro technické 

operace, osm inženýrských brigád bylo vysláno z Cařihradu na své místo určení. Tratě, které 

měly byt trasovány a realizovány dle prvotního projektu byly: Cařihrad-Drinopol-Plovdiv, 

Plovdiv-Novi Pazar, Soluň-Skopje-Priština-Novi Pazar-Sarajevo-Banja Luka-Bosanski Novi a 

Burgas-Drinopol-ústí řeky Marica.300 Později byla doplněna ještě trať Jambol-Šumen, která 

měla velký strategický význam pro případ války Turecka s Ruskem. Stavbu Hirschovy dráhy 

ovlivnilo vyhlášení prusko-francouzské války v červenci 1870, protože část německého a 

francouzského technického personálu byla povolána do armády. V jeden okamžik zavládla 

mezi osmanskými vládními kruhy a veřejností negativní nálada proti stavebnímu podnikateli. 

                                                
Izdatelstvo na VVTU „Todor Kableškov“, 1997. 110 s. ISBN 954-12-0051-6 nebo dobový tisk Die Türkischen Bahnen (I). 
Centralblatt für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt in Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. 21. 2. 1872, Jhg. XI, Nr. 15, S. 165-
166; Die Türkischen Bahnen (II). Centralblatt für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt in Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. 
2. 3. 1872, Jhg. XI, Nr. 18, S. 203-204; Die Türkischen Bahnen (III). Centralblatt für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt in 
Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. 9. 3. 1872, Jhg. XI, Nr. 20, S. 235-236; Die Türkischen Bahnen (IV). Centralblatt für 
Eisenbahnen und Dampfschiffahrt in Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. 20. 3. 1872, Jhg. XI, Nr. 23, S. 269; Die Türkischen 
Bahnen (V). Centralblatt für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt in Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. 27. 3. 1872, Jhg. XI, 
Nr. 25, S. 289-290, které byly použity pro potřeby následujícího textu. 
299 Turecka, Bulharska, Řecka, Severní Makedonie, Srbska a Bosny a Hercegoviny. 
300 Dne 14. května 1870 byly směry jednotlivých tras prezentovány turecké vládě, která v červnu 1870 vydala kladné hodnocení. 
Today in History: 14 May 1870: Some of the destinations where Rumeli Railways lines will pass... [online]. Railly News. [cit. 3. 1. 
2021]. Dostupné z: https://www.raillynews.com/2012/05/14-mayis-1870-rumeli-railways-today/. 

https://www.raillynews.com/2012/05/14-mayis-1870-rumeli-railways-today/
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 Pro záchranu celého díla musel baron Hirsch vyvinout značné úsilí, aby Turky přesvědčil a 

získal zpět jejích důvěru (důvody brzdění stavby vysvětloval například pomocí tištěných 

brožur). 

Na pomoc ohromené stavbě přišli technici slovanské národností (zejména české a 

polské).301 Většina stavebních prací byla zahájena na počátku roku 1871.302 Pro nedostačující 

finance bylo rozhodnuto o stavbě prozatím jen některých tratí (pro zjednodušení uváděny 

současné názvy měst, či české ekvivalenty): Cařihrad-Drinopol, dráha v údolí řeky Marica 

(Egejské pobřeží naproti ostrovu Samothraki-Drinopol-Plovdiv-Septemvri), Soluň-Skopje-

Priština303 a Bosanski Novi-Jajce v Bosně. Odložena byla realizace úseků: Burgas-Drinopol, 

Sarambej-Sofie-Priština304 a Priština-Jajce. Ve snaze vyhovět vládním požadavkům o rychlé 

otevření tratí společnost v krátkém čase neprovedla řadu plánovaných stavebních prací dle 

projektu, ale ani neodečetla příslušné částky z celkové ceny. Projekt byl pro samotného barona 

Hirsche velmi výdělečný, zvlášť když mohl na území Turecka využívat bezplatnou nucenou 

práci porobených obyvatel. Na nátlak turecké vlády byla nedokončená železnice dne 5. června 

1873305 slavnostně otevřena. Téhož roku začala na bulharském území výstavba prioritního 

úseku Simenovgrad-Nová Zagora-Jambol.306 Práce probíhaly opět na vládní nátlak urychleně 

a do poloviny roku 1874 byly některé úseky hotovy. Na konci roku byla trať dokončena a dne 

22. ledna 1875 spuštěna do provozu. Provedené tratě provozovala další Hirschova firma 

Compagnie Générale pour l’Exploitation des Chemins de Fer de la Turquie d’Europe.307 

V souvislosti s projekcí a realizaci Hirschovy dráhy se do bulharských zemí dostala celá 

řada většinou mladých českých inženýrů či stavitelů. Někteří z nich pracovali na dráze jen 

krátce, jiní setrvali déle, a někteří zůstali pracovat v bulharských zemích, resp. zemích 

osmanské říše v letech po osvobození Bulharska.308 Přesný počet zúčastněných však není 

známý, jakož i nejsou k dispozici žádné seznamy technického personálu, které by osvětlily 

rozdělení jednotlivých brigád, jejich sestavy a činnost. Objevují se pouze sporadické zmínky o 

některých z nich, zejména v dobových pramenech. Kompletní identifikace a zmapování práce 

českých techniků na Hirschově dráze je úkol pro samostatný výzkum.309 

                                                
301 O tom též STROHSOVÁ, Klára. Migrace Čechů do Bulharska... S. 33 ad. 
302 Die Türkischen Bahnen (IV). S. 269. 
303 Realizováno o něco později do Mitrovicy (1874). 
304 Původně měla být do Novi Pazar. 
305 Na stavbě se projevily nedostatky z velkých úspor v projektu jako např. nízká pevnost mostů, zanedbání ochranných prostředků 
požadovaných proti vysokým vodám apod. Některé konstrukce a dostatečná zpevnění zemních těles, jakož i řada mostů a 
výpravných budov nebyla provedena podle projektu. Stavby se však inženýr Pressel již neúčastnil, protože mu fyzická a duševní 
námaha způsobila vážnou nemoc. Nahradil ho Carl Lang, který vedl podnik z pohledu „finančního muže“. DŽALEVA-ČONKOVA, 
Anna et al. Istorija na železnicite v Bălgarija. S. 16; Die Türkischen Bahnen (IV). S. 269. 
306 Jednalo se „o nový úspěch britské politiky dobývání trhů na území Osmanské říše“ daný naháněnými obavami z další války s 
Ruskem. Trať tak měla zajistit rychlý přesun tureckých vojsk na sever tj. dráhou spojit Drinopol (dn. Edirne) se Šumenem a s 
existující železniční tratí Ruse-Varna. DŽALEVA-ČONKOVA, Anna et al. Istorija na železnicite v Bălgarija. S. 16. 
307 DŽALEVA-ČONKOVA, Anna et al. Istorija na železnicite v Bălgarija. S. 15-17 a dobové články. Pokračování trati do Sofie bylo 
na nějaký čas pozastaveno. 
308 V Bulharsku se uplatnili Jiří Prošek, Libor Bayer, Eduard Staudacher ad., ve službách dráhy setrval Eduard Hodina ad. 
309 Není známo, zda a kde se dochoval archiv společnosti Východních železnic (od 1879), ale zřejmě v tureckých archivech. 
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Mezi bezesporu neznámější a v literatuře310 také nejčastěji zmiňované inženýry, kteří 

pracovali na stavbě dráhy, patří Jiří Prošek (1847-1905), Antonín Pelz (1844-1911), Eduard 

Hodina (1841-1904) a Antonín Svoboda. Jiřímu Proškovi, jakožto legendární osobnosti z 

řad českých techniků v osvobozeném Bulharsku, je věnována samostatná kapitola, která 

zahrnuje podrobnější vylíčení nejen jeho projekční, ale také kulturně-osvětové a revoluční 

činnosti v bulharské obci Almali (dn. Jabălkovo) v tomto období. V textu jsou zmíněni i jeho 

kolegové, kteří jsou navíc (vyjímaje Antonína Svobody311) zahrnuti v Katalogu. Obdobně je 

věnována samostatná kapitola Liboru Bayerovi, který také pracoval na realizaci dráhy. V 

následujících řádcích jsou na základě dostupných informací stručně představeni další 

osobnosti. Uvedený výčet by měl posloužit k ilustraci účastí českých techniků na stavbě 

Hirschovy dráhy a nastínění rozsahu této otázky. 

Zajímavým dokladem o počtu českých techniků pracujících v Osmanské říši 

představuje krátký telegram Národním listům ze dne 21. července 1870312, který oznamuje, že 

čeští inženýři Ottomanských drah brigády Drinopol-Enos (dn. Edirne-Enez) volají „od břehův 

moře egejského“ hlučné „Sláva!“ českým deklarantům a jejich voličům. Telegram z Enosu 

zaslaný do redakce novin podepsalo osm českých inženýrů (uvedeni pouze příjmením, 

zachováno pořadí uvádění): Weise (snad dále zmíněný František Weiser), Schindler (zřejmě 

Emanuel Schindler313), Hladký, Tůma, Pelz (evidentně již zmíněný Antonín Pelz), Švec, 

Bretek a Smetana. Dalším dobovým dokladem, který svědčí o početnosti českých inženýrů 

na stavbě Hirschovy dráhy, představuje historická fotografie zachycující české a polské 

inženýry V. sekce, pořízené o Vánocích roku 1871 v Jeni Mahale (dn. Garvanovo u Chaskova). 

Na fotografii, která kromě jiného zvěčnila zmíněného Jiřího Proška, Antonína Pelze a 

Antonína Svobody, byla poznamenána další jména zúčastněných (opět jsou k dispozici 

pouze příjmení): Buk, Pražák 314 , Zámečník a další. 315  Spolu s Proškem, Pelzem a 

Svobodou pracoval na stavbě dráhy také jistý praktikant Franta316. Dle další zprávy z roku 

1879 působil v Drinopolu jistý R. Friedrich.317 Na trasování tratí pracoval v letech 1870-1871 

                                                
310 BROŽKA, Jan. Naši krajané v Sofii a v Bulharsku vůbec. S. 160; Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 8; 
SÍS, Vladimír. Poznámky k československo-bulharským stykům... S. 4-5; DUŠEK, Bedřich. Účast Čechů v technické práci... S. 
357; AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. S. 100; STROHSOVÁ, Klára. Migrace Čechů do 
Bulharska... S. 33 ad. 
311 V některých zdrojích se bez dalšího upřesnění uvádí účast „profesora Ostravy“, který měl být odborníkem mostního stavitelství, 
v době svého pobytu v bulharských zemích měl být sedmdesátiletý a zemřel právě zde. V jiných zdrojích se uvádí, že to byla 
„přezdívka“ Antonína Svobody. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rozporuplnou informaci, kterou se nepodařilo jinak ověřit, 
a totožnost inženýra Ostravy nebyla identifikována, není s touto informací dál pracováno. 
312 Telegramy Národních listů: Z Enosu. Národní listy. 23. 7. 1870, roč. X, č. 197, s. [2]. 
313 Oznámení. Národní listy. 20. 3. 1870, roč. XX, č. 78, s. [3-4]. S. 4. Zpráva zní „Při odchodu svém do Turecka volám všem svám 
příbuzným a známým srdečne „s Bohem“ a „na shledanou“. Emanuel Schnidler, inženýr c. tureckých dráh.“ Zřejmě byl totožný s 
rodákem z Kutné Hory, který od šk. roku 1862-1863 studoval na PÚ. VELFLÍK, Albert Vojtěch. Dějiny technického učení v Praze... 
Díl 1. S. XXXI. 
314 Zřejmě není identický s železničním inženýrem Václavem Pražákem. Viz Archiv NTM, f. 666, Pražák Václav, ing. 
315 Fotografie byla reprodukovaná ve špatné kvalitě v Jabălkovskoto săzakljatie: Părvijat internacionalen komitet v Organizacijata 
na Vasil Levski. Za bukvite. 2013, god. XXXV, br. 39, s. 15. Zmínka o dalších účastnících, kde však nejsou poznamenána všechna 
jména v: SOkA Beroun, Jan KADELA, Bratří Proškové. Rodinná kronika [nepublikovaný strojopis], Praha 1976. 
316 Viz podrobněji SÍS, Vladimír. Vzpomínky daskala Ralova: Několik stránek česko-bulharského přátelství [seriál]. Čechoslovaški 
obzor = Československý obzor. 1921-1922, roč. I-II, č. 3-14; SIS, Vladimir. Părvite stranici ot češko-bălgarskoto prijatelstvo či SIS, 
Vladimir. Spomeni na daskal Ralov. Zřejmě tuto osobu měl na mysli Bedřich Dušek, když uváděl inženýra „Fantu“, DUŠEK, 
Bedřich. Účast Čechů v technické práci... S. 357. 
317 Podporovací spolek techniků v Brně. Moravská orlice. 26. 6. 1879, roč. XVII, č. 145, s. 5. Není však zřejmé, zda pracoval přímo 



6. Čeští inženýři, architekti a stavitelé v bulharských zemích 

- 91 - 

Ing. arch. Nikolay Brankov 

 také mladý inženýr Karl Pascher (1847-1910) ze Stříbra, později rytíř von Osserburg a 

generální inspektor Rakouských drah.318 Coby „inženýrský adjunkt železnic otomanských“ 

působil Otto Schenek (1847-1928, snad do roku 1872 a zřejmě opět v okolí Drinopolu)319, 

který po svém návratu do Čech publikoval roku 1874 tematický referát „Ráz staveb veřejných 

a obydlí v Rumelii (vilájetu Drinopolském)“.320  Zmíněný František Weiser (1841-1919)321 

pracoval na stavbě dráhy v okolí Soluně. Později působil do roku 1894 jako ředitel 

otomanských drah v Drinopolu, načež přijal místo ředitele železničního oddělení při Zemském 

výboru Království českého v Praze. Stavby dráhy se dle různých zdrojů měl účastnit také 

inženýr Josef Ježek st.322  nebo Ignác Jirásek (1851-1917)323 , o kterých bude zmíněno 

později. O Eduardu Staudacherovi (1836-1905) a Arnoštu Martererovi, o kterých také bude 

zmínka dále, se dochovaly informace, že byli v „tureckých službách“. Není tak zcela jasné, zda 

pracovali na stavbě Hirschovy dráhy anebo byli skutečně ve službách Osmanské říše jako 

inženýři, kteří tehdy stavěli převážně silnice. 

V souvislosti s Jiřím Proškem, byla zmíněna revoluční činnost českých inženýrů na 

dráze, kteří se aktivně zapojili do bulharských národně-osvobozujících snah. Během následné 

rusko-turecké války (1877-1878) přišli jako doprovod ruské armády, resp. členové ruských 

ženijních vojsk někteří další čeští inženýři a architekti, mezi nimi Josef Schnitter (1852-1914), 

Karel Trnka (1852-1923), Adolf Kolář (1841-1900), pozdější sofijský podnikatel staveb 

Václav Štrupl (1850-1927) a další. Společně s krajany působícími na Hirschově dráze se 

významně spolupodíleli na osvobození Bulharska. Pravděpodobně s Rusy přicestoval do 

bulharských zemí také Proškův mladší bratr Bohdan Prošek, ale též Václav Havrda, Ludvík 

Pivnička324 a další. Řada z těchto techniků také zůstala po osvobození v zemi natrvalo. 

                                                
na projekci a stavbě drány. 
318  Pascher Karl von Osserburg [online]. Městské muzeum ve Stříbře. [cit. 29. 12. 2020]. Dostupné z: http://www.muzeum-
stribro.cz/stare-stribro/rodaci-a-obcane-/pascher-karl-von-osserburg-122cs.html; Ze správy železniční. Plzeňské listy. 28. 2. 
1907, roč. XLIII, č. 49, s. 3. 
319 V roce 1873 byl uveden jako „inženýr asistent dráhy pražsko-duchcovské“. Později pracoval jako stavební vrchní komisař 
státních drah. Schůze představenstva. Zprávy Spolku architektů a inženýrů v Čechách. 1873, roč. VIII, č. 1, s. 74-76. S. 75; NA 
Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 588, obr. 420; Umrtí. Národní listy. 8. 6. 1928, roč. LXVIII, č. 158, s. 4. 
320 SCHENEK, Otto. Ráz staveb veřejných a obydlí v Rumelii (vilájetu Drinopolském). Zprávy Spolku architektů a inženýrů v 
Čechách. 1874, roč. IX, č. 2, s. 51-52; SCHENEK, Otto. Bauart der Wohn- und öffentlichen Gebäude in Rumelien (Vilajet 
Adrianopel). Mittheilungen des Architekten- und Ingenieur-Vereines in Böhmen. 1874, roč. IX, č. 2, s. 59-60. V těchto článcích je 
uvedeno: „Podává Otto Schenek, druhdy inženýrský adjunkt železnic otomanských“. 
321 Rodák z Gródeku u Lvova, ale příslušel do Přeštic, zemřel v Bubenči. Studoval od šk. roku 1862-1862 PÚ. NA Praha, f. Policejní 
ředitelství I, konskripce, kart. 671, obr. 620; NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 671, obr. 621; NA Praha, f. Policejní 
ředitelství I, konskripce, kart. 671, obr. 623; NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 671, obr. 624; Seznam posluchačů 
zapsaných ve stud. lеtech 1806-7 až 1868-69. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... 
Díl 2. S. XXIX; Z Přeštic. Posel z Budče. 1872, roč. 25, s. 63-64. S. 64; Z Přeštic (Spolek sv. Mikuláše). Šumavan. 16. 8. 1873, 
roč. VI, č. 33, s. 324; V Turecku vědí o Přešticích – ale v Karlových Varech nikoli. Národní politika. 26. 6. 1889, roč. VII, č. 174, s. 
[2]; AHMP, f. Sbírka matrik, Bubeneč, římskokatolická církev, sig. BBČ Z22 Kniha zemřelých (1915-1921), fol. 99, obr. 104, č. 33, 
2. březen 1915, František Weiser; AHMP, f. Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), 
Pražští příslušníci, krab. 139, č. 150 Weiser, František. 
322 Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 8. BROŽKA, Jan. Naši krajané v Sofii a v Bulharsku vůbec. S. 160; 
AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. S. 100 ad. 
323 DUŠEK, Bedřich. Účast Čechů v technické práci a průmyslovém podnikání v Bulharsku. S. 357. 
324 Mohl být totožný s rodákem z Častolovic (*1842) a mohl být totožný či příbuzný s „A. Pivničkou“ (případná záměna Л а А), 
který zemřel v Razgradu (†1889). Působil Rusi, Tărgovišti, Popově a Omurtagu, kde pracoval na jejich plánování. Z jeho tvorby 
jsou známy: plán pevnosti Ruščuk zachycený topografy východního oddílu v r. 1878 (katastrální plán města Ruse, zvětšená a 
doplněná verze katastrálního plánu Plán města a pevnosti Ruščuk, který v r. 1878 vypracoval ruský vojenský topograf Sedělnikov 
(1880); katastrální plán Tărgovište; katastrální a regulační plán Popova; katastrální a regulační plán Omurtagu. Pivnicka, Ludvig. 
In: DOYTCHINOV, Grigor et GANTCHEV, Christo. Österreichische Architekten in Bulgarien. S. 177; Pivnička Ludvig. In: GANČEV, 
Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 203. Tamtéž. S. 27, 28, 31; DIMOV, Ljubomir. Pioneri 

http://www.muzeum-stribro.cz/stare-stribro/rodaci-a-obcane-/pascher-karl-von-osserburg-122cs.html
http://www.muzeum-stribro.cz/stare-stribro/rodaci-a-obcane-/pascher-karl-von-osserburg-122cs.html


Disertační práce 

- 92 - 

Když Češi budovali Bulharsko 

 
Josefu Schnitterovi a Adolfu Kolářovi, jakožto významným představitelům 

architektonického umění, jsou věnovány samostatné kapitoly v disertační práci, řada dalších 

je zahrnuta v Katalogu nebo v následujícím textu. 

V kontextu působení českých techniků v bulharských zemích v tomto období je 

potřebné ještě jednou připomenout český polytechnický ústav v Praze, kde v letech 1876 až 

1878 fungoval studentský výbor solidarity s osvobozeneckými boji bulharského lidu.325 Tento 

výbor měl zřejmě přímý vliv na rozhodnutí některých mladých absolventů polytechniky (zřejmě 

i jiných škol) odjet do svobodného Bulharska. 

 
„Působení revolučně naladěných bulharských studentů u nás je další velká kapitola z 

dějin česko-bulharských vztahů. Souvisí s nimi poněkud i další ohnisko českého zájmu 

o Bulharsko; bylo jím – zdánlivě poněkud překvapivě – české Vysoké učení technické, 

kde působili Vojtěch Šafařík a Josef Kolář [bratranec architekta Adolfa Koláře]. [...]. 

Souviselo to hlavně s působením mladých českých inženýrů na bulharském úseku 

stavby železnice vídeňského podnikatele Hirsche...“326  

 
Ačkoliv v Bulharsku po osvobození skutečně působila řada čerstvých absolventů polytechniky, 

konkrétní případy přímého ovlivnění vlastní činností výboru nelze doložit. 

 

6.2. Čeští inženýři, architekti a stavitelé v bulharských zemích v 

období od osvobození do konce první světové války (1878-1918) 

 

6.2.1. Základní charakteristika 

Po rusko-turecké osvobozenecké válce 1878, jak již bylo nastíněno, se přítomnost českých 

techniků v bulharských zemích stala nedílnou součásti fenoménu nazývaného „českou invazí“. 

Hlavní vlna českých inženýrů, architektů a stavitelů přišla do Bulharska v okamžiku, kdy nově 

zřízený stát na jedné straně nutně potřeboval „dodávku“ většího počtu technického personálu 

a na straně druhé nabízel příležitost pro profesní uplatnění. Pro převážně mladé generace 

českých techniků327 to znamenalo takřka neomezené možnosti uplatnit se v mnoha oblastech 

architektury a stavitelství. Pro ilustraci zvýšeného (prvotního) zájmu o Bulharsko ze strany 

českých techniků však může sloužit i dochovaný dopis ze dne 30. března 1878328, který 

                                                
po planiraneto na gradovete... S. 195, 197; AHMP, f. 959 C. k. česká vyšší reální škola v Praze, Katalogy žactva, Školní rok 
1857/1858, IV.-VI. třída, Seznam II. třídy vyšší, č. 53 Pivnička Ludvík; Po Ministerstvo na finansite: Po Direkcijata na Obštestvenite 
Sgradi. Dăržaven vestnik. 29. 7. 1889, god. XI, br. 79, s. 2-3. 
325  „Mnozí z nich se seznámili s Bulharskem a nadchli pro práci v nově osvobozené slovanské zemi již v Praze, např. jako 
spoluúčastníci studentského výboru solidarity s bojem bulharského lidu, který vznikl v letech 1876-1878 na pražské technice, a 
zejména na samém počátku osmdesátých let v česko-bulharském spolku Bulharská Sedjanka.“ AMORT, Čestmír, ed. et al. Dějiny 
československo-bulharských vztahů. S. 139. 
326 HAVRÁNKOVÁ, Růžena. Jak jsme budovali Bulharsko... S. 136.  
327  Nejčastěji to byli absolventi technických oborů pražské polytechniky či jiných vysokých škol, dále absolventi středních 
průmyslových škol nebo samouci a praktici. 
328 Tedy ani ne měsíc od podepsání Sanstefanské mírové smlouvy. 
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 zkušený pražský architekt Ignác Kraiszl (*1821) 329  zaslal Marinu Drinovovi, tehdejšímu 

vedoucímu oddělení lidové osvěty. Dopis je plný entusiasmu a velkých, až naivních očekávání: 

 
„Vaše Blahorodí! 

Na radu pana doktora [Františka Augusta] Braunera obracím se na Vaše 

Blahorodí s tou žádostí, jestli by pro mě a moje dva syny možno bylo, do tamější státní 

služby vstoupiti. 

Jsem architect a civilní ingenieur, 57 roku stár, u zemského a okresního soudu 

pod přísahou, stavěl jsem mnoho v každém odboru, a mohu se vykázat s mnohými 

vysvědčeními. Zde přikládám jen opis mého absolutoria, a dovoluju sobě připojiti, že 

jsem poslední čas jako ředitel stavby severozápadní dráhy z Vídně do Berlína 

zaměstnán byl. 

Mimo slovanské řeči umím též německy, francouzsky, anglicky a vlašsky, a 

procestoval jsem kvůli mému vzdělání celou Evropu. 

Moji synové jsou též stavitelové a inženýři, Arnošt330 jest 27 roků stár, studoval 

v Curychu ve Švýcarsku a stavěl také dráhu a jiné objekty, Alois331 je 23 let a vyučil se 

u mě. Oba jsou ve všech stavebních řemeslech vycvičeni. 

Mimo to mám moji manželku rozenou pražku, a dvě svobodné dcery. 

Snad by bylo možné dostat tam nějaký od Turku opuštěny statek, který bych 

časem vládě zaplatil, abych se tam s rodinou usadit mohl. Můj majetek zde bych prodal. 

Račte Vaše Blahorodí mně laskavě sdělit možnosti moji žádost příjmouti, a jestli 

bych se mohl osobně představit. 

Se vší úctou 

Ignác Kraiszl 

Architect a civ. ingenieur 

V Praze, Michle, Velká Kapitola 205 

dne 30ho března 1878“332 

 
Zkušený a zajištěný architekt měl zřejmě významné důvody, které ho nutily navždy opustit 

vlast a vydat se do neznáma (Kraiszl patrně do Bulharska neodjel). V předešlé kapitole byly 

nastíněny hlavní důvody, které měly vliv na emigraci Čechů do Bulharska. K tomuto dopisu 

lze doplnit další dobové svědectví, dle kterého v sedmdesátých letech „byly pro studované 

těžké doby; Rakousko se dosud nezotavilo z důsledků pověstného vídeňského krachu, který 

ochromil všechen život hospodářský. Nebylo lze najít přiměřeného zaměstnání, neboť i staří, 

                                                
329 Viz podrobněji NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 301, obr. 824, Kraiszl Ignaz; NA Praha, f. Policejní ředitelství 
I, konskripce, kart. 302, obr. 43, Kraiszl Ernst; NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 302, obr. 23, Kraiszl Alois; NA, 
Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 302, obr. 24, Kraiszl Alois; NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 302, obr. 25, 
Kraiszl Alois; NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 302, obr. 26, Kraiszl Alois. 
330 Arnošt Kraiszl (*1850), inženýr a stavitelský asistent v Praze. 
331 Alois Kraiszl (1855-1909), později obchodní sluha v Praze. 
332 BIA-NBKM, f. 111, a. e. 157, l. 3-4. Dobové znění, styl a slovosled zachovány, upraven pravopis a některá slova pro lepší 
srozumitelnost. Za zprostředkování tohoto dokumentu patří poděkování PhDr. Pavlu Zemanovi, Ph.D. 
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zkušení inženýři zaháleli…“333 Jiné dobové svědectví je dále prezentovaný dopis inženýra 

Bohuslava Kočího, který je však prezentován v odlišném kontextu.  

 Mezi prvními, kteří se uplatnili bezprostředně po osvobození, byla řada výše zmíněných 

techniků, kteří přešli do ruských a posléze bulharských služeb. Ačkoliv se často v literatuře 

uvádí rok 1878, větší či spíše intenzivnější příchod českých techniků je možno pozorovat až 

od roku 1879, nejvíce pak v letech 1880-1881. Děje se tak zvlášť v souvislosti se zavedením 

dočasných Pravidel pro stavbu soukromých budov v Bulharském knížectví (viz dále), dle 

kterých byla veškerá plánovací a stavební činnost ve městech svěřena do rukou městských 

architektů (inženýrů) a v krajích do rukou vládních (krajských) inženýrů. Do nově utvořeného 

Bulharského knížectví a Východní Rumelie tak postupně přicestovaly desítky dalších českých 

specialistů. Největší skupina inženýrů, architektů a stavitelů, jak o tom nasvědčují poznatky z 

výzkumu a Katalogu, přišla do bulharských zemí bezesporu přibližně v letech 1879 až 1885. 

Samozřejmě v celém sledovaném období až do počátku první světové války lze pozorovat 

takřka nepřetržitý, leč kolísavý zájem českých techniků o působení v Bulharsku. Nejvýraznější 

v tomto ohledu byla bezesporu osmdesátá a devadesátá léta 19. století. Charakteristická 

(nejen) pro toto období byla skutečnost, že kvůli častým politickým změnám ve vedení státu i 

místních samospráv, jakož i nelehkým organizačním i pracovním podmínkám (technik byl 

často jedinou v oboru vzdělanou osobou, která musela řešit i organizovat řadu technických 

záležitostí zcela od nuly), docházelo k častému střídání technického personálu. Lze tak 

sledovat migrace technického personálu: někteří čeští technici se uplatnili pouze v provinčních 

městech, jiní působili nejdříve v hlavním městě Sofii a posléze opouštěli hlavní město, které 

patrně mělo vyšší pracovní nároky, a uplatnili se v krajích a provinčních městech. Nebyly 

vyloučeny ani přesuny techniků z Východní Rumelie do Bulharského knížectví. Mnozí čeští 

technici tak mohli pracovat na řadě různých pozicí (viz dále), v různých odvětvích a v různých 

městech Bulharska. Po čase začali někteří kvůli těmto nejistým podmínkám Bulharsko 

opouštět a osvědčili se v Čechách nebo dalších balkánských zemích v rámci Rakouska-

Uherska (Bosně, Chorvatsku), jiní Bulharsku zasvětili celý svůj (tvůrčí) život (viz dále). Dle 

prvního uplatnění českých techniků v zemi lze sledovat čtyři hlavní skupiny: 

– čeští technici, kteří působili ve službách ruských osvobozeneckých vojsk, resp. 

dočasné ruské správě v Bulharsku334; 

– čeští technici, kteří byli na různé pozice jmenováni na základě oficiálního 

pozvání či nabídky pracovního místa ze strany bulharské vlády335; 

                                                
333 KOVAŘÍK, Fedor. Šťáhlavy a Šťáhlaváci: Hrst vzpomínek na zašlé doby a trochu výhledu do současna. Rokycany: Žďár, 1932. 
S. 25. 
334 „V této době a po osvobození přicházeli noví, jednak s ruskými vojsky a později na přímé vyzvání jak vlády Východní Rumelie, 
tak i knížetství bulharského, a vstupovali do služeb státu, aby pokračovali ve výstavbě komunikace železniční i silniční, plánovali 
města, stavěli veřejné budovy atd., jiní pracovali jako podnikatelé soukromí, jiní jako inženýři okresní nebo městští.“ DUŠEK, 
Bedřich. Účast Čechů v technické práci... S. 357. 
335 Zejména dále uváděni asistenti pražské polytechniky Karel Brada, Karel Vosyka, Bedřich Wittich ad. 
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 – čeští technici, kteří přicházeli do Bulharska na popud známých krajanů, kteří 

již v Bulharsku působili, a za jejich pomoci hledali uplatnění a zaměstnání336; 

– čeští technici, kteří z vlastní iniciativy využili možnosti volného pracovního trhu 

nově osvobozené slovanské země. 

V této souvislosti je zajímavé poukázat na skutečnost, že vlastní výzkum osvětlil také působení 

celých rodin, jejichž členové postupně přicestovali do Bulharska (případně i ve dvou 

generacích337) a uplatnili se v různých odvětvích (uvedeny abecedně): 

– Jiráskové: bratři Ignác, Julius, Jeroným (všichni technici) a sestra Bohdana 

Chytevová (učitelka); 

– Mildeové: bratří Karel (inženýr a architekt), Julius (lesník), František a Sebastián 

(pivovarníci a sládci), Bohuslav (strojní technik); 

– Proškové: bratří Jiří a Bohdan a jejich bratranci Josef a Václav (všichni inženýři a 

architekti); 

– Schnitterové: bratři Josef a Antonín (architekti a stavitelé), Ivan (syn Josefa, 

architekt)  

– Trnkové: bratří Karel, Klement, Bohuslav (všichni technici) a František (pivovarník 

a sládek); 

– Vrchotové: Tomáš a synové Tomáš a Rudolf (architekti a stavitelé); 

– Werychové: Max(milián) (sochař, řezbář) a synové Max(milián) a Vladimír 

(inženýři) a další. 

 

6.2.2. Cestování do bulharských zemí 

Samotná cesta do bulharských zemí nebyla v prvních letech po osvobození jednoduchá, 

protože tehdy neměly stále přímé železniční spojení s Evropou (až v srpnu 1888 byla oficiálně 

zprovozněna železniční dráha na trase Cařihrad-Drinopol-Plovdiv-Sofie-Niš-Bělehrad 338 ). 

Tehdy železniční trasy končily v buď v srbském Bělehradě, odkud se nejčastěji pokračovalo 

lodí po Dunaji přes rumunský Turnu Severin až k bulharskému Lomu, odkud vedla hlavní 

silnice na jih do Sofie (a odtud dál do vnitrozemí)339, anebo v Giurgiu, rumunském přístavním 

městě na Dunaji, odkud se přes Rusi jelo do vnitrozemí340. V bulharských zemích se cestovalo 

koňským spřežením starými neupravenými silnicemi. Inženýr Jiří Prošek cestoval v roce 1870 

z Budapešti právě přes Bukurešť a Giurgiu do Ruse, následně povozem do Plovdivu a konečně 

do stanoviště v Almali.341 Memoáry zaznamenávají též „strastiplnou“ cestu hudebně nadané 

snoubenky Jiřího Proška, Anny Roubalové, která roku 1878 cestovala přes Bělehrad a Lom 

                                                
336 Viz např. „českého konzula“ Jiřího Proška, Karla Mildeho ad. 
337 Rodiny Trnků a Werychů zanechaly po sobě dvě až tři generace techniků. 
338 SOkA Beroun, Jan KADELA, Bratří Proškové. S. 17-18. 
339 ŠOUREK, Antonín. Vzpomínky na některé naše krajany. S. 298-299. 
340 SOkA Beroun, Jan KADELA, Bratří Proškové. S. 17. Od roku 1883 to byla také první trasa Orient-Expressu z Paříže, z Giurgiu 
se cestující se přeplavili do Ruščuku (Rusi), dále jeli starou „tureckou“ železniční dráhou Ruse-Varna (uvedené v provozu roku 
1866), ve Varně se nalodili na parník, který je dovezl do Cařihradu. 
341 SOkA Beroun, Jan KADELA, Bratří Proškové. S. 18. 
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do Sofie a vezla s sebou svoje klavírní křídlo „na voze vystlaném slámou“ a „taženém 

buvoly“.342 Cesta totiž z Lomu vedla podél stejnojmenné řeky přes Kutlovicu (dn. Montana), 

Berkovicu, Petrochanský průsmyk, serpentinami u vsi Ginci a přes Beledie Han až do Sofie. 

Tuto cestu absolvovali snad všichni Češi, kteří přicházeli do Bulharska – v srpnu 1880 také 

matematik Antonín Šourek, z jehož vzpomínek je převzato motto kapitoly. 

 

6.2.3. Technické vzdělání 

Základní vzdělávací institucí343 českých techniků byl již zmíněný český polytechnický ústav v 

Praze (od roku 1878 česká vysoká škola technická v Praze) nebo některé další polytechniky 

(v Mnichově nebo Štýrském Hradci). Jednalo se nejčastěji o absolventy odboru vodní a 

silniční stavitelství (později inženýrské stavitelství). Méně tu pracovali absolventi středních 

odborných/průmyslových škol, například Baugewerkeschulen ve Vídni (Karel Šírek) nebo 

Žitavě (Karel Heinrich), výjimečně také vídeňské Akademie výtvarných umění (František 

Manias). V rámci výzkumu nebyl studován fond Vysoké školy technické v Brně, ale lze 

předpokládat, že někteří technici, u kterých nebylo zjištěné studium či původ, se mohou 

objevit v seznamech studentů polytechniky brněnské – budoucí výzkum tohoto fondu tak 

možná přinese jistě další zajímavé informace. Mnoho z techniků, kteří působili v Bulharsku, 

se seznámilo právě během studií na polytechnice v Praze, případně ještě dříve při studiích 

na první pražské reálné škole v Ječné ulici.  

V obecné rovině tedy převládalo spíše technické než umělecké vzdělání. Toto je také 

důvodem proč jsou inženýři uváděni ve výčtech na prvním místě před architekty a staviteli. 

Avšak je nutné mít na paměti, že ve sledovaném období nebyly striktně vnímány hranice mezi 

inženýrstvím a architekturou a mnoho absolventů inženýrského stavitelství se výtečně 

projevilo jako architekti a stavitelé – stejně tak i v případě těch, kteří působili v Bulharsku. Titul 

architekt navíc nebyl dobově legislativně vymezen a jeho užití bylo značně volné. 

Část nejen českých, ale i řada dalších zahraničních techniků, kteří se uplatnili v 

Bulharsku ve sledovaném období, však středoškolské ani vysokoškolské (akademické) 

vzdělání neměla. Jednalo se totiž o praxí vyškolené stavitele, zednické a tesařské mistry nebo 

naopak o osoby, které z nějakého důvodu svá technická studia nedokončily (studium jednoho, 

či několik semestru). Absence přísných úředních pravidel pro potřebné vzdělání v prvních 

letech po osvobození v Bulharsku umožnila řadě osob se slabší technickou průpravou 

pracovat na důležitých pozicích.344 Různorodá „vědomostní“ základna vedla také k různě 

kvalitním stavebním dílům a projevila také při řešení technických otázek a plánování měst 

(plánování často se uskutečňovalo jednou-dvěma osobami s „provizorními“ nástroji). Tak 

                                                
342 Tamtéž. S. 57. „Bylo to na tehdejší dobu jistě odvážné rozhodnutí, když se nedlouho po skončení války vydala na přání svého 
snoubence – do celkem neznámého a primitivního prostředí mladá 25-letá dívka jen v průvodu o něco mladší Anny Stříbrné, která 
tam jela za svým bratrem Václavem Stříbrným, profesorem botaniky, a zůstala v Sofii jako „teta“ v rodině univ. prof. Ant. Šourka...“. 
Tamtéž. S. 49-50. 
343 Jedná se o shrnutí poznatků z Katalogu. 
344 Profesní působení určovala Pravidla pro stavbu soukromých budov v Bulharském knížectví (1881), viz kap. 7 a příl. 3. 
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 přítomnost techniků-cizinců byla bulharskými akademicky školenými současníky vnímána 

velmi kriticky345. Výsledky výzkumu poukázaly na poměrně velký počet absolventů pražské 

techniky, přičemž někteří z nich získali řadu státních vyznamenání (viz dále), což dokládá 

solidní vzdělání českých techniků i jejich výtečné profesní osvědčení. Bulharsko navíc v 

osmdesátých letech 19. století přilákalo i několik bývalých či budoucích pedagogů pražské 

techniky: Karla Vosyku, Karla Bradu, Josefa Tauchena, Bedřicha Witticha a Václava 

Proška. 

V dobových a archivních dokumentech se dochovaly „tituly“, resp. „pozice“, kterými byli 

nazýváni technici v Bulharsku ve sledovaném období. Během dočasné ruské správy (1878-

1879) se jednalo o zejména o „gubernské techniky“ (tedy techniky ve službách správce oblasti 

– gubernátora). Z prvních několika let po osvobození se objevuje také „technik oddílu“ 

[„učastăkov technik“], jehož funkce nejsou zcela známé. Technický úsek [„techničeski 

učastăk”] spadal k technickému oddílu příslušného ministerstva a jednalo se patrně o obdobu 

„krajských inženýrů“. Dalšími tituly, které byly naprosto běžné i v dalších letech, byli „architekt“ 

(v prvních letech také ruská obdoba „architektor“) „inženýr“ [inžener či inžiner“] nebo „inženýr-

architekt“ [„inžener-architekt“] (či „architekt-inženýr“). Do jisté míry bylo patrné jakési profesní 

rozlišení, které se ale příliš neřídilo konkrétními pravidly (resp. taková nejsou známá). Tak 

například městská správa v jednom městě jmenovala „městského architekta“ [„gradski 

architekt“], v druhém „městského inženýra“ [„gradski inžener“] a ve třetím „městského inženýr-

architekta“ [„gradski inžener-architekt“], ale všichni plnili v podstatě tytéž úkoly. Naopak na 

krajské úrovni byl jasně rozlišován titul „inženýr“: jednalo se o „vládního (krajského) inženýra“ 

[„pravitelstven (okrăžen) inžener“] či ve vychodorumelském kontextu o „departementálního 

inženýra„ [„departamentalen inžener“]. Inženýr nebo architekt ve službách města měl ve 

většině případů svého pomocníka (či pomocníky; zejména v osmdesátých a první polovině 

devadesátých letech než se technické úřady rozrostly), který je pro zjednodušení překládán 

jako „městský architekt-asistent“ [„pomoštnik architekt“] nebo „městský inženýr-asistent“ 

[„pomoštnik inžener“]. Na přelomu obou století se ve vztahu k městům objevily také tituly 

„městský technik“ [„gradski technik“] či „městský konduktér“ [„gradski konduktor“], což byla v 

podstatě obdobná pomocná technická síla, ale v mnoha případech to byla v daném okamžiku 

jediná technicky školená osoba (zejména v menších provinčních městech), která dočasně 

vykonávala funkce městského inženýra nebo architekta. „Konduktér“ či „inženýr-konduktér“ (fr. 

„ingenieur-conducteur“) je dalším velmi častým „titulem“, který však má několik významových 

nuancí. V českém jazyce má slovo konduktér jiný význam (průvodčí) a v souvislosti se 

stavebnictvím se neužívá. Přesto je slovo v disertační práci použito pro lepší vystižení 

profesního působení, ale za následujícího upřesnění. Původ slova v bulharském kontextu je 

třeba hledat ve francouzském slově „conducteur“ (řidič), které lze přeložit jako „vedoucí“. Ve 

zjednodušeném podání se tedy jednalo o „vedoucí stavby“ či „stavbyvedoucí“ a v tomto smyslu 

                                                
345 Např. práce architektů Georgi Nenova a Janaki Šamardžieva prezentované v kap. 2 ad. 
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by se mohlo použít také české slovo „stavitel“. Praktické užití má však zřejmě kořeny v ruském 

úřednickém aparátu, kde se podobná pozice objevovala.346 

 Objevuje se také výraz „důlní konduktér“ („konduktor po minite“). V užívání slova 

„konduktér“ je tedy potřeba rozlišit také jisté úřední rozlišení ve vztahu k pracovní náplni a 

platovým kategoriím. „Konduktér“ měl plat vždy nižší než „inženýr“ či „architekt“. V neposlední 

řadě se titul „konduktér“ dle bulharské legislativy z roku 1897 používal pro označení techniků 

III. kategorie, kteří měli omezenou profesní působnost na území Bulharského knížectví (viz 

dále). Další „tituly“ či „pozice“, které se používaly, byly například „inženýr-inspektor“, „geometr“, 

„kreslič“ („risuvatel“, „čertežnik“), „figurant“ a jiné. Otázka titulů není v bulharské odborné 

literatuře zpracována, proto další upřesnění přinese budoucí výzkum. 

 

6.2.4. Statistický přehled 

O početnosti českých techniků v Bulharsku resp. Sofii svědčí kromě jiného již dobové zprávy 

z tisku. Zajímavost představuje zpráva z Národních listů ze dne 27. listopadu 1882347, ve které 

„čeští technici v Bulharsku“ zasílají „nejvřelejší díky ctěným pánům: bývalému c. k. rak. ministru 

J. Jirečkovi a prof. dru ryt. Kořístkovi za jejich vřelé hájení důstojností a práv českých techniků“. 

Telegram podepsali (uvedeni pouze příjmením, ale všichni byli identifikováni a jsou zahrnuti v 

Katalogu): Kolár, Trnka, Prošek, Roubal, Krásný, Bohutinský, Budík, Ježek, Havrda, 

Tampyr, Emler, Milde a Gregora348. Jména představují již ustálenou sestavu skupiny českých 

techniků činných v Bulharském knížectví v prvních letech, převážnou většinou právě v hlavním 

městě Sofii. Dalším svědectvím o působení (pobytu) českých techniků v Sofii resp. Bulharsku 

je řada zpráv o dobročinných či jiných akcích české kolonie v Sofii, jako byly například 

příspěvky na rekonstrukci Národního divadla v Praze (1881), poškozeným povodní (1890), 

českém matici školské a další. 349  Podobné abecední přehledy uvádí také pamětníci v 

tematických vydáních o životě české kolonie v Bulharsku.350 

                                                
346 První případ, kde se slovo používalo, bylo u výrazu „konduktér stavby“ [„konduktor po postrojkata“], „inženýr-konduktér stavby“ 
[„inžener-konduktor po postrojkata“] nebo „konduktér prací na stavbě“ [„konduktor na rabotite po postrojkata“], tedy stavbyvedoucí. 
Pro vedoucího stavby se však v pozdějších letech používal spíše bulharský výraz „răkovoditel na postrojkata“ (vedoucí stavby). 
Druhý případ, kde se slovo používalo, bylo u výrazu „inženýr-konduktér“ (fr. „ingenieur-conducteur“) či „konduktér“ na úrovni kraje, 
což byl technik ve službách krajského úřadu [„okrăžen inžener-konduktor“, „okrăžen konduktor“]. To byla pozice hned za „krajským 
inženýrem“, svým způsobem to byl jeho asistent, ale jaké pracovní povinnosti měl, není možné zcela stanovit. Třetí případ, kde 
se slovo užívalo, je výše zmíněný „městský konduktér“, tedy „městský stavitel“. Dále se označení „konduktér“ používalo například 
ve výrazu „konduktér průzkumných prací železničních tratí“ [„konduktor po izučavaneto na ž. l.“], stejně tak jako existoval „inženýr 
průzkumných prací železničních tratí“ [„inžener po izučavaneto na ž. l.“] či „operatér průzkumných prací železničních tratí“ 
[„operator po izučavaneto na ž. l.“], „konduktér údržby železničních tratí“ [„konduktor po poddrăžkata na ž. l.“], „konduktér obecních 
cest“ [„konduktor po obštinskite pătišta“] a další. 
347 Ze Srědce, 27 listopadu. (Zvl. tel. „Nár. Listů“). Národní listy. 27. 11. 1882, roč. XXII, č. 317, s. 5. 
348 Jedná se o Bohuslava Gregory, inženýra chemie a učitele hudby v Caribrodu. Archiv autora. 
349 Nové příspěvky na zdar důstojného Národního divadla v Praze: Ze Srědce (Sofie) v Bulharsku. Národní listy. 12. 10. 1881, 
roč. XXI, č. 250, s. 4; Ze Srědce, 27 listopadu. (Zvl. tel. „Nár. Listů“). Národní listy. 27. 11. 1882, roč. XXII, č. 317, s. 5; Národopisná 
výstava českoslovаnská: Bulharská výprava do Prahy. Národní listy. 18. 7. 1895, roč. XXXV, č. 196, s. 5; Po povodni: Dar Čechů 
v Sofii povodní poškozeným. Národní politika. 28. 9. 1890, roč. VIII, č. 266, s. [2]; Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. 
Národní listy. 11. 10. 1893, roč. XXXIII, č. 282, s. 6; Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. Národní listy. 5. 12. 1894, roč. 
XXXIV, č. 336, s. 9-10; Z ústřední matice školské. Národní listy. 30. 7. 1887, roč. XXVII, č. 207, s. [2]; Z ústřední matice školské. 
Národní listy. 2. 8. 1887, roč. XXVII, č. 210, s. [3]; Národní velkozávod. Národní listy. 8. 1. 1895, roč. XXXV, č. 8, s. [5]-[6]. 
350 Bohumil Šimáček: „Jiří Prošek, Bohdan Prošek, V. Prošek, Jos. Prošek, K. Trnka, A. Kolár, Krásný, Jer. Bohutínský, Tauchen, 
Fridrich, V. Štefel, Havrda, Ed. Hodina, V. Budík, K. Vodrážka, Kůžel, Kočí, J. Milota, Mladějovský.“ Jubilejní ročenka 
československé kolonie v Bulharsku. S. 131.  

Jan Brožka: „Jiří, Bohdan a Josef Prošek, Kolár, Trnka, Roubal, Krásný, Štefl, Fridrich, Budák [správně Budík], K[arel]. Milde, 
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 V minulé kapitole byly mimo jiné prezentovány poznatky Pavla Zemana, které získal 

studiem matričních knih sofijské katolické farnosti. V citovaném příspěvku uvedl mimo jiné 

jmenný přehled osob, zjištěných v záznamech matričních knih a doplněných z jiných zdrojů, 

dle jejich profese351. V oddílu Architekti, inženýři352 autor zahrnul jména 13 techniků (V. 

Budil353, Václav Havrda, Štěpán Ježek354, Robert Kaiser355, Adolf Kolář356, Václav Krásný, 

Karel Pech 357 , Josef Prošek, Václav Roubal, Vilém Šteffl, Karel Vodrážka, Tomáš 

Vrchota358, Gustav Wittrich359), v oddílu Podnikatelé jména 3 techniků (Bohdan Prošek, 

Jiří Prošek, Karel Trnka a František Charvát360) a v oddílu Nezjištěno361 min. 5 dalších 

techniků, které byli identifikováni v rámci výzkumu (Ferdinand Budík362, Karel Heinrich, 

Julian Kreuzberger, Eduard Staudacher363 a Václav Štrupl364). V Sofii tedy dle uvedeného 

přehledu působilo v průběhu prvního desetiletí 21 techniků. Vlastním studiem matrik byl 

seznam doplněn například o Josefa Slávka, Josefa Ježka st. ad. Tato statistika zahrnuje 

pouze osoby zaznamenané v matričních knihách, počet techniků je však dle dalších zjištění 

disertace rozsáhlejší. Matriky svědčí také o skutečnosti, že technici byli v české kolonii jedni z 

nejpočetnějších, přičemž Pavel Zeman konstatoval, že „velkou provázanost je možné sledovat 

mezi podniky, vlastněnými bratry Proškovými a významnou částí českých migrantů v Sofii.“365 

Z dalších profesí, blízkých oblasti architektury a stavitelství, které historik uvedl v přehledu, by 

zde pro zajímavost stálo zmínit zedníky (Karel Bohušek, Antonín Fontar, Ludovík Franz, 

Franc Wolf), dělníky (Antonín Bayer, Jan Halopeský, Franz Janoch), cihláře (Josef 

                                                
Havrda, Ježek starší i mladší, Dlouhý, Bohutínský, Tauchen, Vosyka, Rajský [správně Hajský], Šnytr, Brada, Vitých, kteří až do 
příchodu bulharských inženýrů spravovali a stavěli bulharské železnice, mosty, nádraží a jiné vládní i privátní budovy. Největší 
vládní budovy v Sofii a celá řada privátních vynikajících svou solidností, např. královský dvorec, vojenské ministerstvo, vojenská 
škola, vojenský klub, hotel Bulgaria atd. jsou trvalé památníky architekta Kolára.“ BROŽKA, Jan. Před čtyřiceti lety (Pokračování). 
Naši krajané v Sofii a v Bulharsku vůbec. S. 168. 

Jiří Zhor: „Kdo z nás ještě ví, že plán nové Sofie pracoval Čech Jiří Prošek, mimochodem řečeno, zakladatel bulharského 
těsnopisu, plán Plovdiva Šnitler [!], kdo ví, že první vetší budovy sofijské stavěli čeští architekti Kolár, Havrda a Krásný! Komu je 
u nás známo, že Češi Tauchen, Trnka, Witich, Ježek, Štefl, Vosika a jiní stavěli Bulharům silnice a železnice, kdo ví, že Češi 
zakládali pivovarnictví, cukrovarnictví a stolařský průmysl v Bulharsku, kdo si z českých turistů uvědomil, že nádherný park 
evxinogradský nebo sady varenské zakládali čeští zahradnici!“ ZHOR, Jiří. Průkopníci. S. [1]. 

Vladimír Sís: „inženýři K. Vosyka, Wittich, Trnka a mn. j.“ SÍS, Vladimír. Poznámky k československo-bulharským stykům... S. 5. 

Bedřich Dušek: „Dále inženýři, architekti, na př. Havrda, Dlouhý, Ježek ml. i sl., Trnka, a zejména V. Kolár, jehož stavby jsou 
markantními zjevy v Sofii (královský palác, ministerstvo vojenství, vojenská škola, parlament, vojenský klub a hotel Bulgarie). I 
plány moderní Sofie, vyšlé z kanceláře městských inženýrů, byly prací bratří Prošků a ostatních městských inženýrů českých...“ 
DUŠEK, Bedřich. Čeští osvětoví pracovníci v Bulharsku. S. 301. 
351 ZEMAN, Pavel. Češi v Sofii v 80. letech... S. 392-393. Jak autor uvádí, některá jména mohou byt zkomolená zapisovatelem, 
přičemž v textu disertační práce je uvedena, kde je to možné, správná forma a v pozn. pod čarou původní variantu podle Zemana. 
352 Podle Pavla Zemana profese vyplynula ze záznamů v matrikách. 
353 První zmínka vůbec; tento technik nebyl potvrzen jinými zdroji. 
354 První zmínka vůbec. 
355 První zmínka vůbec, ale zřejmě se nejedná o Čecha (narozený v Hlubčicích v Pruskou). 
356 Uveden jako Václav Kolář. 
357 První zmínka vůbec. 
358 Uvedeno Tomáš Vrechota. 
359 První zmínka vůbec. Není však jednoznačný český původ. Wittrich byl dvorním architektem bulharského panovníka 
360 Další je blíže neidentifikovaný Jan Čermák. 
361 Profese nebyla uvedena v záznamu. U 37 osob nebylo jejich povolání v matrikách uvedeno a ani zjištěno z jiných zdrojů. 
362 Uvedeno Ferdinand Budek. 
363 Uvedeno Eduard Standacher. 
364 Uvedeno V. Strupl, podnikatel staveb. 
365 ZEMAN, Pavel. Češi v Sofii v 80. letech... S. 392-393. 
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Černý), řemeslníky (A. Brůža, Josef Fiala, Václav Veselý), truhláře a řezbáře (Josef Černík, 

Josef Hodina, Konstantin Matějovský, Antonín Schreier, Josef Stolz), zámečníky 

(Antonín Malcher, August Šedivý), kováře (Josef Suchomel) či čalouníka (Jan Brůha), 

uvedeni jsou i zahradníci (Matěj Krejčí a Antonín Novák).366 Vlastní výzkum matričních knih 

autora disertační práce je shrnut do Abecedních soupisů identifikovaných českých 

odborníků činných v oblasti architektury, urbanismu, stavitelství a krajinářství v 

Bulharsku 1870-1918) v závěru práce. Matriční záznamy svědčí také o tom, že v Sofii zedníci 

a kameníci byli spíše (a pochopitelně) Italové, čeští řemeslníci pak byli spíše představiteli 

truhlářského, tesařského, kovářské, nábytkářské a dalších umění. 

Výše uvedené přehledy však nevypovídají o profesním uplatnění techniků, tedy kde 

zmínění technici pracovali, zda byli ve službách města, kraje či na vládní úrovni v ministerstvu 

nebo v soukromém sektoru. Pokud se týče služby pro hlavní město, důležité poznatky přináší 

archivní spis Radoslava Michajlova z roku 1941367, který odhaluje skutečnost, že v prvních 

dvou dekádách po osvobození Bulharska působilo v zemi mnoho zahraničních techniků368. 

Výstižnou ilustraci značně internacionální skladby muže být chronologický přehled 

technického personálu, který pracoval v městském úřadě v Sofii v období 1878-1900. Autor 

prezentuje seznam s krátkými údaji o profesním působení celkem 153 techniků (pro 

zjednodušení následné statistiky nebudou brány v potaz pozice, ani délky trvání služby). Ze 

všech jmen je bulharských pouze 37 a zbývajících 116 patří zahraničním technikům (Rusům, 

Polákům, Italům, Francouzům a Švýcarům, Němcům a Rakušákům, Arménům a jiným). Z 

tohoto počtu bylo identifikováno celkem 18 techniků z českých zemí, jejich počet ale zřejmě 

byl vyšší, protože v soupisu Radoslava Michajlova chybí např. Jeroným Bohutinský či 

Václav Havrda, kteří pro Sofii pracovali velmi krátce. Pokud bude bráno v úvahu 20 osob, tak 

počet Čechů ve službách hlavního města v uvedeném období se blížil téměř 20 procentům ze 

všech uplatněných cizinců. V celostátním měřítku nelze stanovit procentuální podíl, protože 

např. ve výše citovaných matričních knihách byly nalezeny desítky dosud neznámých či málo 

známých jmen inženýrů, architektů a stavitelů různých národností, které nejsou dosud detailně 

zpracovány, a tak vytvoření objektivní statistiky by vyžadovalo daleko důkladnější zkoumání. 

Číslo by se však zřejmě blížilo k 1/5 až 1/6 všech zahraničních techniků. 

Řada českých techniků se také aktivně zapojila do kulturního života hlavního města. V 

roce 1880 stálo mnoho z nich u zrodu kulturního spolku Slovanská beseda [Slavjanska 

beseda] v Sofii, který se stal významným střediskem společenského života nové bulharské 

metropole. 369  Mezi nimi byli mimo jiné Jiří a Bohdan Proškovi, Václav Roubal, Karel 

                                                
366 Tamtéž. S. 393. 
367 CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija prez părvite 22 godini (1878-1900). 
368 Ve studovaných matričních knihách se objevily desítky jmen mnoha zahraničních techniků, některé z nich jsou dohledatelné v 
jiných zdrojích, mnohé z nich se však dosud v žádných pramenech neobjevují. 
369 „Takže velice brzy, již v roce 1880, vznikla v Sofii Slovanská beseda (Slavjanska beseda). Iniciátory byli Češi a Slovák Samuel 
Zachej, připojovali se i jiní Slované i domácí Bulhaři. Vzkvétala velice rychle a vyznačovala se bohatou činností. Pořádala zahradní 
slavnosti s hudbou, společné výlety s pikniky, taneční zábavy, osvětové přednášky, na nichž častými tématy byly pokroky védy, 
portréty osobností jako Hus a Komenský, slovanské literatury, zejména ruská klasika aj. Slovanská beseda měla různé odbory – 
tehdy nezbytný pěvecký, turistický, oblíbený kuželkářský a podobně –, jak to její čeští členové znali z domova. [...] Brzy se ukázalo, 
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 (Drahotín) Krise, Václav Havrda, Jeroným Bohutínský, Adolf Kolář a další. Drahotín 

Krise a Václav Havrda byli dokonce zvoleni členy komise, která připravila návrh stanov 

spolku.370 Ve svém deníku poznamenal historik Konstantin Jireček jednu z událostí v besedě, 

která se konala 16. února/11. března 1883: 

 
„Včera v sobotu byl dlouhý pravoslavný karneval zakončen maškarním plesem ve 

Slovanské besedě. Vyšel úspěšně. Bylo přeplněno, salon nedostačoval. Celá česká 

kolonie měla na sobě převleky: inženýr Roubal jako klaun, inženýr Vodrážka jako 

rozmazlené dítě s obrovským bryndáčkem, trubičkou a koníkem, tiskař Prošek jako 

kapucín, úspěšně imitoval Padre Timotheo, paní Vodrážka v divadelním kostýmu, další 

krajanky ve venkovských šatech, Čermák jako malíř s kloboukem s perem, Rus Ivanov 

jako bašibozuk, několik ruských ženských lidových krojů, Řekyně kníratého Christa v 

plevenském bulharském lidovém kroji, Bojko v bílém širokém oděvu šaška, další v 

jednotlivých částech sokolských krojů, jakási Turkyně v pytli, inženýr s maskou á la 

Mozley, s cylindrem a brýlemi prodával Varneskou železnici (imitoval Kaufmanna)...“371 

 

6.2.5. Kariérní linie 

V následující části jsou představeny hlavní kariérních linie (nejen) českých techniků ve 

sledovaném období v Bulharsku. 

 

6.2.5.1. Městští architekti – čeští technici ve službách bulharských měst 

Doposud velmi málo prozkoumaným aspektem působení zahraničních (i českých) techniků je 

jejich působení ve funkcích městských architektů a krajských inženýrů. Výzkum ukázal, že celá 

řada těchto pozic byla zejména v osmdesátých a devadesátých letech 19. století zaujímána 

techniky z českých zemí. Po osvobození země (1878) veškerá stavební činnost ve městech 

v Bulharsku přešla do rukou a vedení městského architekta, inženýra či technika.  

                                                
že jsou zapotřebí větší prostory, a vzmáhající se spolek si postavil vlastní budovu s restaurací a společenským a divadelním 
sálem. [...] Sám název „beseda“ je jasný bohemismus, ale i název Slovanská měl svůj konkrétní význam – vyhraňovali se tak vůči 
německým společnostem, vznikajícím zejména kolem knížecího a později carského dvora (Alexandr Battenberg a Ferdinand 
Koburský byli rodem Němci). [...] Slavjanska beseda byla pak ještě po celá desítiletí významným společenským a kulturním 
střediskem – i když časem více pro společenskou smetánku a i v ní se projevovaly nové politické vlivy a trendy. V prvních 
desetiletích po roce 1878 měla však pro přeměnu kulturního a společenského života v Sofii veliký, zásadní význam.“ 
HAVRÁNKOVÁ, Růžena. Jak jsme budovali Bulharsko… S. 139. 

„Tak „Slovanská beseda“ měla roku 1880 při svém vzniku celkem 150 členů, z nichž bylo pouze 74 Bulharů a z ostatních 25 
Čechů, 20 Rusů, několik Poláků, Chorvatů a Srbů. Duší „Slovanské besedy“, spolku, jehož úkolem bylo pěstovat slovanskou 
vzájemnost, ale z něhož vycházely všechny kulturní podněty hlavního města, a vlastním jeho zakladatelem byl Slovák Samo J. 
Zachej, profesor, který byl nucen utéci jako uvědomělý Slovák před maďarskou persekucí a přišel roku 1880 do Sofie, kde se stal 
obchodníkem, avšak za to tím více se zde věnoval osvětové činnosti. Spoluzakladateli a stálými členy výboru „Slovanské besedy“ 
byli Jiří Prošek, Bohdan Prošek, ing. Havrda, Harcer, Brožka a jejími členy téměř všichni kulturní pracovníci v Sofii. [...] Slovanská 
beseda, z níž vyrostla bulharská filharmonie a Národní divadlo, [...] byla i jinak kulturním střediskem hlavního města a tím přirozeně 
i celého Bulharska.“ DUŠEK, Bedřich. Čeští osvětoví pracovníci v Bulharsku. S. 301. 

Viz podrobněji také Jubileen sbornik na Slavjanska beseda: 1880-1895. Sofija: „Pridvorna pečatnica“, 1895. 111 s.; Jubileen 
sbornik na Slavjanska beseda: 1880-1905. Sofija: „Pečatnica na P. M. Bezajtov“, 1905. 115 s.; BAKALOV, Gančo. Narodno 
čitalište „Slavjanska beseda“ (1880-2005): 125 godini nepresăchvašt izvor. Kniga părva. Sofija: Izdatelstvo „Agencija Strategma“, 
2005. 280 s. ISBN 954-9506-18-5. 
370 Družestvo Slavjanska beseda. Sofija: Družestvo Slavjanska beseda, [b. d.]. 8 s. 
371 IREČEK, Konstantin. Bălgarski dnevnik. Tom II: oktomvrij 1879-oktomvrij 1884 [online]. OMDA.bg. [cit. 18. 2. 2021]. Dostupné 
z: http://www.omda.bg/public/biblioteka/irechek/irechek_2_16.htm. 

http://www.omda.bg/public/biblioteka/irechek/irechek_2_16.htm
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Do roku 1881, kdy byla schválena Pravidla pro stavbu soukromých budov v 

Bulharském knížectví, není zřejmé jak pozice městského architekta (bude využívána spíše 

varianta architekt, která je uvedena v Pravidlech, než inženýr) byla daná legislativně, ale 

zřejmě ne každé město mělo v prvních letech svého technika. Hlavní otázky, kterými se 

městský architekt zabýval, byly spojeny s plánováním a novým rozvojem města. Zejména v 

prvních letech byla tato práce spojena s vypracováním zaměření stávajícího stavu struktury 

města a vypracováním regulačního plánu nové uliční sítě (tzv. uličně-regulačního plánu), 

ale později též vypracování nivelačního plánu nebo podrobného parcelačního plánu. 

Uličně-regulační plán byl většinou pro svou nákladnost realizován postupně: architekt se 

zabýval průběžným vytyčováním a dlážděním nových ulic dle finančních možností obecní 

správy, stavebních čar všech budov, nivelací, návrhem vodovodu, kanalizace a podobně).372  

Čeští inženýři a architekti se podíleli na plánování více než 35-40 bulharských měst 

a obcí. Další osvětlení této otázky ve vztahu k urbanistickým tendencím je zahrnuto v 

následující kapitole. 

Městský architekt se dále zabýval řízením a kontrolou stavební činnosti ve městě 

(určování stavebních čár pro stavbu soukromých budov, vypracování situačních plánů objektů, 

účast v komisích pro řešení technických otázek, majetkových sporů), prověřoval, v některých 

případech schvaloval projekty soukromých staveb (schvalování však bylo zpravidla v režii 

krajského inženýra) a dohlížel na jejich realizaci. V neposlední řadě se městský architekt 

zabýval navrhováním obecních veřejných budov (škol, čitališť373, radnic, prefektur, kostelů, 

nemocnic, skladišť, kasáren, věznic a dalších), které později mohl sám provádět nebo jen 

dozoroval jejich stavbu. V mnoha případech vyhotovoval projekty pro stavbu soukromých 

staveb (často mimo pracovní dobu), zejména obytných domů, djukjanů (krámů) a dalších 

obchodních objektů či skladů. 

Ve velkých městech se technická oddělení při městských úřadech rychle rozrostla a 

městských architektů a inženýrů bylo více. Městský architekt byl v pozdějších letech také 

vedoucím (vrchním městským inženýrem či ředitelem) samostatného technického oddělení při 

městské obecní správě, které zaměstnávalo další technický personál: další inženýry a 

architekty, inženýr-asistenty, geodety/geometry, konduktéry, kresliče, figuranty a další 

pomocný personál. Ve větších městech (například v hlavním městě Sofii) bylo technických 

oddělení více (architektonické, stavební, katastrální apod.).374 

Pro lepší ilustraci pracovních povinností a podmínek městských architektů následuje 

znění dvou smluv (kontraktů) z roku 1891 českých techniků s městským úřadem: architekta 

Libora Bayera v Kjustendilu (1) a inženýra Karla Mačase ve Vidinu (2), které se dochovaly v 

archivních fondech příslušných městských úřadů: 

                                                
372 K otázkám plánování viz: AVRAMOV, Ivan. Planiraneto na naselenite mesta...; DIMOV, Ljubomir. Pioneri po planiraneto na 
gradovete v Bălgarija; GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 24-44 a kap. 7. 
373 Typická bulharská kulturní instituce s osvětovými a vzdělávacími účely. 
374 Nejzřetelněji lze vývoj demonstrovat na příkladu Sofie, viz CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... 
S. 124-180. 
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KONTRAKT 1. 

 

„Uzavřený dnes dne 2. prosince 1891 mezi Kjustendilským městským úřadem a panem 

Liborem Bayerem [psáno v originále jako Libur Bajer] za následujících podmínek. 

1. Kjustendilský městský úřad na základě nařízení Kjustendilské městské rady ze září 

1891 přijímá za městského Architekta Inženýra pana Libora Bayera na dobu 2 let ode dne jeho 

nástupu do funkce a s ročním platem (3600) tři tisíce šest set leva, vyplácená mu bez dalších 

podmínek; 

2. Pan Libor Bayer přijímá představené podmínky ve výšeuvedeném čl. 1, čímž se 

zavazuje plnit ve městě Kjustendil veškeré technické práce týkajících se Architektonické a 

Inženýrské části podle zákonů a požadavků Městského úřadu obecně, přičemž se zavazuje 

stanovovat [uliční] čáry a nivelace všech soukromých i městských staveb ve městě Kjustendil, 

prověřovat podle potřeb a možností původní městský plán v těchto místech, kde se mají stavět 

budovy a na kterých nebyla dosud provedena kontrola dle uvážení Městského úřadu; 

3. Pan L. Bayer se zavazuje dále vykonávat celkovou kontrolu soukromých staveb a 

celkovou kontrolu společně se všemi podrobnostmi všech veřejných staveb, úprav atd., jakož i 

sestavovat veškeré plány společně s jejich detaily, rozpočty, podmínkami pro výběrové řízení a 

dalších náležitostí pro stavbu nebo úpravy budov Městského úřadu, [uličních] dlažeb, pro stavbu 

škol, přívod vody, kanalizaci a nivelaci města atd., pro provedení nyní rozestavěné školní budovy 

ve všech ohledech, bez nároku jakoukoliv další odměnu mimo plat; 

4. Stejný pan L. Bayer je povinen konat veškeré výšeuvedené technické a další práce, 

jakož i kancelářské čestně, přesně, pravidelně, řádně atd. a včas dle schváleného Městským 

úřadem řádu bez nároku jakoukoliv další odměnu mimo plat, přičemž v opačném případě osobně 

a majetkově bude odpovědný jak za správný chod prací, tak za vše obecně; 

5. Kromě Městských technických a dalších prací pan L. Bayer se zavazuje sestavovat 

ve svém volném čase mimo úřední hodiny také plány pro soukromé stavby za poplatek ne větší 

než (2 %) dvě procenta z hodnoty stavby podle možností majitele, avšak soukromé plány běžných 

staveb se zavazuje vypracovávat nejpozději v 10 denní lhůtě od přijetí žádostí v Městském 

Technickém oddělení, ale u velkých staveb se tato lhůta prodlužuje o dalších 10 dní; 

6. Žádosti týkajících se drobných staveb a úprav a dalších prací se zavazuje přezkoumat 

neodkladně, pro složitější [stavby] se stanovuje lhůta pro jejich plnění do 10 dnů ode dne přijetí 

žádosti v jeho kanceláři, avšak pro neodkladné práce může Městský úřad na jeho návrh prodloužit 

výšeuvedenou lhůtu o dalších 10 dní; 

7. Městský úřad má plné právo v případě neplnění některých povinností z 

výšeuvedených a dalších propustit pana L. Bayera z jeho pozice před lhůtou uvedenou v čl. 1 

přičemž se pan L. Bayer zavazuje zaplatit ještě veškeré jím způsobené chyby, zneužití, škody 

atd. pokud takové jsou, ale on nebude mít právo na žádné nároky obecně, jakož i nebude mít 

právo opustit pozici před lhůtou, pokud to neoznámí dva měsíce dopředu a nezaplatí tisíc leva 

městu. 

8. V případě nemoci se bude postupovat v souladu se zákonem, přičemž se mu povolí 

dovolená, a ohledně jeho odměny v souladu s posledním odstavci čl. 44 zákona o městských 

úřadech. V dalších mimořádných případech rozhoduje Městská rada. 

9. Veškeré věci, které nejsou zahrnuty v tomto kontraktu, se budou řešit Městským 

úřadem konečně bez jakýchkoliv nároků ze strany L. Bayera, který se zříká také konzulární 

ochrany vůbec. 
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10. Stávající kontrakt se uzavírá v jednom exempláři, který poté co byl notářem ověřen 

podpis pana Libora Bayer, se předává Městskému úřadu ke schválení, načež vstupuje v 

platnost.“375 

 
KONTRAKT 2. 

 

„Uzavřený mezi městským úřadem ve Vidinu z jedné strany a inženýrem Karlem 

Mačasem ze strany druhé za následujících podmínek: 

1/ V souladu s protokolem městské rady ve Vidinu z 8. srpna pod č. 38 městská úřad ve 

Vidinu jmenuje městským inženýrem pana Karla Mačase s ročním platem 4800 leva a s lhůtou tří 

let, počítaných od 1. října 1891 do 1. října 1894. 

2/ Městský inženýr Karel Mačas bude povinen 

a) sestavit městský plán, zcela a po částech společně s nivelizací podle toho jak mu to 

uloží městský úřad;  

b) vykonávat všechny činnosti, které jsou uvedeny v Pravidlech pro stavbu soukromých 

budov;  

c/ vykonávat všechny objednávky, které se mu zadají městským úřadem, týkajících se 

potřeb městského úřadu a ty, které mu zadá vláda, co se týče technických prací. 

Poznámka: Pro plány a nacenění plánů a dalších prací, které bude vypracovávat pro 

potřebu města a vlády a dle jejich objednávky, nebude dostávat nic zaplaceno. 

3/ Městskému inženýrovi panu Karlu Mačasovi zajistí městská rada dva asistenty 

(konduktéři) pro zaměření městského plánu a dalších technických prací pro město. 

4/ Městskému inženýrovi se nedovoluje účastnit se jako konkurent v jakémkoliv 

výběrovém řízení, sám přebírat na sebe nebo společně s dalšími osobami stavbu jakýchkoliv 

soukromých nebo veřejných staveb. 

5/ Městský inženýr p. K. Mačas je povinen být činným v pracích, spravedlivý a chránit 

zájmy městského úřadu ve vztazích s občany, chránit sebe před zvyky, které nepřipouští zdravý 

charakter, a vůbec nebýt poblázněný různými špatnými neřestmi. 

6/ Městský úřad ve Vidinu dodá všechny potřebné nástroje a příslušenství pro 

vypracování městského plánu, o kterýchž předměty se sestavy inventář, ze kterého se přepis 

předá panu městskému inženýrovi K. Mačasovi. Jemu se dává uchování vůbec všech 

technických nástrojů a věcí, na vlastní odpovědnost. 

7/ Jakmile nástroje dorazí, městský inženýr p. K. Mačas musí neodkladně začít 

vypracování městského plánu týkajícího se plánování města a to těmi čtvrtěmi, které mu městský 

úřad ve Vidinu zadá. 

8/ Městskému inženýrovi p. K. Mačas se povoluje každoroční, počítaná od 1. října 1892 

včetně, jednoměsíční dovolená, která bude schvalována městskou radou ve Vidinu a kterou bude 

čerpat výhradně v době, kdy K. Mačas bude volný od své práce. 

9/ V případě, že městský inženýr K. Mačas během vykonání své služby onemocní, bude 

mu povolena příslušná dovolená dle nařízení městské rady. 

10/ Vidinská městský úřad nebude mít právo propustit městského inženýra K. Mačase 

před vypršení prvního roku, pouze pokud k tomu řečený nezpůsobí závažnou záminku, stejně tak 

městský inženýr p. K. Mačas nebude moct opustit svou službu před vypršení této lhůty. 

11/ Po vypršení jednoroční lhůty od tohoto kontraktu, pokud bude přáním jedné ze stran 

propuštění městského inženýra p. K. Mačase, jsou tyto povinné oznámit to tři měsíce dopředu. 

                                                
375 DA Kjustendil, f. 25K, op. 1, a. e. 1, l. 111-114 Protokol ot zasedanie na Gradski obštinski săvet – Kjustendil № 284, 19.12.1891. 
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 12/ V případě, že městská rada vyšle městského inženýra K. Mačase na služební cestu 

do jiného města kvůli záležitostem města, budou mu vyplaceny cestovní výdaje a diety, tak jak 

městská rada stanoví. 

Stávající kontrakt se uzavírá ve dvou stejných exemplářích podepsanými oběma 

stranami, jeden exemplář se předá městskému inženýrovi, druhý zůstane v archivu městské 

rady.“376 

 

Následuje souhrnný abecední přehled377 identifikovaných českých techniků s uvedením 

jejich (zjištěného) působení na pozici městského architekta (inženýra, technika, dle udání ve 

zdroji) či architekt-asistent v Bulharsku v chronologickém sledu: 

BAYER, Libor městský technik v Pazardžiku (1878-1879) 

městský inženýr v Staré Zagoře (1879-1884) 

městský architekt v Kjustendilu (1891-1893, 1894-1899) 

městský architekt v Kazanlǎku (od 1899) 

BOHÁČEK, Josef městský inženýr v Dupnice 

městský konduktér v Kjustendilu (kol. 1891, 1896) 

městský inženýr/technik v Bjale Slatiny (kol. 1910) 

městský technik v Orjachově (kol. 1920) 

BOHÁČEK, Vladimír Josifov městský inženýr/technik v Bjale Slatiny 

BOHUTINSKÝ, Jeroným městský inženýr-asistent v Sofii (1879) 

městský inženýr v Šumenu (1884-1893, 1892-1896, 1900-1908 a 

1918-1919) 

městský inženýr v Razgradu (1908-1912) 

ČECH, Jan378 městský inženýr-asistent v Sofii (1891-1892) 

městský konduktér v Sofii (1898-1899) 

DIVIŠ, Jan (Hans) městský inženýr v Rusi 

DOBRUSKÝ ml., Václav městský inženýr ve Vidinu (1908-1922) 

FISCHER, Rudolf městský architekt v Kjustendilu (1908-1914) 

HAJSKÝ, Jan městský inženýr v Sofii (1889-1893) 

HAŠA, František městský inženýr-asistent v Rusi (kol. 1887-1890) 

městský inženýr ve Vidinu (1891) 

městský inženýr-asistent ve Vidinu (1891-1892) 

HAVRDA, Václav městský inženýr v Sofii (duben 1884) 

městský architekt v Plevenu (1884-1891, 1892-1893) 

                                                
376 DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 14, l. 12 gr.-16 Protokol ot zasedanie na Vidinskija gradski obštinski săvet № 3, 15. 1. 1892; DA 
Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 16, l. 10 Kontrakt meždu Gradskoto obštinsko upravlenie – Vidin i gradskija inžener Karl Mačas i pisma 
za văzlagane săstavjaneto na gradskija nivelačen plan s pravata i zadăženijata mu, 1.10.1891-15.12.1892. 
377 Přehled zpracován na základě poznatků z Katalogu, případné další zdroje jsou uvedeny v pozn. pod čarou u zmíněných osob, 
které nejsou zahrnuty do Katalogu. 
378 Patrně rodák z Plzně (*1857), který od šk. roku 1876-1877 studoval inženýrské stavitelství na PÚ. Působil Sofii jako městský 
inženýr-asistent v Sofii (1891-1892, 1898-1899), na stavbě železnic a jako krajský inženýr-asistent v Sofii a Pazardžiku (1893-
1898). Účastnil se projektování železniční trati Sofie-Pernik. Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. Národní listy. 11. 10. 1893, 
roč. XXXIII, č. 282, s. 6; Dăržaven vestnik. 1897, 1898. Dostupné z Google Books; Seznam posluchačů zapsaných ve stud. lеtech 
1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. XVIII; VĂRBANOVA, 
Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 60, 119-120; CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2, Techničeskoto razvitie na 
Sofija... S. 192. 
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městský technik v Ajtosu (kol. 1902-1906) 

HEINRICH, Karel městský architekt v Sofii (1896-1900) 

JEŽEK, Josef městský inženýr v Sofii (1887) 

JIRÁSEK, Julius městský inženýr v Montaně (kol. 1891-1892) 

JODL, Vojtěch městský inženýr-asistent ve Vidinu (1891-1892) 

JUKL, Josef městský inženýr v Dobriče (1896-1898) 

městský inženýr v Silistře (1899-1900) 

KINČLER, Karel městský inženýr ve Veliko Tărnově 

KNOB, Jindřich městský inženýr ve Varně (od 1911) 

KOČÍ, Bohuslav městský inženýr v Silistře (1895-1896) 

městský inženýr v Veliko Tǎrnově (1896-1897) 

městský inženýr v Lomu (1899) 

KOLÁŘ, Adolf městský architekt v Sofii (1878-1879) 

městský architekt/ředitel v Sofii (1887-1889) 

KRÁSNÝ, Václav městský inženýr-asistent v Sofii (1885-1886) 

městský inženýr v Pazardžiku (1887-1890) 

městský inženýr-asistent v Razgradu 

KREUZBERGER, Julian městský inženýr-asistent v Sofii 

KRISE, Karel městský inženýr v Gabrově (1882-1883) 

městský inženýr ve Vidinu (1885-1888) 

městský inženýr v Lomu (1888) 

MAČAS, Karel městský inženýr ve Vidinu (1891-1893) 

MAREK, Jindřich vrchní městský inženýr v Plovdivu (1927-1938 i později) 

MARTERER, Arnošt městský architekt-asistent v Sofii (1878) 

MLADĚJOVSKÝ, Antonín městský inženýr v Chaskově (kol. 1882-1886) 

městský inženýr v Lomu (1889-1890) 

MOUCHA, Josef městský inženýr v Kjustendilu (1907-1909) 

PROŠEK, Bohdan městský architekt v Sofii (1882-1883) 

PROŠEK, Jiří městský inženýr v Sofii (1879) 

městský architekt v Sofii (1882-1883) 

PROŠEK, Josef městský architekt v Sofii (1886-1893, poté kol. 1906) 

ROUBAL, Václav městský architekt v Sofii (1879-1880) 

městský architekt-asistent v Sofii (1880-1881) 

městský architekt v Lomu (1886-1888) 

SCHNITTER, Josef městský architekt v Plovdivu (1886-1914, s přerušováním) 

SOBOTKA, Rudolf městský inženýr-asistent v Plevenu 

městský inženýr-asistent ve Vidinu 

STAUDACHER, Eduard městský inženýr-asistent v Sofii (1890) 

ŠÍREK, Karel městský inženýr-asistent ve Vidinu (1892-1894) 
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městský inženýr v Dobriče (1898-1899) 

TAUCHEN, Josef městský inženýr v Plovdivu (1891-1892) 

TRNKA, Karel městský inženýr v Sofii (1884-1887) 

městský inženýr ve Varně (1890-1891) 

městský inženýr v Plovdivu (1893-1894) 

VODRÁŽKA, Karel městský inženýr-asistent, inženýr a architekt v Sofii (1883-1893) 

VRCHOTA, Rudolf městský konduktér v Kule (kol. 1904) 

městský konduktér v Montaně (kol. 1907) 

VRCHOTA, Tomáš, ml. městský geodet v Belogradčiku (kol. 1923) 

VRCHOTA, Tomáš, st. městský inženýr v Šumenu 

WEISS, Josef městský inženýr v Dobriči a Balčiku (1886-1888) 

městský inženýr v Rusi (kol. 1892) 

WERYCH, Max(milián) městský inženýr v Staré Zagoře (1914-1924) 

 

V přehledu jsou zahrnuty pouze identifikované osoby. V případě, že nebylo stanoveno časové 

rozmezí, je uvedeno pouze orientačně, dle roku, ve kterém se objevuje konkrétní zmínka. Není 

tak zahrnut například F. Čermák379, který v osmdesátých letech (kol. 1883) pracoval jako 

městský inženýr v Loveči, vzhledem k tomu, že ačkoliv je uveden jako Čech, nepodařilo se ho 

blíže identifikovat (není známé jeho křestní jméno). 

 

6.2.5.2. Krajští (vládní) inženýři – čeští technici ve službách bulharských krajů 

Veškeré stavební procesy v daném kraji naopak byly svěřeny do rukou krajského (vládního) 

inženýra. Jeho náplní práce bylo projektování nebo provádění infrastrukturních projektů, 

zejména silnic, mostů, propustek, tunelů, vodovodů, kašen, regulací řek, úprav terénu, 

opěrných stěn, ale též některých krajských veřejných budov (nemocnic, prefektur, kasáren, 

věznic a jiné). Kontroloval stavební činnost v kraji a často působil s městským architektem v 

stavebních komisích pro řešení různých technických otázek. Vedl a dozoroval stavbu 

veřejných budov, schvaloval soukromé projekty (které městský architekt předtím kontroloval) 

a uličně-regulační plány vypracované městskými architekty, čímž vytvářel spojnici mezi 

bulharskou vládou a vedením města.380 Na tomto místě pro krátkou ilustraci následuje úryvek 

textu Bedřicha Duška, tak jak ho podal v roce 1941: 

 
Mnozí [...] byli inženýry okresními a městskými a měli pak na starosti komunikaci 

silniční. Byli to Ing. Josef Ježek jako okresní inženýr v Burgasu, K[arel]. Trnka ve 

Vetřené Palance a Tatar Pazardžiku, kde stavěl silnici Ichtiman-Tat. Pazardžik; Ing. 

[Vilém] Štefl byl krajským inženýrem ve Staré Zagoře, Josef Tauchen v Chaskově a 

                                                
379 GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 27; KACEV-BURSKI, Danail. Istinata po 
predavaneto na djakon Ignatij Vasil Levski: Anketa izvăršena v Loveč [online]. sitebulgarizaedno.com [18. 2. 2021]. Dostupné z: 
http://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=740:im&catid=29:2010-04-24-09-14-
13&Itemid=61. 
380 Viz Pravidla pro stavbu soukromých budov v Bulharském knížectví v příl. 3. 

http://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=740:im&catid=29:2010-04-24-09-14-13&Itemid=61
http://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=740:im&catid=29:2010-04-24-09-14-13&Itemid=61
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Plevně, K[arel]. Vosyka byl krajským inženýrem ve Slivně, kde se zejména vyznamenal 

vojenskou silnicí přes Balkán do Kotle. Dále to byli bratří Proškové a J. [správně Václav] 

Roubal, kteří působili jako městští inženýři v Sofii a vypracovali plány nové Sofie.“381 

 

Následuje souhrnný abecední přehled382 identifikovaných českých techniků s uvedením jejich 

(zjištěného) působení na pozici krajského (vládního) inženýra nebo inženýr-konduktéra v 

Bulharsku v chronologickém sledu: 

BOHUTÍNSKÝ, Jeroným inženýr-konduktér v Šumenu (od 1884) 

krajský inženýr v Šumenu (1893-kol. 1898) 

BUDÍK, Ferdinand krajský inženýr ve Veliko Tărnově (do 1881) 

krajský inženýr (inženýr úseku) v Sofii (kol. 1881-1882) 

krajský inženýr ve Vrace (kol. 1889) 

BUFA, Jan krajský inženýr v Silistře (kol. 1900) 

ČECH, Jan krajský konduktér v Sofii 

DLOUHÝ, Josef krajský inženýr v Svištovu (1886-1887) 

krajský inženýr v Kjustendilu (1887-1888) 

krajský inženýr v Sevlievě (1888) 

krajský inženýr v Rusi (1888) 

krajský inženýr v Silistře (1886-1890) 

FRIDRICH, František departementální (krajský) inženýr ve Slivenu kol. 1883 

departementální (krajský) inženýr ve Staré Zagoře 

HAJSKÝ, Jan inženýr-konduktér v Staré Zagoře (1883-1885) 

inženýr-konduktér v Trănu (1884) 

krajský inženýr v Sofii (1884-1886) 

krajský inženýr v Rusi 

krajský inženýr v Sofii (1894-1895) 

JEŽEK, Josef departementální (krajský) inženýr v Burgasu (1881-1885) 

krajský inženýr v Slivenu (1885-1889) 

JIRÁSEK, Jeroným inženýr-konduktér v Šumenu (od 1884) 

krajský inženýr v Sevlievě 

JUKL, Josef krajský inženýr v Chaskově 

KOČÍ, Bohuslav inženýr-asistent ve Východní Rumelii (1881-kol. 1883) 

inženýr-asistent v Bulharském knížectví (kol. 1883) 

krajský inženýr v Silistře, ve Vidinu, Varně a Plevenu (kol. 1884-

92); 

krajský inženýr v Svištovu (1892-1895) 

krajský inženýr v Sevlievě (1897-1898) 

krajský inženýr v Burgasu (1898-1899) 

KOLÁŘ, Adolf gubernský (krajský) technik v Sofii (1879) 

                                                
381 DUŠEK, Bedřich. Účast Čechů v technické práci a průmyslovém podnikání v Bulharsku. S. 358. 
382 Přehled zpracován na základě poznatků z Katalogu, případné další zdroje jsou uvedeny v pozn. pod čarou u zmíněných osob, 
které nejsou zahrnuty do Katalogu. 
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KRÁSNÝ, Václav krajský inženýr v Razdragu 

LEŠNER, Alois krajský inženýr ve Vrace (kol. 1893-1895) 

MAČAS, Karel krajský inženýr v Plovdivu (1894-1898) 

krajský inženýr v Plevenu (1898-1899) 

MLADĚJOVSKÝ, Antonín krajský inženýr v Trănu 

MÜLLER, Antonín383 krajský inženýr v Šumenu (kol. 1892) 

krajský inženýr ve Varně (kol. 1889, kol. 1894-1899) 

krajský inženýr v Plovdivu (kol. 1902-1910) 

PROŠEK, Jiří gubernský (krajský) technik ve Veliko Tărnově a Sofii (1879) 

PROŠEK, Václav krajský inženýr v Sevlievě (1885-1886) 

krajský inženýr v Lovči (1886-1887) 

ROUBAL, Václav (inženýr úseku) v Sofii (kol. 1881) 

SCHNITTER, Josef gubernský inženýr Plovdivu (1878-1879) 

STAUDACHER, Eduard inženýr-konduktér v Slivenu (kol. 1881) 

krajský inženýr ve Vidinu a Trănu (1885-1887) 

krajský inženýr v Trănu a inženýr-asistent u krajského inženýra v 

Plevenu (1893-1895) 

ŠTEFFL, Vilém departementální (krajský) inženýr v Staré Zagoře (kol. 1880-1883) 

krajský inženýr v Sofii (kol. 1886) 

krajský inženýr (?) v Chaskově (kol. 1892) 

TAMPÍR, Josef krajský inženýr ve Vrace (kol. 1884) 

TAUCHEN, Josef departementální (krajský) inženýr v Chaskově (1880-1884) 

krajský inženýr v Plevenu (1884-1885) 

TRNKA, Karel gubernský (krajský) inženýr v Slivenu (1878-1879) 

departementální (krajský) inženýr v Pazardžiku (1879-1882) 

krajský inženýr v Rusi (1882-1884) 

VOSYKA, Karel departementální (krajský) inženýr v Slivenu (1880-1884) 

WEISS, Josef krajský inženýr v Razgradu (kol. 1892) 

WITTICH, Bedřich departementální (krajský) inženýr v Pazardžiku (1882-1889) 

krajský inženýr ve Vidinu a Lomu (1889) 

krajský inženýr v Plovdivu (1890-1894) 

Pazardžik (1895-1901?) 

krajský inženýr v Plovdivu (1902) 

krajský inženýr ve Veliko Tărnově (1902-1904) 

 

6.2.5.3. Další státní služba 

Čeští technici se výtečně osvědčili i v dalších státních institucích, např. jako vedoucí 

technických oddělení městských úřadů (pro zřetelnější prezentaci jsou rozlišeni od 

                                                
383 Původem Slovák, rodák z Kremnicy (*1850), zemřel v Plovdivu (†1933). ADROKE, S[imon]. Češi jako průkopníci osvětové... 
S. 5; VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 59, 111, 137; Archiv autora. 
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městských architektů), a na různých pozicích na ministerstvech (vedoucí či zástupci 

vedoucích, inspektoři)384. Následuje přehled385 techniků zaměstnaných pro bulharský stát na 

úrovni dalších institucí: 

BRADA, Karel inženýr-komisař drah ve Východní Rumelii (1880-1883) 

FRIDRICH, František asistent ředitele Stavebního oddělení MVSCS a člen technické 

komise pro stavbu železnic a přístavů v Sofii (1897-1901) 

HAVRDA, Václav státní architekt pro návrh nemocničních budov (1895-1897) 

HODINA, Eduard generální inspektor pošt a telegrafů v Plovdivu (od 1879) 

JEŽEK, Josef ředitel konstruktivní kanceláře pro trasování železniční trati 

Plovdiv-Burgas (1885) 

KOLÁŘ, Adolf ředitel technického oddělení v Sofii (1887-1889) 

architekt ve Vojenském ministerstvu a MVSCS (kol. 1889-1898 s 

přerušením) 

KRÁSNÝ, Václav architekt ve službách Vojenského ministerstva 

PROŠEK, Jiří inženýr stavebního oddělení ministerstva vnitra (1881-1882) 

hlavní inženýr v ŘVS (1882-1885) 

inženýr I. kategorie v oddělení stavebního katastru městského 

úřadu v Sofii (1889-1891) 

PROŠEK, Josef asistent vrchního architekta ŘVS v Sofii (1884-1886) 

zástupce ředitele technického oddělení městského úřadu v Sofii 

(1891-1893) 

PROŠEK, Václav inženýr-inspektor v ŘVS v Sofii (1887-1890) 

TAUCHEN, Josef krátce ředitel, poté asistent ředitele Stavebního oddělení MVSCS 

a člen technické komise pro stavbu železnic a přístavů v Sofii 

(1894-1897) 

TRNKA, Karel ředitel technického oddělení v Plovdivu (1893-1894) 

WITTICH, Bedřich inženýr-inspektor v ministerstvu v Sofii (1904-kol. 1908) 

 

6.2.5.4. Železniční inženýři 

Zvlášť významný byl již zmíněný podíl českých inženýrů na budování infrastruktury 

(výstavbě prvních železničních tratí, silnic nebo přístavů po osvobození, například: železniční 

dráha Belovo-Sofie-Caribrod, Jambol-Burgas, Sofie-Roman, Roman-Pleven-Šumen, Ruse-

Gorna Orjachovica-Veliko Tărnovo, Sofie-Pernik-Radomir, Radomir-Kjustendil-turecká 

hranice ad. Jejich činnost je možno sledovat podrobněji v Katalogu. Na tomto místě pro 

ilustraci následuje opět úryvek textu Bedřícha Duška, jak jej podal v roce 1941: 

 

                                                
384 Ministerstvo veřejných staveb (MVS), Ministerstvo financí – Ředitelství veřejných staveb (ŘVS) nebo Ministerstvo veřejných 
cest, cest a spojů (MVSCS). 
385 Přehled zpracován na základě poznatků z Katalogu, případné další zdroje jsou uvedeny v pozn. pod čarou u zmíněných osob, 
které nejsou zahrnuty do Katalogu. 
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 „Není možno zde vypočítáti všechny úseky tratí a silnic, které tito inženýři proměřovali, 

projektovali nebo jejichž stavbu vedli, ale je jen málo kilometrů jak na hlavních tratích 

Sofia-Pleven-Varna a Burgas-Plovdiv-Sofia, tak na vedlejších tratích vertikálních, na 

kterých by nebyly pracovaly ruce českých inženýrů. Tak např. to byl Ing. J. Tauchen, 

(který již před tím provedl triangulaci a kotování tehdy největšího tunelu 

svatogothardského), K. Trnka, který rovněž se zúčastnil stavby tunelu dráhy Odrin-

Vakarel [uvedeno chybně, zřejmě správně mostu u Pobit Kamăk na trase Vakarel-

Sofie], projektoval trať Jambol-Burgas, byl šéfem sekce několika jiných tratí a hlavním 

ředitelem stavby trati Trnovo-Trevna-Boruštíce; Ing. Josef Ježek jako šéf sekce při 

stavbě tratí Jambol-Burgas vedl sekci Jambol-Straldža, která byla částí jím 

projektované dráhy Plovdiv-Stará Zagora-Nová Zagora-Straldža-Burgas, jež pak pro 

spojení knížetství s Vých. Rumelií nebyla stavěna. V nově projektované tratí tato část 

byla ponechána. Dále to byli Ing. B. Wittich, F. Frydrich, Ant. Mladějovský a jiní.386 

Následuje stručný přehled účasti českých inženýrů na stavbě prvních bulharských 

železnic: 

 

FRIDRICH, František sekční inženýr při stavbě dráhy Jambol-Burgas (1889-1891) 

HAJSKÝ, Jan sekční inženýr při stavbě dráhy Caribrod-Sofie-Vakarel (1885-

1888) 

JEŽEK, Josef ředitel konstruktivní kanceláře pro trasování železniční trati 

Plovdiv-Burgas (1885) 

sekční inženýr při stavbě dráhy Jambol-Burgas (1889-1891) 

sekční inženýr při stavbě dráhy Sofie-Roman (1894-1896) 

KUŽEL, Jan inženýr při stavbě dráhy Roman-Šumen (1894-1896) 

KUŽEL, František Inženýr při traování železniční trati Sofie-Tărnovo-Kaspičan a poté 

do roku 1894 působil na stavbě trati Sofie-Roman 

LEŠNER, Alois sekční inženýr při stavbě dráhy Caribrod-Sofie-Vakarel (1885-

1888) 

PROŠEK, Jiří inspektora a technického ředitele v stavební společnosti Ivana 

Grozeva na stavbě dráhy Caribrod-Sofie-Vakarel. 

ŠTEFFL, Vilém sekční inženýr při stavbě dráhy Caribrod-Sofie-Vakarel (1885-

1888) 

TAMPIER, Josef inženýr-asistent při trasování železniční trati Caribrod-Sofie-

Vakarel a Sofie-Samokov (1884) 

TAUCHEN, Josef sekční inženýr při stavbě dráhy Caribrod-Sofie-Vakarel (1885-

1888); 

inspektor stavby dráhy Sofie-Roman 

TRNKA, Karel sekční inženýr při stavbě dráhy Caribrod-Sofie-Vakarel (1885-

1888); 

                                                
386 DUŠEK, Bedřich. Účast Čechů v technické práci... S. 357. 
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brigádní inženýr při vyměřování a trasování železniční trati Jambol-

Burgas (1888) 

inspektor při stavbě železniční trati Sofie-Roman-Šumen (1895-

1898) 

hlavní stavbyvedoucí železniční dráhy Tărnovo-Trjavna-Boruštica 

(1906-1913) 

WITTICH, Bedřich brigádní inženýr při vyměřování a trasování železniční trati Plovdiv-

Burgas (1885) 

 

6.2.5.5. Čeští stavitelé a podnikatelé staveb v Sofii, Bulharsku a ve službách státu 

Samostatnou kapitolou představuje činnost českých architektů, stavitelů, zednických mistrů a 

podnikatelů staveb. Tato část je obtížně zpracovatelná, protože se většina z nich uplatnila v 

soukromém sektoru. Informace o nich je možno získat, pouze v případě, že prováděli stavbu 

některé veřejné budovy, tedy plnili jako stavbyvedoucí (konduktéři) individuální státní úkoly. V 

osmdesátých letech 19. století působila v Sofii také řada českých stavitelů. Nelze však 

identifikovat stavitele A. Bláhu387, Theodora Zemana388, činnost známého podnikatele staveb 

Václava Štrupla nebo práci zednického mistra a pozdějšího vidinského architekta Tomáše 

Vrchoty.  

Do roku 1884 působil v Sofii architekt a stavitel Václav Havrda, jeho činnost v hlavním 

městě však až na drobné výjimky není známá (projektoval např. první budovu Slovanské 

besedy). V devadesátých letech po praxi coby městský architekt v Plevenu se uplatnil opět 

jako stavitel státních či městských zakázek jako například stavby chlapeckého gymnázia ve 

Veliko Tărnově (1894, nedokončeno), stavby domů pro chudé v Kotelu (1896).  

Obdobná je situace s průmyslníkem (slavná kloboučnická továrna Krise v Karlíně) a 

stavitelem Karlem (Drahotínem) Krisem, který se zabýval coby vládní architekt návrhem 

stavebních úprav chlapeckého gymnázia v Gabrově (kol. 1882). Stavitel František Haša389 

vedl od května 1884 dočasně stavební práce na budově soudního paláce v Sofii, poté od konce 

července 1884 na stavbě budovy umělecko-průmyslové školy v obci Knjaževo u Sofie.390 

                                                
387 Jediná zmínka v Nové příspěvky na zdar důstojného Národního divadla v Praze: Ze Srědce (Sofie) v Bulharsku. Národní listy. 
12. 10. 1881, roč. XXI, č. 250, s. 4. 
388 Stál u zrodu Slovanské besedy (1880). V roce 1881 byl zvolen členem jejího představenstva a působil též coby tajemník 
stavební komise pro stavbu vlastní budovy besedy. Dne 12. 2. 1882 byl svědkem na svatbě inženýra Bohdana Proška. Nové 
příspěvky na zdar důstojného Národního divadla v Praze: Ze Srědce (Sofie) v Bulharsku. Národní listy. 12. 10. 1881, roč. XXI, č. 
250, s. 4; Jubileen sbornik na Slavjanska beseda: 1880-1895. S. 13, 16, 99; Jubileen sbornik na Slavjanska beseda: 1880-1905. 
S. 35; BAKALOV, Gančo. Narodno čitalište „Slavjanska beseda“. Kniga părva. S. 46, 51, 58, 64, 225, 236; ARE Sv. Josif v Sofija, 
Registăr na cărkovnite brakove (1878-1887), pag. 11, 1882, № 3, Theodorus Prošek cum Guilielma Pecinovska. 
389 V Bulharsku působil patrně od roku 1879, kdy zřejmě působil jako učitel v Sofii. Jako technik působil ve Varně, Rusi, Vidinu, 
Părvomaji. GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 25, 28, 29, 142, 242; DIMOV, 
Ljubomir. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 198; ČAKĂROV, Najden, red. et al. Istorija na obrazovanieto i pedagogičeskata 
misăl v Bălgarija︡. Tom 2, Period na kapitalističeskoto razvitie. Izdatelstvo „Narodna prosveta“, 1982. 344 s. S. 60; DA Ruse, f. 4K, 
op. 1, a. e. 5, l. 189 Protokol № 124 ot zasedanie na Rusenskoto gradsko obštinsko upravlenie, 21. 7. 1890; DA Vidin, f. 17K, op. 
1, a. e. 13, l. 181-184 gr. Protokol ot zasedanie na Vidinskija gradski obštinski săvet № 48, 11. 10. 1891; DA Vidin, f. 17K, op. 1, 
a. e. 13, l. 111 gr.-117 gr. Protokol ot izvănrednoto zasedanie na Vidinskija gradski obštinski săvet № 32, 20. 6. 1891; DA Vidin, f. 
17K, op. 1, a. e. 13, l. 118-121 gr. Protokol ot izvănrednoto zasedanie na Vidinskija gradski obštinski săvet № 33, 26. 6. 1891. 
390 Po Minist. na Obštite Sgradi, Zemedelieto i Tărgovijata. Dăržaven vestnik. 29. 5. 1884, god. VI, br. 47, s. 5-6. S. 5; Po Minist. 
na Obštite Sgradi, Zemedelieto i Tărgovijata. Dăržaven vestnik. 31. 7. 1884, god. VI, br. 68, s. 5. 
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 Stavitel a podnikatel František Charvát st.391  vedl od července 1884 stavební práce na 

budově kasáren prvního jezdeckého pluku v Sofii.392 Architekt a stavitel Julian Kreuzberger 

vedl od ledna 1885 stavbu gymnázia v Gabrově, v Sofii však působil minimálně od roku 1882 

do roku 1892. Josef Klenka 393  vedl jako stavební podnikatel realizaci památníku Vasila 

Levského podle plánů architekta Adolfa Koláře. V Sofii se uplatnil také tesařský mistr a stavitel 

Josef Slávek394, který je známý realizací dřevěných konstrukcí pavilonů na první průmyslové 

výstavě v Plovdivu (1891-1892).  

Někteří z těchto stavitelů se profilovali na architekty (Tomáš Vrchota – Vidin a Šumen, 

Julian Kreuzberger v Sofii a Vrace) a městské architekty či krajskë inženýry nebo inženýr-

asistenty (Havrda, Krise, Haša). Architekt Petăr Jokimov uvedl ve svých pracích jména 

dalších architektů a stavitelů, které by potenciálně mohli být z Čech, např. Vaca, Rybac, 

Pechač.395 V případně zmíněného Pechače by se mohlo jednat o stavitele Františka Pechače 

(1845-1914)396. Bulharský Pechač je známý především návrhem dřevěného divadla Michalose 

u příležitosti první průmyslové výstavy v Plovdivu (1891-1892, mimo výstavní areál).397 

Zajímavá je skutečnost, že v Bulharsku pracovali dvě osoby se jménem Josef Ježek, 

uváděné v literatuře jako „starší“ a „mladší“. Starší byl již uveden v souvislosti se stavbou 

Hirschovy dráhy. Odpověď na jeho existenci a identitu dal matriční záznam z knihy úmrtí v 

Sofii. Starší Josef Ježek zemřel v Sofii v roce 1894 ve věku 59 let. Zřejmě tentýž architekt je 

zmíněný v citované zprávě výše z roku 1882 a působil v roce 1887 jako městský inženýr Sofie. 

Jinak zřejmě působil jako soukromý projektant.398 

Dosud neidentifikována a neznáma zůstává také činnost představitelů rodiny Jirásků. 

V Bulharsku pracovali jako stavitelé či inženýři Jeroným (1848-1896, v Sevlievě), Julius (v 

                                                
391 Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 131. Jeho další činnost není prozkoumána. 
392 Po Minist. na Obštite Sgradi, Zemedelieto i Tărgovijata. Dăržaven vestnik. 31. 7. 1884, god. VI, br. 68, s. 5; Po Minist. na 
Obštite Sgradi, Zemedelieto i Tărgovijata. Dăržaven vestnik. 8. 9. 1884, god. VI, br. 80, s. 4. 
393 Klenka, Josef. In: DOYTCHINOV, Grigor et GANTCHEV, Christo. Österreichische Architekten in Bulgarien. S. 145; Klenka, 
Jozef. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 253 
394 Rodák z Týna nad Vltavou. V roce 1881 se oženil a za svědky mu šli architekt Václav Havrda a stavitel a stavební podnikatel 
Julian Kreuzberger. Pracoval dále na stavbě železniční trati Jambol-Burgas. ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove 
(1878-1887), pag. 10, 1881, № 8, Joseph Slavek cum Anna Janeček; MARINOV, Aleksandăr et el. Čudoto narečeno Părvo 
plovdivsko izloženie. Sofija: Voennoizdatelski kompleks „Sv. Georgi Pobedonosec“ et Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment 
Ochridski“, 1992. 152 s. ISBN 954-509-011-1. S. 149. 
395  TONEV, Ljuben, odp. red., STOJKOV, Georgi, ANGELOVA, Rašel eds. et al. Architekturata v Bălgarija 1878-1944ot 
Osvoboždenieto do Părvata svetovna vojna. In: TONEV, Ljuben, odp. red. Architekturata v Bălgarija 1878-1944: Materiali. S. 68 
ad. 
396 Rodák z Vecelíčka u Jistebnice (*1845), zemřel v Místku (†1914). Působil jako stavitel v Místku a Andrychově. Bez dalšího 
zkoumání nelze ztotožnit s některou z těchto osob: Pecháč, František. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, 
stavitelů, zedníků... S. 487 či Pechač, František. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků...; AČVUT, 
f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1871-1872, č. 379, Pechač František; Archiv autora. 
397 Stavěl mimo jiné malé mosty a odvodnění na části Karnobatské sekce železniční trasy Jambol-Burgas (1889). CHRISTOV, 
Kamen. Kak Plovdiv prijuti „Sălza i smjach“ prez 1892 godina. Patriotičen desant. 16. 4. 2013. [cit. 18. 2. 2021]. Dostupné z: 
http://www.desant.net/show-news/27061; CDA Sofija, f. 284K, op. 1, a. e. 737, l. 11 Protokol № 62/28 juli 1889 g. ot zasedanie na 
MS; CDA Sofija, f. 284K, op. 1, a. e. 737, l. 1-3 Protokol № 72/21 avg. 1889 g. ot zasedanie na MS; CDA Sofija, f. 284K, op. 1, a. 
e. 740, l. 1-2 Protokol № 75/28 avg. 1889 g. ot zasedanie na MS; CDA Sofija, f. 159K, op. 1. a. e. 159, l. 6-12, 18-41, 52-57, 59-
60, 64-180, 185-135 Raporti ot direktora na Direkcijata na obštestvenite sgradi do ministăra na finansite, pisma i telegrami ot i do 
MF, Direkcija na obštestvenite sgradi, T. Charover, direktor po izgraždaneto železopătnata linija Jambol-Burgas i okrăžnite i 
okolijski kovčežničestva i mesečni vedomosti za izplatenite sumi sreštu čekove ot Direkcijata na obštestvenite sgradi na služiteli, 
rabotnici i učreždenija; na predpriemačite Christo M. Vladikov, Sefedin Sali, Kapev, St. Popov, Tomič, Paganini, L. Gomori, Todor 
Georgiev, Džuzepe Pontonieri, Anton Todorov, M. Peano, Pechač, Rikardo Toskani, Braki Edžidio, Kocev, Pelerini, Michal 
Judanov; na sekcionnite inženeri Fridrich, Dirke, Gerov, Ežek za postrojavaneto na železopătnata linija Jambol-Burgas, l. 27, 187. 
398 Zemřel 30. 3. 1894 v Sofii ve věku 59 let, architekt. Informace o původu chybí. ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na počinalite 
(1891-1901), pag. 23, 1894, №24 Josef Ježek; CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... S. 139, 187. 

http://www.desant.net/show-news/27061
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Montaně a Lomu, 1838-1911) a Ignác Jiráskové (1851-1917, pedagog)399. Jejich sestra byla 

Bohdana Chytevová, roz. Josefa Jirásková400. V Bulharsku působil před osvobozením jejich 

další bratr malíř Jaroslav Jirásek.401 

Také málo známou skutečností je, že v Bulharsku působili také mladší bratři inženýra 

Karla Trnky (1852-1923) – Bohuslav Trnka (1862-1935) a Klement Trnka (1863-?) –, kteří 

pracovali jako inženýři a technici, ale po čase se vrátili do Čech.402 

Někteří čeští architekti a stavitelé se v Bulharsku uplatnili příležitostně, přičemž se 

podíleli na jedné či dvou zakázkách. Do této skupiny lze zařadit například Hansenova a 

Ferstelova žaka architekta Františka Maniase rodem z Chotiměře 403 , který byl povolán 

bulharskou vládou k provedení stavby dvou gymnázií: státního gymnázia v Sofii a státního 

reálného gymnázia v Lomu (1881-1883) podle návrhu Konstantina Jovanoviće. V 

osmdesátých letech (před 1887) působil coby „knížecí stavitel v Bulharsku“ také turnovský 

rodák architekt Jan Korselt (*1854), čím konkrétně se zabýval, však zatím není známo.404 

                                                
399  Zkoumání života představitelů rodiny Jirásků, pocházejících z Hradce Králové a Kuklen vyžaduje dlouhodobější výzkum. 
Jeroným zemřel v Lomu, Ignác v Sofii a Julius v Hradci Králové. Jeroným se podílel na plánování města Sevlieva (zřejmě jako 
městský architekt. Julius vypracoval jako městský inženýr regulační plán Ferdinandu (dn. Montany) z roku 1891. PENČEV, 
Vladimir. Dnevnikăt na edin čech. In: BĂČVAROV, Janko, ed. et TODOROV, Veličko, red. Čechi v Bălgarija – istorija i tipologija 
na edna civilizatorska rolja. Čast părva, Sbornik statii po slučaj 120-godišninata ot izdavaneto na „Istorija na bălgarite“ ot 
Konstantin Ireček. Sofija: Bohemia club et Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 1995. s. 62-73. Goljama češka 
biblioteka, № 3/1995. Komemorativno razklonenie na „Homo bohemikus“; DA Montana, f. 3K, op. 1, a. e. 1, l. 25-26 Protokol ot 
izvănrednoto zasedanie na Ferdinandski gradski obštinski săvet № 15, 12. 5. 1897; Po Minist. na Obštite Sgradi, Zemedelieto i 
Tărgovijata. Dăržaven vestnik. 24. 1. 1884, god. VI, br. 8, s. 5; DIMOV, Ljubomir. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 191; 
GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 29. 
400 PENČEV, Vladimir. Dnevnikăt na edin čech. S. 64-66. 
401 Tamtéž. 
402 Rodina pocházela z Plzně. Karel Trnka je prezentován v Katalogu. Oba jeho mladší bratři přijeli do Bulharska zřejmě až v 90. 

letech 19. stol. Bohuslav zemřel v Brně (†1931), o Klementově životě po návratu do Čech (1898) se další informace nepodařilo 

dohledat. Další příslušník rodiny, který působil v Bulharsku, byl pivovarník František Trnka. Bohuslav působil jako pomocný 

personál při studiích železničních drah (kol. 1895). Téhož roku se oženil v Sofii, svědci se stali jeho bratr Karel Trnka a inženýr 

Eduard Hodina. Klement pracoval jako kreslič a geometr kanalizačního oddělení v Sofii (1894). Po návratu do Prahy jako 

technický úředník. SOA v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Plzeň I-vnitřní město, římskokatolická církev, sig. Plzeň 054 Kniha 

narozených (1861-1864), fol. 81, pag. 79, 30. května 1862, Bohuslav Ferdinand Trnka; MZA Brno, Sbírka matrik, Brno-město, 

církev československá, sig. 17922 Kniha zemřelých (1930-1938), fol. 106, pag. 209, čís. post. 17 Ing. Bohuslav Trnka; SOA v 

Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Plzeň I-vnitřní město, římskokatolická církev, sig. Plzeň 054 Kniha narozených (1861-1864), 

fol. 275, pag. 269, 21. listopad 1863, Klement Trnka; SOA v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Plzeň I-vnitřní město, 

římskokatolická církev, sig. Plzeň 053 Kniha narozených (1859-1861), fol. 135, pag. 131, 3. prosinec 1860, František Josef Trnka; 

ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (1878-1887), pag. 38, 1887, № 2, Franz Trnka cum Antonia Kebrdle; ARE 

Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (1888-1898), 1895, № 22, Bohuslav Ferdinand Trnka cum Vincezia Čermak; 

ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1891-1896),1896, № 99 Vera Eva Trnka; ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na 

krăstenite (1897-1915), 1898, № Bogoslav Josef Trnka; NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 653, obr. 542; CDA 

Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2, Techničeskoto razvitie na Sofija... S. 157, 195; Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. Národní 

listy. 11. 10. 1893, roč. XXXIII, č. 282, s. 6; Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. Národní listy. 5. 12. 1894, roč. XXXIV, č. 

336, s. 9-10; Národní velkozávod. Národní listy. 8. 1. 1895, roč. XXXV, č. 8, s. [5]-[6]; Po Ministerstv. na Obšt. Sgradi, Pătištata i 

Săobštenijata. Dăržaven vestnik. 18. 10. 1894, god. XVI, br. 225, s. 4-5. S. 4; Po Ministerstv. na Obšt. Sgradi, Pătištata i 

Săobštenijata. Dăržaven vestnik. 27. 7. 1895, god. XVII, br. 162, s. 8-10. S. 9. 

403 Lze doložit jeho působení v Sofii kolem roku 1881, po dokončení prací se zřejmě vrátil do Čech. Později se stal civilním 
geometrem v Litoměřicích (1905). Zřejmě je totožný s Manias, František. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, 
stavitelů, zedníků... S. 397. Ein Leitmeritzer Baumeister in Bulgarien. Leitmeritzer Zeitung. 25. 6. 1881, Jhg. 11, Nr. 48, S. 3; Nové 
příspěvky na zdar důstojného Národního divadla v Praze: Ze Srědce (Sofie) v Bulharsku. Národní listy. 12. 10. 1881, roč. XXI, č. 
250, s. 4; Personal-Nachriten. Der Bautechniker. 10. 11. 1905, Jhg. XXV, Nr. 45, S. 978. 
404 Ku stavbě tělocvičny zdejšího Sokola. Hlasy pojizerské. 15. 1. 1887, roč. II, č. 2, s. [2]; Ku stavbě tělocvičny zdejšího Sokola. 
Hlasy pojizerské. 2. 2. 1887, roč. II, č. 3, s. [3]; PROUSEK, J[an]. Nástin vývoje umělecko-průmyslového ruchu na Turnovsku. 
Listy pojizerské. 5. 2. 1905, roč. XX, č. 4, s. 2. Dle posledního C. d. „byl při stavbách v Bulharsku a žije [k roku 1905] ve Vídni“. 
Další informace o životě a působení Jana Korselta v Bulharsku, Turnově a Vídni nebyly dohledávány. Informace uvedena v 
P[ROUSEK]. J[an]. Pro uměleckou síň v Turnově. Listy pojizerské. 3. 10. 1909, roč. XXIV, č. 22 s. 2 „Jan Korselt, architekt, nar. r. 
1854 v Turnově, nyní v Bulharsku“, zřejmě chybně uvádí pobyt architekt v Bulharsku v roce 1909. 
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 Pražský architekt a stavitel M. Bílek se zabýval stavbou česko-rakouského pavilonu na první 

průmyslové výstavě v Plovdivu.405 

Smíchovský inženýr a stavitel Antonín Los (1864-1923) byl v roce 1897 na žádost 

bulharské vlády doporučen prostřednictví místodržitelství v Praze ministerstvem vnitra „jako 

odborník pro zpracování projektu i k dohledu staveb kanalisačných, najmě v Sofii“. Jako 

„znalec pro stavby kanalizace měst“ se ale v Bulharsku zřejmě neuplatnil.406 Antonín Belada 

(1881-1936), mladší bratr známého inženýra a podnikatele Bohumila Belady (1874-1964), 

provedl stavbu dráhy Radomir-Kjustendil ve službách bulharského podnikatele Ivana Zlatina 

(1843-1927).407 Architekt František Pokorný (1849-1920) se podílel na přestavbě rakousko-

uherského konzulátu v Sofii (1907).408 Také mnoho soukromých podnikatelských záměrů v 

oblasti průmyslu (pivovary, cukrovary) přilákalo další české techniky (i český kapitál) do 

Bulharska (inženýrské duo Richard Jahn a Vincent Novák, Matěj Blecha, Václav Gail, 

František Kučera, pivovarnický technik a stavitel Max Hartmann a další). 

V dobových dokumentech se lze setkat také se jmény mnoha geometrů, kresličů, 

technických úředníků a dalších: Antonín Bayer409 (kreslič, geometr, technický úředník), Vilém 

Šebesta410 (geometr), K. Komárek (geometr)411, Rudolf Richter (inženýr, technický úředník), 

                                                
405 Mohlo se jednat o pražského stavitele Martina Bílka, který mimo jiné stavěl Petřínskou rozhlednu (1891). Bílek, Martin. In: 
VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků... S. 65. Valentina Vărbanovová uvádí křestní jméno Marek, 
ale jak se k němu dobrala, není zřejmé. Bilek, Marek. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 125. 
406 Stavby kanalisační v Bulharsku. Technický obzor. 20. 9. 1897, roč. V, č. 26, s. 239; Kanalisace měst v Bulharsku. Technický 
obzor. 31. 1. 1898, roč. VI, č. 3, s. 30; Los, Antonín. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a 
kameníků v Čechách. S. 376; NA, Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 356, obr. 198, Los Anton. SOA v Praze, Sbírka matrik 
Středočeského kraje, Kuchařík, Roblín, Solopisky, Třebotov, Vonoklasy, římskokatolická církev, sig. Třebotov 39, Kniha 
narozených (1854-1879), fol. 48, obr. 47, 25. května 1864, Antonín Loš; AHMP, Sbírka matrik, Smíchov, římskokatolická církev, 
sig. SM Z22, Kniha zemřelých (1920-1925), fol. 178, obr. 182, 1. května 1923, Los Antonín. 
407 Rodák z Křivsoudova u Vlašimi, zemřel v Praze. AAS NTM, f. 443 Belada Antonín, kt. 172b, Stavba dráhy v Kustendylu v 
Bulharsku, foto; BELADA Antonín 26. 2. 1881-20. 4. 1936 [online]. Biografický slovník českých zemí. [cit. 19. 2. 2021]. Dostupné 
z: http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/BELADA_Antonín_26.2.1881-20.4.1936; Belada, Antonín, 1881-1936 [online]. 
Středočeská vědecká knihovna v Kladně. [cit. 19. 2. 2021]. Dostupné z: https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-p0201011-
Belada-Antonin-18811936/. 
408 Rodák z Českého Brodu (*1849). Zemřel ve Vídni (†1920). Od roku 1869/1870 studoval pozemní stavitelství na český, posléze 
na německý PÚ u Josefa Zítka. Od roku 1894 byl pověřen správou všech zahraničních zastupitelstev Rakousko-Uherska a podílel 
se na úpravách velvyslanectví v Cetyni, Sofii, Paříži, Londýně, Cařihradě, Bělehradě a Petrohradě. Pokorný, František. Jaký podíl 
měl nění známo, za autora návrhu je uváděn Ludwig Richter, viz heslo Karel Heinrich v Katalogu. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. 
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků... S. 511; The premises of the embassy of Italy [online]. Embassy of Italy in Sofia [cit. 
29. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.ambsofia.esteri.it/Ambasciata_Sofia/Menu/Ambasciata/La_sede/. Obdobnou funkci pro 
československý stát zastával o několik desetiletí později též Vladimír Čech (*1890). Čech, Vladimír. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. 
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků... S. 122. 
409 Rodák z Bolehradu. Po Ministerstvo na finansite: Po Direkcijata na Obštestvenite Sgradi. Dăržaven vestnik. 4. 9. 1890, god. 
XII, br. 192, s. 3-6. S. 5; ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (1878-1887), pag. 14, 1882, № 10, Antonius Bayer 
cum Marta Pfeffinger; АRE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1878-1890), pag. 27-28, 1884, № 9 Maria Carolina Bayer; 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1878-1890), pag. 46-47, 1884, № 13 Henricus Fred. Antonius Bayer; АRE Sv. Josif 
v Sofija, Registăr na krăstenite (1878-1890), pag. 64, № 2 Carolus Aloysius Bayer; ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite 
(1878-1890), pag. 92, № 8 Marta Maria Bayer a další záznamy; Národopisná výstava československá: Bulharská výprava do 
Prahy. Národní listy. 18. 7. 1895, roč. XXXV, č. 196, s. 5; Po povodni: Dar Čechů v Sofii povodní poškozeným. Národní politika. 
28. 9. 1890, roč. VIII, č. 266, s. [2]; Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. Národní listy. 11. 10. 1893, roč. XXXIII, č. 282, s. 
6; Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. Národní listy. 5. 12. 1894, roč. XXXIV, č. 336, s. 9-10; Národní velkozávod. Národní 
listy. 8. 1. 1895, roč. XXXV, č. 8, s. [5]-[6]. 
410 Šebesta, Vilhelm. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 146. CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 
2 Techničeskoto razvitie... S. 148, 189. 
411 Košarek [!], K. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 133. CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 
Techničeskoto razvitie na Sofija... S. 148, 189. 

http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/BELADA_Antonín_26.2.1881-20.4.1936
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-p0201011-Belada-Antonin-18811936/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-p0201011-Belada-Antonin-18811936/
http://www.ambsofia.esteri.it/Ambasciata_Sofia/Menu/Ambasciata/La_sede/


Disertační práce 

- 116 - 

Když Češi budovali Bulharsko 

 
V. Novotný412 (kreslič), František Kužel413 (inženýr, kreslič) a další. Osvětlení jejich činnosti 

vzhledem k náročnosti práce zůstává otázkou budoucího výzkumu. 

Mezi další málo prozkoumané techniky, kteří uplatnili jako městští architekti nebo krajští 

inženýři patří Karel Kinčler414, Josef Weiss415, výše zmíněný stavitel František Haša, Josef 

Boháček416 a další. Na počátku osmdesátých let působil krátce v Bulharsku také železniční 

inženýr Kvirín Štolba (1846-1903)417. Neznámý zůstává technik Josef Kavalír, který zemřel 

v Sofii v roce 1899.418 Naopak v rámci práce se podařilo osvětlit život a práci Josefa Jukla, 

Karla Šírka a dalších. 

 

6.2.5.6. Soukromá projekční praxe 

Již v souvislosti s působením městských architektů, jakož i stavitelů v soukromém sektoru bylo 

zmíněno, že čeští technici projektovali mnoho soukromých staveb. Výsledkem jejich projekční 

činnosti byly stovky městských obytných domů, krámů (djukjanů), skladů (magaz), 

pekáren a výroben v téměř všech slohových variací přelomu 19. a 20. století. Architektonická, 

resp. stavební produkce českých techniků je tématem kapitoly 7 (veřejné budovy, inženýrské 

a průmyslové) a kapitoly 8 (obytné domy). Zajímavostí, je že v architektonickém rozvoji 

některých měst zanechal výraznější stopy konkrétní český architekt. Tak například lze 

                                                
412  Po Direkcijata na Obštestvenite Sgradi. Dăržaven vestnik. 4. 9. 1890, god. XII, br. 192, s. 3-6. S. 5; Po Ministerstvo na 
Obštestvennite sgradi, Pătištata i Săobštenijata. Dăržaven vestnik. 3. 9. 1894, god. XVI, br. 189, s. 5-6. S. 5. 
413 Rodák z Benešova (*1856). Na přelomu 70. a 80. let 19. stol. působil v Srbsku a byl zřejmě totožný s důlním inženýrem „F. 
Kuželem“, který se v roce 1890 stal kresličem při trasování bulh. železniční trati Sofie-Tărnovo-Kaspičan a poté do roku 1894 
působil na stavbě trati Sofie-Roman. Další informace o něm pochází z roku 1906, kdy pracoval jako inženýr v Trjavně (též záznam 
z roku 1909). Po Ministerstvo na finansite: Po Direkcijata na Obštestvenite Sgradi. Dăržaven vestnik. 4. 9. 1890, god. XII, br. 192, 
s. 3-6. S. 5; Dăržaven vestnik. 1893. Dostupné z Google Books; Po Ministerstv. na Obšt. Sgradi, Pătištata i Săobštenijata. 
Dăržaven vestnik. 8. 6. 1894, god. XVI, br. 119, s. 4-6. S. 5; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1905-1906, II. díl, č. 2176, 
Kůžel Alexandr; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1906-1907, I. díl, č. 1087, Kůžel Alexandr; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog 
posluchačů 1909-1910, I. díl, č. 1334, Kůžel Alexandr; NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 333, obr. 487; NA 
Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 333, obr. 488. 
414 Kolem roku 1884 působil jako městský inženýr ve Veliko Tărnově. Kinčler, Karl. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et 
STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 158; Kincler, Karl. In: DOYTCHINOV, Grigor et GANTCHEV, Christo. Österreichische 
Architekten in Bulgarien. S. 144; Kinčler, Karel. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 132. 
415 Působil jako městský architekt, příp. krajský inženýr v Dobriči, Provadijy, Balčiku, Bjale, Silistře, Rusi, Razgradu. Zabýval se 
mimo jiné plánováním Silistry, Dobriče, Provadijy, Balčiku, Bjaly. Působil na stavbě krajské nemocnice v Razgradu (kol. 1893). 
DIMOV, Ljubomir. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 193, 196, 198; DOJČINOV, Grigor, GANČEV, Christo et STOJANOVA, 
Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 24, 25, 26, 28, 29, 123; DA Montana, f. 76K, op. 1, a. e. 6, l. 49-49 Protokol ot zasedanie na Lomsko 
gradsko obštinsko upravlenie № 75, 17. 9. 1884; DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 3, l. 13 gr.-14 Žurnalno postanovlenie ot zasedanie 
na Upravata na Gradsko obštinsko upravlenie – Dobrič №16, 18. 5. 1885; DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 3, l. 83-83 Žurnalno 
postanovlenie ot zasedanie na Upravata na Gradsko obštinsko upravlenie – Dobrič №48, 20. 12. 1886; DA Dobrič, f. 181K, op. 
1, a. e. 5, l. 32 gr.-33 Žurnalno postanovlenie ot zasedanie na Upravata na Gradsko obštinsko upravlenie – Dobrič №9, 10. 9. 
1888; DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 5, l. 54-55 Žurnalno postanovlenie ot zasedanie na Upravata na Gradsko obštinsko 
upravlenie – Dobrič №24, 16. 5. 1888; DA Silistra, f. 18K, op. 1. a. e. 1, l. 151-152 Protokol № 96 ot izvănredno zasedanie na 
Tutrakanski gradski obštinski săvet, 29. 11. 1892; DA Razgrad, f. 1K, op. 1, a. e. 33 Prepiska na Razgradskija okrăžen upravitel 
s Ministerstvo na finansite, Razgradski okrăžen inžener, Razgradsko obštinsko upravlenie za nezakonnite dejstvija na inženera 
pro Okrăžnata postojanna komisija – inž. Vajs pro stroeža na gradskata bolnica v Razgrad, 19. 9. 1893-29 7. 1894, 7 l. 
416 Rodák z Prahy, před příchodem do Bulharska působil v Rusku. Roku 1892 se stal bulharským poddaným. Tehdy a později též 
kol. 1896 působil jako městský konduktér v Kjustendilu. Působil také v městech Dupnica, Peštera, Ichtiman, Sofie ad. Později 
působil jako technik obce Bjala Slatina (kol. 1910). Podílel se na vypracování regulačního plánu obce Gladno pole, dn. Vojvodovo 
(1900, ve spolupráci s Ing. Ivanovem), která se stala centrem české a slovenské menšiny. Po Ministerstvo na Pravosădieto. 
Dăržaven vestnik. 12. 2. 1892, god. XIV, br. 34, s. 4-7. S. 5. DA Kjustendil, f. 25K, op. 1, a. e. 4, l. 8 Protokol ot zasedanie na 
Gradski obštinski sǎvet – Kjustendil № 9, 15. 9. 1896; DIMOV, Ljubomir. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 191, 196, 199, 
200; Vojvodovo (Gladno pole). In: NIKOLOV, Bogdan. Ot Iskăr do Ogosta: istorija na 151 sela i gradove ot bivšija Vračanski okrăg. 
Sofija, Izdatelska kăšta „Alisa“, 1996. 342 s. ISBN 954-596-011-1; ŽELJAZKOVA, Vanja. Bjala Slatina ili seloto, koeto stana grad. 
Muzejna biblioteka Vraca [online]. RHM-Vtratsa, 2015 [cit. 11. 1. 2015]. Dostupné z: 
 http://vratsamuseum.ovo.bg/publ/nova_istorija/statii_2014_godina/bjala_slatina_ili_seloto_koeto_stana_grad/25-1-0-60. 
417 Rodák z Kutné Hory, zemřel v Praze. Později působil jako inspektor bosensko-hercegovinských státních drah. TIEFTRUNK, 
Karel. Dějiny Matice české. Praha: František Řivnáč, 1881. 304 s. Spisů musejních č. 154. S. 38; Zprávy osobní a rodinné. 
Národní politika. 14. 2. 1903, roč. XXI, č. 44 s. [5]. 
418 Rodák z Prahy, zemřel ve věku 46 let. ARE, Sv. Josif v Sofija, Registăr na počinalite (1891-1901), 1899, 48 Josefus Kavalir. 
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 architekturu Kjustendilu spojit s tvorbou městských architektů Libora Bayera a Rudolfa 

Fischera, Plevenu s tvorbou městského architekta Václava Havrdy, Vidinu s tvorbou 

architekta a stavitele Tomáše Vrchoty a městského inženýra Václava Dobruského ml., 

Šumenu s tvorbou městského inženýr Jeronýma Bohutinského a architekta a stavitele 

Tomáše Vrchoty, Plovdivu s tvorbou Josefa Schnittera a Sofie s tvorbou architektů Adolfa 

Koláře, Jiřího a Josefa Proškových, Karla Heinricha. Dále je nutno připomenout tvorbu 

Karla Šírka (Vidin, Dobrič) nebo Josefa Jukla (Dobrič) a další. 

 

6.2.5.7. Architektonické soutěže 

Samostatnou kapitolou tvoří čeští architekti a umělci, kteří se účastnili bulharských 

mezinárodních soutěží. 419  Z pochopitelných důvodů jich nebylo mnoho a konaly se až s 

odstupem času, přesto Bulharsko přitáhlo pozornost některých výtečných českých architektů 

jako např. Antonína Balšánka, Karla Ernstbergera, Antonína Hrubého, Bohumila 

Hypšmana, Jana Kotěry, Otakara Novotného, sochařů Vilíma Amorta a Františka Rouse 

ad. Následuje přehled známé účasti českých architektů/umělců v architektonických soutěží: 

 

AMORT, Vilím, sochař 1900 soutěžní návrh na pomník Cara Osvoboditele v Sofii,  

druhé čestné uznání; 

1912 soutěžní návrh na pomník Chadži Dimitra v Slivenu, 

nerealizováno420 

BALŠÁNEK, Antonín (1865-1921) 1903 soutěžní návrh na Národní divadlo v Sofii, nerealizovaný421 

ERNSTBERGER, Karel (1887-1972), 

KÖHLER, Kilian (1879-1920)422 

1912 soutěžní návrh na Národní knihovnu a etnografické a 

archeologické muzeum, nerealizovaný423 

                                                
419 Soutěž na lázně s hotelem v Sofii (1891), soutěže na Národní divadlo v Sofii, soutěž na polyfunkční objekt „Dochodno zdanie“ 
v Rusi (1898), soutěž na Muzeum bulharského obrození v Sofii (1900), první architektonicko-urbanistická soutěž pro řešení centra 
Sofie (1904), soutěž na památník Cara Osvoboditele v Sofii (1905), soutěž na památník Chadži Dimitra v Slivenu (1911), 
mezinárodní soutěž na Muzeum s knihovnou v Sofii (1912), mezinárodní soutěž na Justiční palác v Sofii (1912), mezinárodní 
soutěž na nový Carský palác v Sofii (1912) ad. Viz STOILOVA, Ljubinka. Meždunarodni architekturni konkursi v Sofija v kraja na 
XIX i načaloto na XX vek; STOILOVA, Ljubinka. Golemite architekturni konkursi v Bălgarija v kraja na XIX i načaloto na XX vek. 
420 Byl sochařem. SVITÁKOVÁ, Andrea. Sochař Vilím Amort (1864-1913). Brno: Masarykova univerzita, 2012. Diplomová práce. 
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění. S. 32-33, 42-43, 49, 130, 131, 141, 145, 147. Dále AMORT, 
Čestmír, ed. et al. Dějiny československo-bulharských vztahů. S. 164-165. 
421 AAS NTM, f. 2 Balšánek Antonín, 2010085/05, Národní divadlo v Sofii; AAS NTM, f. 2 Balšánek Antonín, 20100920/01, Národní 
divadlo v Sofii; Balšánek, Antonín. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků... S. 38. 
422  Ernstberger, Karl. In: DOYTCHINOV, Grigor et GANTCHEV, Christo. Österreichische Architekten in Bulgarien. S. 92-93; 
Ernstberger, Karl. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900… S. 145-146; Ernstberger, 
Karl. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 131; Erstenberger, Karl. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. 
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků... S. 159; Köhler, Kilian. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, 
zedníků... S. 316; ZEMAN, Lubomír et RUND, Michael. Karl Ernstberger: Život a dílo zapomenutého Wagnerova žáka. Loket: 
Národní památkový ústav, 2015. 232 s. ISBN 978-80-904960-8-8; Personalnachrichten: † Architekt Z.-V. Kilian Köhler. Der 
Bautechniker. 28. 5. 1920, Jhg. XXXX, Nr. 22, S. 171. 
423 Soutěž se konala roku 1912, termín 1. 12. 1912 byl později prodloužen do 1. 3. 1913, výsledky však byly vyhlášeny až v roce 
1914 (patrně kvůli balkánským válkám). Nezel s jistotou říci, zda návrh byl vypracován a odeslán v roce 1912 nebo počátkem 
1913. Soutěže vypsané. Architektonický obzor. 9.1912, roč. XI, č. 9, s. 106; Soutěže vypsané. Architektonický obzor. 12.1912, 
roč. XI, č. 12, s. 140-141. S. 140. Ausland: Sofia. Preiszuerkennung. Der Bautechniker. 24. 4. 1914, Jhg. XXXIV, Nr. 17, S. 271; 
Hof und Personalnachrichten. Neues Wiener Tagblatt. 18. 4. 1914, Jhg. XLVIII, Nr. 106, S. 14; Im vorigen Jahre wurde... 
Österreichische Illustrierte Zeitung. 24. 5. 1914, Jhg. XXIII, Hft. 33, S. 912, 914; Oesterreichische Architekten – Preisträger in 
Sofia. Fremden-Blatt: mit Vedette. 18. 4. 1914, Jhg. LXVIII, Nr. 106, S. 9; Preiszuerkennung. Wiener Zeitung. 18. 4. 1914, Jhg. 
CCXII, Nr. 88, S. 3; Wiener Architekten im Auslande preisgefrönt. Deutsches Volksblatt. 19. 4. 1914, Jhg. XXVI, Nr. 9082, S. 10; 
Zu unseren Bildern: In unserer letzten Nummer Berichteten... Österreichische Illustrierte Zeitung. 31. 5. 1914, Jhg. XXIII, Hft. 34, 
S. 938; Zum Wettbewerbsentwurf für eine Bibliothek und ein Museum in Sofia (I. Preis). Motto: „Simple, Clair Et Vrai“. Von den 
Architekten Kilian Köhler und Karl Ernstberger. Wiener Bauindustrie-Zeitung. 1915, Jhg. XXXII, Nr. 1, S. 4-7, Taf. 4-5. 
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HRUBÝ, Antonín (1863-1929) 1903 soutěžní návrh na Národní divadlo v Sofii, nerealizovaný424 

HÜBSCHMANN, Bohumil (1878-1971) 1906 soutěžní návrh na justiční paláce v Sofii, nerealizovaný425 

KOTĚRA, Jan (1871-1923) 1912 soutěžní návrh na nový carský palác v Sofii, nerealizovaný 

1912 soutěžní návrh na pomník Chadži Dimitra v Slivenu, 

nerealizovaný426 

NOVOTNÝ, Otakar (1880-1959) 1912 soutěžní návrh na nový carský palác v Sofii, 

nerealizovaný427 

ROUS, František (1872-1936) 1900 soutěžní návrh na pomník Cara Osvoboditele v Sofii, pátá 

cena, nerealizovaný428 

TOMÍŠKA, Antonín (1851-1900) 

(TOMIŠKO, Anton Osipovič) 

 

1881 soutěžní návrh na pamětní kostel Narození Krista u Šipky, 

první cena, realizovaný 

1883 soutěžní návrh na pomníku lékařů padlých v rusko-turecké 

válce v Sofii, druhá cena, realizovaný429 

 

6.2.5.8. Památníky / Memoriální architektura 

Stručně za zmínku stojí také nejvýznamnější práce českých umělců v rámci memoriální 

architektury, interiéru a architektonického detailu: 

BATĚK, Václav (1867-1936), kameník 1901-1902 spoluúčast na realizaci pomníku Cara Osvoboditele v 

Sofii430 

GLOSS, Vilém, sochař 1904-1912 sádrové odlitky říms, podnoží a hlavic katedrály sv. 

Alexandra Něvského v Sofii431 

HOŘEJŠÍ, Otto (1857-1937), malíř 1894 Pomník svobody, ve spolupráci s Italským sochařem 

Arnoldo Zocchim432 

STRACHOVSKÝ, Josef (1850-1913), 

sochař 

1885 první návrh basreliéfu k pomníku Vasila Levského433 

                                                
424 CDA, f. 284K, op. 1, a. e. 1590, l. 1-3 Protokol № 36/12 apr. 1900 g. ot zasedanie na MS; Hrubý, Antonín. In: VLČEK, Pavel, 
ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků... S. 252. 
425 AAS NTM, f. 102 Bohumil Hübschmann, 20070329/03, Justiční palác v Sofii, heslo „Juge“ [pol. 10];  
426 AAS NTM, f. 21 Jan Kotěra, 20051121/01, Carský palác v Sofii; AAS NTM, f. 21 Jan Kotěra, 20070912/01, Carský palác v 
Sofii; AAS NTM, f. 21 Jan Kotěra, 20080119/09, Carský palác v Sofii; AAS NTM, f. 21 Jan Kotěra, 20080121/01, Návrh na 
památníku [pol. 106]; AAS NTM, f. 21 Jan Kotěra, 20080121/01, Nový královský zámek v Sofii [pol. 109a]; AAS NTM, f. 21 Jan 
Kotěra, 20080929/02, Carský palác v Sofii [pol. 109]; AAS NTM, f. 21 Jan Kotěra, 20080929/02, Návrh na památník Hadži 
Dimitrijeva; AAS NTM, f. 21 Jan Kotěra, 20110608/01, Carský palác v Sofii; Kotěra, Jan. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie 
architektů, stavitelů, zedníků... S. 326-327. 
427 BOŘECKÝ, Jindřich, EXNER, Ivan et NOVOTNÝ, Tomáš. Josef Gočár, Otakar Novotný. Praha: Mánes, 2011. 212 s. ISBN 
978-80-905116-0-6. S. 143; Novotný, Otakar. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků... S. 455. 
428 Byl sochařem. Rous, Frantšek. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 214. 
429 Tomišek/Tomiško, Antonin T. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 225; 
Tomíška (Tomiško), Antonín (Antonij Osipovič). In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků... S. 666. 
430 Batek, Vaclav. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 301-302; Bašek [!], Vaclav. In: GANČEV, 
Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 112. 
431 Glos, Viljam. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 305; Glos, Vilem. In: GANČEV, Christo, 
DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 133. 
432 Horžejši, Otto Jan. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 320-321; Horejsi, Otto. In: GANČEV, 
Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 243; ŽELEZAROVA, Radost. Češkite hudožnici v 
Bălgarija ot kraja na XIX i načaloto na XX vek. In: BĂČVAROV, Janko, ed. et TODOROV, Veličko, red. Čechi v Bălgarija – istorija 
i tipologija na edna civilizatorska rolja. Čast vtora, Sbornik statii po slučaj 140-godišninata ot roždenieto na Ivan (Jan Vaclav) 
Mărkvička. Sofija: Bohemia club et Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 1996. s. 16-39. Goljama češka biblioteka, 
№ 3/1996. Komemorativno razklonenie na „Homo bohemikus“. S. 30-33. 
433  Strachovski, Jozef. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 316; Strachovski, Jozef. In: 
GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 222-223. 



6. Čeští inženýři, architekti a stavitelé v bulharských zemích 

- 119 - 

Ing. arch. Nikolay Brankov 

 
ZELENKA, Josef 1892 dekoratér pražské Zemské výstavy, který pro Plovdiv navrhl 

interiéry hlavního pavilonu, pavilonu tabáků a pavilonu 

dočasných výstav434 

 

6.2.5.9. Pedagogická praxe českých techniků 

Další samostatnou kapitolou, která je však nad rámec stávající disertační práce, je uplatnění 

některých techniků v oblasti pedagogiky. Lze sledovat dvě skupiny: 

 – bývalých studentů či absolventů polytechniky, kteří nebyli činnými v oboru – 

inženýr Václav Emler, inženýr a architekt Karel Milde (u něho lze sledovat sporadickou 

technickou práci), Karel Škorpil a další. Dále lze zmínit matematiky Antonína Šourka, 

Theodora Monina, inženýři chemie Bohuslava Gregoru, Ludvíka Lukáše, Hermenegilda 

Škorpila a jiné. Mnozí z nich jsou obecně známí a byli zpracováni v rámci jiných výzkumů. 

 – bývalých studentů či absolventů polytechniky, kteří byli činnými v oboru – 

inženýři Jiří Prošek, Václav Krásný a další. 

 

6.2.5.10. Neidentifikované osoby a budoucí výzkum 

Řadu dohledaných jmen techniků nebylo možné identifikovat, i když se u nich občas objeví 

informace nebo některé příznaky, že pocházeli z Čech. Jejich identifikace tak zůstává úkolem 

pro budoucí výzkum. Následuje výčet nejznámějších Evžen (Eugen) Gessler, Jan Haiss, 

Tomáš Horner (narozený ve Vídni), Vincent Krupka, Jan Major, Karl Oswald, Adolf Peer, 

Emil Krencioh (narozený v Těšíně), P. Kupka, Jan Bufa. 

Samostatnou kapitolu nad rámec disertační práce představuje působení důlních 

inženýrů a techniků. Mezi nejznámější patří Tomáš Neliba435, František Skrička436, Jan 

Mečíř437, Emanuel Červenka438 a další. 

 

6.2.5.11. Vyznamenání 

Mnozí z českých techniků byli za své zásluhy pro bulharský stát oceněni státními (knížecími) 

vyznamenáními439: 

 

FRIDRICH, František 1890 Řád Sv. Aleksandra V. stupně 

1896 Národní řád za občanskou zásluhu IV. stupně 

1900 Řád Sv. Aleksandra IV. stupně 

HODINA, Eduard 1891 Řád Sv. Aleksandra V. stupně 

                                                
434 MARINOV, Aleksandăr et el. Čudoto narečeno Părvo plovdivsko izloženie. S. 94. 
435 ANTM, f. 1679 Ing. Paskal Čomakov, Život a činnost československých důlních specialistů v Bulharsku (1884-1942), Pernik 
1966; Archiv autora. 
436 Tamtéž. 
437 PARLAPANOV, Ivan, ed. Almanach Carstvo Bălgarija = Bulgarisches Staatsadressbuch. Leipzig: Bulgarisches. S. 261; Archiv 
autora. 
438 Techničeska služba i dviženie na techničeskij personal. Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno družestvo v Sofija. 
1899, god. IV, kn. 3, s. 69-71. S. 70. 

 439 CDA Sofija, f. 3K, op. 13, a. e. 86 Spisăci na nagradeni lica s bălgarski knjažeski ordeni. 
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1892 Národní řád za občanskou zásluhu IV. stupně 

1900 Řád Sv. Aleksandra IV. stupně 

JEŽEK, Josef 1890 Řád Sv. Aleksandra IV. Stupně / Řád Sv. Ludvíka 

MILDE, Karel 1887 Řád Sv. Aleksandra V. stupně 

MÜLLER, Antonín 1896 Národní řád za občanskou zásluhu V. stupně 

1897 Řád Sv. Aleksandra V. stupně 

1906 Národní řád za občanskou zásluhu V. stupně 

PROŠEK, Václav 1887 Zlatý kříž 

1890 Řád Sv. Aleksandra V. stupně 

TAUCHEN, Josef 1896 Řád Sv. Aleksandra V. stupně 

WITTICH, Bedřich 1892 Národní řád za občanskou zásluhu V. stupně 

1906 Řád Sv. Aleksandra V. stupně 

 
Byly prezentovány základní karierní linie, resp. oblasti působení českých techniků v 

Bulharsku ve sledované oblasti. Nejpočetnější skupina českých techniků byla v Sofii, kde se v 

době krátce po osvobození začala rodit česká kolonie. Již první inženýři a architekti se podíleli 

na plánování města (Jiří Prošek, Václav Roubal, Jeroným Bohutinský a další). Další 

skupina, i když daleko menší, byla v hlavním městě Východní Rumelie Plovdivu, mezi nimiž 

vynikl především Josef Schnitter, který se stal dlouholetým městským architektem (s 

přerušeními). Dále tu nějaký čas pracovali jeho bratr Antonín Schnitter, inženýr Karel Brada 

nebo Antonín Mladějovský (stavba chlapeckého gymnázia, založení obce Sadovo a jiné). 

Josef Tauchen byl městským inženýrem (když nebyl Schnitter).  

*** 

Jednou z velkých událostí evropského formátu byla první Průmyslově-

zemědělská výstava v Plovdivu (1892) 440 , jež byla také místem, kde pracovali čeští 

odborníci. Architekt Karel Heinrich ze Sofie vypracoval plány několika pavilonů, Josef 

Schnitter plán pro pavilon města Asenovgrad. Česko-rakouský pavilon byl navržen a 

realizován zmíněným architektem M. Bílkem, který pro tuto příležitost přijel z Prahy. Tesařský 

mistr Josef Slávek pracoval na výrobě dřevěných konstrukcí pavilonů. Architekt Pechač 

navrhl a realizoval dočasné dřevěné divadlo (mimo areál výstavy). Malíř Josef Zelenka z 

Prahy vypracoval návrh interiéru hlavního pavilonu, pavilonu tabáků a pavilonu dočasných 

výstav, přičemž potřebné materiály a pomocné síly byly vyslány z Prahy.441 

 

6.2.6. Pracovní podmínky 

V době po sjednocení obou Bulharsek došlo i k sjednocení správního systému ale byly 

vytvořeny podmínky pro další uplatnění technického personálu (migrace za prací). V 

osmdesátých a devadesátých letech došlo k významnému stavebnímu rozvoji, jehož základní 

                                                
440 K tématu viz podrobněji MARINOV, Aleksandăr et el. Čudoto narečeno Părvo plovdivsko izloženie. 
441 MARINOV, Aleksandăr et el. Čudoto narečeno Părvo plovdivsko izloženie. S. 94. 



6. Čeští inženýři, architekti a stavitelé v bulharských zemích 

- 121 - 

Ing. arch. Nikolay Brankov 

 rysy budou prezentovány v následující kapitole. V této době se začali vracet z Evropy čerství 

bulharští absolventi technických a uměleckých škol. Postupně však začaly být vyvíjeny větší 

požadavky na odbornou přípravu techniků, zejména zákonem o zvelebení sídel v Bulharském 

knížectví z roku 1897 (viz dále). Nebyly výjimkou časté střety mezi techniky a místními 

obyvateli, které vznikly jak prvotním nechápání významu technické práce, tak i vlivem 

výrazných xenofobních nálad v bulharském prostředí. Znatelně negativní postoje některých 

Bulharů k cizincům, jakož i nestabilní politická situace významně znejistily pracovní podmínky 

českých techniků. V předešlé kapitole byl prezentovaný text článku z novin, který osvětloval 

obtížnou situaci českých techniků v Bulharsku (1894). Někteří technici se vrátili do Čech už po 

několika letech služby (Karel Vosyka, Karel Brada a další). Situaci, která panovala ve 

Východní Rumelii v prvních letech, vystihuje popis z pamětí Antonína Šourka: 

 
„Jednalo se tehdáž hlavně o organisaci technické služby ve Východní Rumelii. Rumelští 

inženýři byli od ředitele staveb přehlédnuti a byl povolán Francouz Descubes, aby 

službu organisoval. Ač měl tučný plat – 80 tureckých lir měsíčně proti platu 30 tureckých 

lir krajských inženýrů, – neuměl se uplatniti a dělati divy, poněvadž poměry bulharské 

neznal. Čeští inženýři podali zvláštní pamětní spis o upravení služby technické ve 

Východní Rumelii direktoru (ministru) radě při oblastním sněmu (postojaný komitét). 

Tento komitét právě nesestával se z lidí technické služby znalých. Též i direktor staveb 

nechal věc ležeti, což urazilo české inženýry. Tito i dříve se cítili býti v cizině, neboť se 

nenašli-vyjma mladou inteligenci bulharskou lidi, kteří by byli nadšeni pro slovanskou 

ideu a kteří by byli pochopili pravé poslání inženýrů – Čechů a nás považovali za nějaké 

parasity. Počali polehoučku opouštěti služby. Prvním mezi nimi byl Vosyka, který 

dosáhnuv místa v technické kanceláři zemědělské rady pro království české, opustil v 

květnu roku 1884 Slivno...“442  

 
Po deseti- až patnáctileté službě v Bulharsku se pak řada dalších inženýrů začala 

vracet do Čech nebo hledat zaměstnání v jiných zemích (např. v Bosně). Jedna skupina se 

uplatnila v železničním oddělení zemského výboru Království českého443. V této souvislosti je 

nutno opět zmínit inženýra Františka Weisera, který se tam uplatnil jako první a svým 

způsobem spustil vlnu návratů výběrem dalších krajanů do svých služeb. Do Čech se vrátili a 

uplatnili v železničním oddělení: Josef Dlouhý (1894), Antonín Mladějovský (1895), Jan 

Hajský (1896), Josef Ježek (1896), Jan Kužel (1897), Josef Tauchen (1897) a Karel Mačas 

(1899). O nelehké situaci v Bulharsku, svědčí také dopis inženýra Bohuslava Kočího z 30. 

ledna 1900444, který se také (neúspěšně) ucházel o místo v železničním oddělení a později se 

uplatnil jako městský inženýr v Sarajevě: 

 

                                                
442 ŠOUREK, Antonín. Vzpomínky na některé naše krajany. S. 320-320. 
443 NA Praha, f. Zemský výbor Praha – Železniční oddělení, (1870) 1894-1925 (1931), inv. č. 182, sig. XV 8/3-1; inv. č. 182, sig. 
XV 8/3-2; inv. č. 183, sig. XV 8/3-3. 
444 NA Praha, f. Zemský výbor Praha – Železniční oddělení, (1870) 1894-1925 (1931), inv. č. 183, sig. XV 83-3, ka 83, Žádosti o 
místa v železničním oddělení Zemského výboru 1894-1918, [Žádost Bohuslava Kočího, 30. 1. 1900]. 
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„Praha 30ho ledna 1900 

Vaše blahorodí 

Slovutný pane doktore! 

Račte prosím laskavě prominouti, že osměluji se Vám slovutný Pane představiti, 

vznášeje zároveň uctivou prosbu za vzácnou a mocnou přímluvu Vašnostinu.  

Jsem Bohuslav Kočí rodilý z Heřmanovu Městci, syn stavitel, 45 roku stár, inženýr v 

Bulharsku po 19 let zaměstnaný. 

 Jen z nedostatku známostí a stísněných poměrů rodinných přijal jsem nabídku do 

Bulharska, ač vroucím přáním, ba ideálem mým bylo zůstati ve vlasti své. Jaké poměry v 

Bulharsku panují, jak nejisté vyhlídky do budoucnosti má tam muž technicky vzdělaný, 

je zajisté Vašnostem známo. 

 Z mnohých doslechů své sestry, která nalézá se v přátelském poměru se ctěnou 

slečnou Pacákovu sestrou Vašnostinou, dověděl jsem se, že ráčil jste již vícekráte osvědčiti 

vzácnou nevšední ochotu svou přispěním, doporučením, přímluvou. 

 Znaje Vašnostin vliv na rozhodujících místech, znaje Vaše velké srdce vlastenecké, 

důvěřují, že prominete smělostí a prosbě mé za velevzácnou přímluvu a doporučení v úřad 

nějaký buď k Zemskému výboru (železniční oddělení) neb na dráhu a. j. neb aspoň když by 

nijak poblíž nebylo možno místo mému předběžnému studium a mnohaleté praxi odpovídající, 

žádati odporučením Vašnostiným třeba do Bosny, kde jsou poměry urovnanější mne dopomoci. 

 Vysvědčení má jsou vesměs doporučení hodná. Prose ještě jednou za milostivé 

prominutí, že odvažují se k Vašnotem s tak velkou prosbou ujišťuji, že vzácné přízně Vaši vždy 

snažiti se budu a že ze vzácné přízně Vašnostiny bude šťasten můj stařičký otec, jenž Vám 

žehnati bude, jakož i celá naše rodina. 

 Račte již nyní prosím slovutný Pane přijati díky tisíceré, jakož i výraz nejhlubší úcty 

Bohuslav Kočí 

inženýr  

Malé náměstí čís. 6/I“ 

 

6.2.7. Uznávání způsobilosti 

V souvislosti s novým zákonem o zvelebení sídel vstoupilo v platnost také Nařízení č. 618 ze 

dne 22. května/3. června 1898, vydaného na základě dřívějšího nařízení č. 432 ze dne 17. 

února/1. března 1898 Ministerstva veřejných staveb, cest a spojů o uznávání způsobilosti osob 

k vykonávání technické praxe v Bulharském knížectví.445 Nařízení stanovovalo tři kategorie 

techniků v Bulharském knížectví: 

– technici I. kategorie – osoby, které měly právo vykonávat samostatnou technickou 

praxi ve svém oboru na území knížectví s tituly „architekt“ nebo „inženýr“; 

                                                
445 Prikaz № 432/1898 na Ministerstvoto na Obštite sgradi, pătištata i săobštenijata. Dăržaven vestnik. 1898, god. XX, br. 43, s. 
2-3; Prikaz № 618/1898 na Ministerstvoto na Obštite sgradi, pătištata i săobštenijata. Dăržaven vestnik. 8. 6. 1898, god. XX, br. 
118, s. 2-5. 
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 – technici II. kategorie – osoby, které měly právo vykonávat samostatnou technickou 

praxi ve svém oboru na území knížectví s výjimkou pěti největších měst Sofie, Plovdiv, Burgas, 

Varna a Ruse s tituly „inženýr-asistent“ nebo „architekt-asistent“; 

– technici III. kategorie – osoby, které měly právo vykonávat nesamostatnou 

technickou praxi ve svém oboru na území knížectví s titulem „konduktér“. 

Na seznamech, které byly společné s nařízením publikovány, byli uvedeni v I. kategorii 

pouze Bohuslav Kočí (inženýr) a Bedřich Wittich (inženýr), v II. kategorii Václav Krásný 

(inženýr-asistent), Josef Prošek (architekt-asistent), Karel Heinrich (architekt-asistent) a 

Karel Šírek (inženýr-asistent) a v III. kategorii Jan Bufa, Tomáš Vrchota a Josef Jukl. Není 

zřejmě, jakým způsobem mohli působit ostatní technici, kteří nebyli zahrnuti do seznamu, ale 

pravděpodobně se jednalo o vykonávání profese „na volné noze“ a tudíž nemělo vliv na 

případné působení v rámci nějakého státního či městského úřadu. Později byly průběžně 

doplňovány některé osoby či docházelo k uznání vyšší kategorie na základě dlouholeté práce 

(například Josef Prošek – technik I. kategorie v roce 1905, Karel Heinrich – technik I. 

kategorie v roce 1905, Jan Bufa – technik II. kategorie). 

 

6.2.8. Druhá generace 

Přelom století představuje také jakýsi mezník, který symbolicky odděluje začátek druhé 

generace českých techniků, a zároveň plného nástupu bulharských techniků. Zároveň je 

spojen s omezenými možnostmi uplatnění zahraničních techniků a zpřísněnými podmínkami 

pro technickou praxi v zemi. Přesto i v dalších letech tu působili další čeští představitelé 

architektonického i inženýrského oboru. Z první generace architektů a stavitelů pokračovali ve 

své projekční činnosti Karel Heinrich (Sofie, Kjustendil), Tomáš Vrchota (Vidin, Šumen), 

Rudolf Vrchota (Vidin, Šumen, Montana), Josef Schnitter (Plovdiv) ad. Tvorba některých 

byla ovlivněna novými architektonickými tendencemi v Evropě. Mezi jmény architektů a 

stavitelů z druhé generace, kteří působili jako soukromí projektanti, vyniká Tomáš Drobil446, 

(Sofie, jeho tvorba je dosud neznámá), Rudolf Fischer (Kjustendil, Sofie), Václav Dobruský 

ml. (Vidin, Plovdiv, jeho tvorba byla dosud neznámá) a další. Do druhé generace je možno 

zařadit syny v Bulharsku činných techniků nebo dalších představitelů české inteligence. Patří 

mezi ně stavitel Vladimír Josifov Boháček447, syn Josefa Boháčka, zmíněný Rudolf Vrchota 

(stavitel; působil již v předešlém desetiletí) a Tomáš ml. Vrchota (geometr), synové Tomáše 

Vrchoty, Max(milián) Werych ml. (inženýr) a Vladimír Werych (geometr), synové sochaře a 

pedagoga Max(miliána) Werycha (1848-1915), inženýr a architekt Václav Dobruský ml., syn 

                                                
446 Narozen v roce 1879. Spolupracoval s bulharským architektem Bajnovem. Vedl přestavbu Československého národního domu 
T. G. Masaryka v Sofii. Kusé zmínky o něm v souvislosti s životem krajanských spolků jsou v Jubilejní ročenka československé 
kolonie v Bulharsku. S. 58, 76, 97, 98, 139, 142, 144, 173, 177, 180; MINČEV, Emil. Česká komunita v Sofii od osvobození 
Bulharska v roce 1878 do konce druhé světové války: Dějiny, procesy, osobnosti, společenský a každodenní život. S. 107, 137, 
142-146, 148, 177, 180, 276, 354, 357. 
447 Syn architekta Josefa Boháčka. Působil jako technik obce Bjala Slatina, Orjachovo ad. Archiv autora; ŽELJAZKOVA, Vanja. 
Bjala Slatina ili seloto, koeto stana grad. Muzejna biblioteka Vraca [online]. RHM-Vtratsa, 2015 [cit. 11. 1. 2015]. Dostupné z: 
http://vratsamuseum.ovo.bg/publ/nova_istorija/statii_2014_godina/bjala_slatina_ili_seloto_koeto_stana_grad/25-1-0-60; Sbornik 
v čest na Atanas T. Iširkov po slučaj 35-godišnata mu profesorska dejnost. Sofija: Dăržavna pečatnica, 1933. 393 s. S. 157. 

http://vratsamuseum.ovo.bg/publ/nova_istorija/statii_2014_godina/bjala_slatina_ili_seloto_koeto_stana_grad/25-1-0-60
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historika Václava Dobruského, Stanislav Bajerov448, adoptovaný syn Libora Bayera, Ivan 

Schnitter449, syn Josefa Schnittera, Jindřich (Indra Ivanov) Marek450, syn pedagoga Jana 

Marka a další. 

Ačkoliv se zdá, že pro mladší zahraniční techniky už v Bulharsku nebylo místo, realita 

byla jiná. Svědčí o tom hlášení ministerského předsedy, ministra vnitra a vedoucího 

Ministerstva veřejných staveb, cest a spojů Dimităra Petkova, bývalého sofijského starosty 

knížeti Ferdinandovi z roku 1906: 

 
„Můj pane, 

V souladu s rozpočtem oddělení mostů a silnic v mnou spravovaném 

ministerstvu, by oddíl státních a obecních silnic, včetně ústřední správy, měl mít 

následující technický personál: 

1. Na státních silnicích   53 inženýrů, 

2. Na obecních silnicích  36 inženýrů, 

Celkem    99 inženýrů, 

ve skutečnosti disponuje pouze 63 inženýry, a to včetně dvou inženýrů vyslaných do 

Plovdivského kraje ve službách ministerstva obchodu a zemědělství. Nepostačuje tedy 

31 nebo lépe 33 inženýrů dle předpokládaných pozic, sestavených dle velmi skromného 

rozpočtu, ještě předtím než byly naplánovány práce v souvislosti s 16 milionovým 

úvěrem, dle zákona o výstavbě části státní silniční sítě, schváleného Vašim příkazem ze 

dne 5. ledna letošního roku pod č. 1. Pokud budeme chtít být schopni vykonat tyto práce, 

budeme potřebovat dalších 20 nebo 25 osob, takže ve skutečnosti bude nedostatek 

nejméně 50 inženýrů. 

Nábor tohoto personálu je nejdůležitější a zároveň nejobtížnější úkol, který se 

musí splnit za cenu jakýchkoliv obětí, pokud nechceme ohrozit dobrý počin vlády a pokud 

se nechceme ocitnout v situaci, že nebudeme schopni udělat pořádně cokoli s 

dostatečnými finančními prostředky, které máme každoročně k dispozici. [...] 

Bulhary inženýry, zejména nyní, když se takoví hledají pro stavbu železnic (kde 

jsou úředníci lépe placeni), nelze najít žádným způsobem. Budeme muset hledat cizince 

– prioritně Slovany, kteří si mohou si u na nás jednodušeji zvyknout a rychleji se naučit 

jazyk. 

Tito cizinci samozřejmě nebudou souhlasit opustit svou vlasti, pokud chceme, 

aby přijeli s více než skromnými platy, které vyplácíme našim inženýrům. 

                                                
448 Viz kapitolu 10. 
449 Viz kapitolu 11. 
450 Syn učitele Jana Marka (1856-1933), narozen ve Vidinu, kde po technických studiích působil jako inženýr (kolem 1925), později 
v Plovdivu, kde byl ředitelem technického oddělení při městské obecní správě (patrně v letech 1935-1944). Pod jeho vedením 
byly postaveny jatky a nový městský vodovod v Plovdivu. Archiv autora; ADROKE, S[imon]. Češi jako průkopníci osvětové... S. 
5; ŠIVAČEV, Stefan. Roljata na obština Plovdiv za razvitieto na grada prez 1886-1944 godina. In: Godišnik na regionalen 
istoričeski muzej – Plovdiv. 2018, kn. 12. Plovdiv: Regionalen istoričeski muzej, 2018. 304 s. S. 205, 238, 260, 270; Články a 
dokumenty z Istorija na selo Bjala [online]. belahistory [cit. 18. 2. 2021]. Dostupné z: https://belahistory.com/; DA Plovdiv, f. 128K, 
op. 1, a. e. 261 Doklad na inž. Perfanov i Bonev văv vrăzka s obsledvane na dejnostta na inž. Indra Marek – načalnik na 
techničeskija otdel při Plovdivskata gradska obština, 1936, 3 l.; CDA Sofija, f. 371K, op. 2, a. e. 2282 Indra Marek, načalnik, gr. 
Plovdiv, 1935-1944; CDA Sofija, f. 649K, op. 1, a. e. 77 Dosie na Indra Ivanov Marek, načalnik „Techničeska služba“, 1944 ad. 

https://belahistory.com/
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 Tato nepříjemnost může být odstraněna tím, že se těmto inženýrům nabídne 

kontakt na tři roky o jednu třídu výš, než by dostávali naši inženýři (kteří mimochodem by 

se během těchto tří let také zvýšili na tuto úroveň) a také určením dostatečně vysokého 

cestovného a diet, které budou pobírat jak v terénu, tak při práci v kanceláři. 

S ohledem k tomu, že jsem předložil otázku k rozhodnutí v Radě ministrů, která 

[…] schválila přijetí požadovaného počtu zahraničních inženýrů – prioritně Slovanů do 

státní služby, s kontaktem na tři roky, s platem a diety a nezúčtovaným cestovným, jak 

následuje: 

1/ Pokud mají více než jeden rok praxe, 260 leva plat, plus 140 leva cestovné a 

diety…………………………………………….……………………………….……....400 leva. 

2/ Pokud mají přibližně tři roky praxe, plat 300 leva, plus 150 leva cestovné a 

diety………………………………………………………………………………...…...450 leva. 

3/ Pokud mají přibližně pět let praxe, plat 335 leva, plus 135 leva cestovné a 

diety……………………….…………………………………………………………..…500 leva. 

Každému z nich se vyplatí 200 leva za jejich příjezd do Sofie a stejná částka za 

jejich návrat. 

Při podání této zprávy, mám tu čest pokorně požádat VAŠI CARSKOU VÝSOST, 

pokud souhlasíte a ráčíte, schválit výše uvedené rozhodnutí Rady ministrů podepsání 

přiloženého Příkazu. 

Jsem, 

Můj pane, 

VAŠÍ CARSKÉ VÝSOSTI nejpokornější sluha a věrný poddaného. 

Správce ministerstva veřejných staveb, cest a spojů, 

Ministr vnitra D. Petkov. 

Sofie, 13. února 1906“451 

 
Tak roku 1906 byla do státní služby v oddělení mostů a silnic Ministerstva veřejných 

staveb, cest a spojů jmenována celá řada mladých českých techniků, kteří se objevují na 

seznamech studentů české vysoké školy technické v Praze (uvedení dle pořadí v dokumentu): 

Vojtěch Zbraslavský452, František Kužel453, Josef Vejšický454, Jan Komárek455, Otakar 

                                                
451 CDA, f. 173K, op. 2, a. e. 1726 Predloženie za priemane na dăržavna služba s kontrakt za tri godini inženeri čuždenci: Vojta 
Zbraslavski, Franc Kužel, Jozef Vejšicki i dr., 20. 11./3. 12.-25. 11./8. 12. 1906, L. 3-4. 
452 Rodák z Mlečic. Od šk. roku 1897-1898 studoval inženýrské stavitelství na ČVŠT. Seznam posluchačů zapsaných ve stud. 
lеtech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. LV. 
453 Rodák z Chrasti (*1879). Od šk. roku 1898-1899 studoval inženýrské stavitelství na ČVŠT. Kol. roku 1907 pracoval jako inženýr 
u Vidinského krajského technického oddělení. Seznam posluchačů zapsaných ve stud. lеtech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, 
Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. LIII; Dăržaven vestnik. 1907. Dostupné z Google 
Books. Není zřejmě identický s Františkem Kuželem (Kůželem) z Benešova, viz pozn. 413. 
454 Rodák z Loun. Od šk. roku 1895/1896 studoval inženýrské stavitelství na ČVŠT. Seznam posluchačů zapsaných ve stud. 
lеtech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. XLVIII. 
455 Rodák ze Smíchova. Od šk. roku 1899-1900 studoval inženýrské stavitelství na ČVŠT. Další zprávy jsou z roku 1917, kdy 
pokračoval působit ve službách bulh. vlády. Seznam posluchačů zapsaných ve stud. lеtech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, 
Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. LVIII; Dăržaven vestnik. 1917. Dostupné z Google 
Books; MINČEV, Emil. Česká komunita v Sofii od osvobození Bulharska... S. 137. 
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Petříček456, Václav Lukáš457, Augustín Karnet458, Leonard Skuček459, František Bayer460 

a (V)ladislav Dyrynk461.462 Inženýři Petříček, Skuček a Lukáš byli v roce 1910 přijati opět do 

státní služby v Hlavním ředitelství cest, zvelebení sídel a budov na Ministerstvu veřejných 

staveb, cest a spojů.463 

Mezi další jména, která se v tomto období objevují, patří řada inženýrů, kteří působili 

na různých pozicích: František Král464 , Ferdinand V. Schubert465 , František Šolc466  a 

dalších. Z druhé generace se jako městští inženýři se uplatnili Jan Sládeček467  (Ruse), 

                                                
456 Rodák z Benešova (*1879). Studoval pozemní stavitelství na ČVŠT (1898-1903). V Bulharsku působil jako inženýr u Lomského 
krajského technického oddělení a patrně i jako svobodný projektant v Lomu (kol. 1917). Seznam posluchačů zapsaných ve stud. 
lеtech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. LV; AČVUT, 
f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1898-1899, č. 686, Petříček Otakar; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1899-1900, č. 749, 
Petříček Otakar; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1900-1901, č. 804, Petříček Otakar; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 
1901-1902, č. 903, Petříček Otakar; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1902-1903, č. 971, Petříček Otakar; PARLAPANOV, 
Ivan, ed. Almanach Carstvo Bălgarija. S. 106, 107. 
457  Rodák z Nového Strašecí (*1854). Byl bratrem Ludvíka Lukáše (1858-1902), dlouholetého učitele chemie v Bulharsku. 
Studoval pozemní stavitelství na ČVŠT (1875-1881), působil jako stavitel ve Velvarech, později v Českých Budějovicích. Jeho 
návrat do Čech lze přibližně datovat do roku 1912. Seznam posluchačů zapsaných ve stud. lеtech 1869-70 až 1906-7. In: 
VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. XVI; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 
1875-1876, č. 330, Lukáš Václav; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1876-1877, č. 332, Lukáš Václav; AČVUT, f. ČVŠT, 
Katalog posluchačů 1878-1879, č. 325, Lukáš Vácslav; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1879-1880, č. 302, Lukáš Vácslav; 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1880-1881, č. 299, Lukáš Vácslav; Sebevražda matky šesti dětí. Brněnské noviny. 30. 8. 
1906, č. 198, s. 2; Lukáš, Václav. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků... S. 378; NA Praha, f. 
Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 358, obr. 438. 
458 Rodák z Trhových Dušníků (*1880). Studoval inženýrské stavitelství na ČVŠT (1900-1904). Seznam posluchačů zapsaných 
ve stud. lеtech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. LX; 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1900-1901, č. 448, Karnet Augustin; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1901-1902, č. 
494, Karnet Augustin; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1902-1903, č. 1553, Karnet Augustin; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog 
posluchačů 1903-1904, č. 554, Karnet Augustin; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1904-1905, I. díl, č. 641, Karnet Augustin. 
459 Rodák z Prahy (*1878), syn stavitele Viktora Skučka. Studoval pozemní stavitelství na ČVŠT (1896-1903), poté byl asistentem 
na průmyslové škole na Smíchově. V Bulharsku působil jako inženýr u Tărnovského krajského technického oddělení (kol. 1909). 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. lеtech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny 
technického učení v Praze... Díl 2. S. L; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1896-1897, č. 604, Skuček Leonard V.; AČVUT, f. 
ČVŠT, Katalog posluchačů 1897-1898, č. 708, Skuček Leonard Viktor; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1898-1899, č. 810, 
Skuček Leonard; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1899-1900, č. 810, Skuček Leon Viktor; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog 
posluchačů 1900-1901, č. 941, Skuček Leon V.; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1901-1902, č. 1053, Skuček Leon Viktor; 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1902-1903, č. 1143, Skuček Leonard; Dăržaven vestnik. 1909. Dostupné Google Books; 
NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 547, obr. 867; NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 547, obr.868. 
460 Patrně rodák z Lovosic, který od šk. roku 1897-1898 studoval inženýrské stavitelství na ČVŠT. Seznam posluchačů zapsaných 
ve stud. lеtech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. LI. 
461 Patrně rodák z Prahy, který od šk. roku 1899-1900 studoval inženýrské stavitelství na ČVŠT Seznam posluchačů zapsaných 
ve stud. lеtech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. LVII; 
Dăržaven vestnik. 1909. Dostupné z Google Books; GĂRDEV, Kostadin. Archiv autora. 
462 CDA, f. 173K, op. 2, a. e. 1726 Predloženie za priemane na dăržavna služba s kontrakt za tri godini inženeri čuždenci: Vojta 
Zbraslavski, Franc Kužel, Jozef Vejšicki i dr., 20. 11./3. 12.-25 11./8. 12. 1906, 9 l. 
463 CDA, f. 173K, op. 2, a. e. 2708 Predloženie za priemane na dăržavna služba čuždite podanici, inženeri: Otakar Petriček, Vaclav 
Lukaš i Leonard Skuček, 15./28. 2.-6./19. 3. 1910, 8 l. 
464 Patrně rodák z Bořkova (*1884), který studoval inženýrské stavitelství na ČVŠT (1903-1907) a zemřel během první světové 
válce v Rusku. Seznam posluchačů zapsaných ve stud. lеtech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. 
Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. LXVIII; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1903-1904, č. 676, Král František; 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1904-1905, I. díl, č. 768, Král František; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1905-1906, 
I. díl, č. 865, Král František; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1906-1907, I. díl, č. 981, Král František; MINČEV, Emil. Česká 
komunita v Sofii od osvobození Bulharska... S. 345, 134, 135 ad. 
465  Rodák z Českých Budějovic (*1882). Studoval inženýrské stavitelství na ČVŠT (1900-1905). V roce 1906 byl jmenován 
inženýrem bulharských knížecích drah v Sofii. Seznam posluchačů zapsaných ve stud. lеtech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, 
Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. LXI; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1900-1901, 
č. 1072, Ferdinand V. Schubert; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1901-1902, č. 1217, Ferdinand V. Schubert; AČVUT, f. 
ČVŠT, Katalog posluchačů 1902-1903, č. 1318, Ferdinand Schubert; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1903-1904, č. 1449, 
Schubert Ferdinand; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1904-1905, II. díl, č. 1636, Schubert Ferd. V.; Zprávy osobní. Technický 
obzor. 8. 8. 1906, roč. XIV, č. 24, s. 176. 
466 V roce 1913 byl přijat do služeb Ministerstva veřejných staveb v Sofii. Archiv autora. 
467 Rodák z Božkovice (*1886), zemřel v Praze (†1945). Studoval inženýrské stavitelství na ČVŠT (1904-1909). Kolem roku 1910 
působil jako městský inženýr v Rusi, později působil v Plevenu, patrně jako svobodný projektant (kol. 1917). „Před začátkem první 
světové války pracoval mimo jiné jako technik při projektování budov státních úřadů, které se měly stavět v Bulharském císařství.“ 
Během první světové válce spolupracoval na výstavbě polních železnic na východě. Po válce se stal velitelem 1. železniční 
stavební roty, roku 1930 zastával funkci přednosty ženijního oddělení Vojenského technického ústavu a od roku 1933 byl 
přednostou celého oddílu. V roce 1936 se stal brigádním generálem a od roku 1939 působil jako prozatímní velitel Vojenského 
technického a leteckého ústavu, načež byl penzionován. Seznam posluchačů zapsaných ve stud. lеtech 1869-70 až 1906-7. In: 
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 Bernard Schulhof468 (Lom), Josef Moucha469 (Kjustendil), Václav Dobruský ml. (Vidin), 

Jindřich Knob (Varna, vyniká zejména svými akvarely staré Varny), Jindřich Marek (Vidin, 

Plovdiv) a další. 

V roce 1907 byl přijat spolu s dalšími cizinci do Ředitelství provozu bulharských 

železnic MVSCS coby technický konduktér, sestavitel podmínek pro výběrová řízení v 

německém jazyce а korespondent s továrnami s kontraktem na 3 roky Albert Lexa. Jeho 

kontrakt pak byl prodlužován ještě několikrát (1911, 1914, 1918).470 

Další potřeba technického personálu nastala v době balkánských válek, kdy došlo k 

(dočasnému) rozšíření bulharského území. Tak v oddělení mostů a silnic nepostačovalo nad 

devadesát (dle rozpočtu však jen sedmdesát inženýrů) na pokrytí personálu v oddělení mostů 

a silnic. Vláda rozhodla o přijetí 50 inženýrů s tříletým kontraktem, především Slovanů (1913), 

ale vhledem k neúspěchu válek byli roku 1914 jmenování bez kontraktu pouze čtyři inženýři a 

dva konduktéři. Z nich byli Češi: inženýři Otakar Petříček a Antonín Chmelík471 a konduktér 

Eduard Svoboda.472 

V roce 1914 se projednávalo přijetí inženýra Rudolfa Krofty, bratra známého 

architekta Aloise Krofty, do státní služby v oddělení vod [otdelenie na vodite] Ministerstva 

zemědělství a státních nemovitostí [Ministerstvo na zemedelieto i dăržavnite imoti]. Jeho 

jmenování bylo dáno nedostatkem inženýrů se speciálními technickými znalostmi v oblasti 

vodních staveb. Ten pobýval již dříve v Sofii, kde se účastnil života české kolonie a také se 

roku 1913 oženil.473 

                                                
VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. LXXIX; Uprázdněná místa. Architektonický 
obzor. 7. 12. 1911, roč. IX, č. 49, s. [2]; Zprávy spolkové. Technický obzor. 1911, roč. XIX, č. 1, s. [4]; Dăržaven vestnik. 1916. 
Dostupné z Google Books; PARLAPANOV, Ivan, ed. Almanach Carstvo Bălgarija. S. 153; NOVÁK, Josef. Československé 
opevnění z let 1935-1938 na jižní Moravě ve spojitosti s inspekční cestou Adolfa Hitlera. Bakalářská práce. S. 9-10. 
468 Rodák z Prahy. Své technické vzdělání získal ve Vídni (1905). V Bulharsku působil asi od roku 1910. Kolem roku 1917 působil 
jako městský inženýr v Lomu. PARLAPANOV, Ivan, ed. Almanach Carstvo Bălgarija. S. 106, 107; Dăržaven vestnik. 1936, s. 822. 
Dostupné z Google Books. 
469 Rodák z Přezletic (*1880). Studoval inženýrské stavitelství na ČVŠT (1899-1904), kde posléze působil jako asistent vodního 
stavitelství. V letech 1907-1909 působil jako městský inženýr v Kjustendilu, poté se vrátil do Čech a uplatnil se jako městský 
inženýr v Rokycanech. Seznam posluchačů zapsaných ve stud. lеtech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, 
Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. LVIII; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1899-1900, č. 359, Moucha Josef; 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1900-1901, č. 707, Moucha Josef; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1901-1902, č. 788, 
Moucha Josef; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1902-1903, č. 841, Moucha Josef; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 
1903-1904, č. 734, Moucha Josef; Zprávy osobní. Technický obzor. 26. 6. 1907, roč. XV, č. 20, s. 166; Rozpravní večírek. Žďár. 
15. 3. 1913, roč. XII, č. 11, s. 4; Z Rokycan. Český deník. 25. 7. 1914, roč. III, č. 191, s. 5; Věstník samosprávný. Plzeňské listy. 
6. 4. 1909, roč. XLV, č. 78, s. 3. 
470 CDA Sofija, f. 173K, op. 2, a. e. 2044 Razrešenie za zadăržane na dăržavna služba čuždite podanici Fridrich Mainhard, Albert 
Leksa, Janko Zachej, Stanislav Zgodzinski, Robert Krjuger i Arno Djuplomb pri Ministerstvoto na obštestvenite sgradi, pătištata i 
săobštenijata, 6./19. 11.-17./30. 11. 1907, 5 l.; CDA Sofija, f. 173K, op. 2, a. e. 3099 Predloženie za zadăržane na dăržavna služba 
čuždite podanici Albert Leksa, Stanislav Zgodzinski i Robert Krjuger při MOSPS, 7./20. 12. 1910-22. 2./7. 3. 1911, 16 l.; CDA 
Sofija, f. 173K, op. 3, a. e. 621 Predloženie za ostavjane na dăržavna služba čuždite podanici Albert Leksa, Stanislav Zgodzinski 
i Robert Krjuger i priemane na služba avstrijskija podanik Dimităr Brener, 26. 4.-18. 6. 1914, 19 l.; CDA Sofija, f. 173K, op. 3, a. 
e. 1394 Predloženie za ostavjane na dăržavna služba čuždopodanicite Albert Leksa, Stanislav Zgodzinski i Dimităr Josif Brener, 
23. 9. 1917-23. 2. 1918, 15 l. V roce 1911 byl veden v Hlavním ředitelství železnic a přístavů nově zformovaného Ministerstva 
železnic, pošt a telegrafů (1911). 
471 Rodák z Nového Města n. Metují (*1886), zemřel v Sofii (*1930). Seznam posluchačů zapsaných ve stud. lеtech 1869-70 až 
1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. LXXVII; MINČEV, Emil. Česká 
komunita v Sofii od osvobození Bulharska... S. 137, 138, 143, 144, 145, 146, 200, 355; Dăržaven vestnik. 1914, 1917. Dostupné 
z Google Books. 
472  CDA, fond 173K, op. 3, a. e. 619, Predloženie za priemane na dăržavna služba bez kontrakt četirima inženeri i dvama 
konduktori čuždenci, 4. 6.-4. 7. 1914, 21 l. Ostatní uchazeči byli Evgeni Volkov, A. Haskler a Vaclav Ružepecki (není zřejmý jeho 
původ, popř. zda se nejednalo o polského inženýra Wacława Rzepeckeho). 
473 Rodák z Holovous (*1886). Studoval kulturní inženýrství na ČVŠT (1906-1910). Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 
1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. XC; AČVUT, f. ČVŠT, 
Katalog posluchačů 1906-1907, I. díl, č. 1030, Krofta Rudolf; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1907-1908, I. díl, č. 1095, 
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V Bulharsku v souvislosti se stavbou průmyslových závodů působil známý architekt a 

stavitel Matěj Blecha (1861-1919, cukrovar v Gorné Orjachovice) 474 , inženýr František 

Kučera (cukrovar v Kameně u Burgasu)475 , architekt a stavitel Václav Gail (1884-1953, 

cukrovary)476 a další. V oblasti průmyslů se významně uplatnili, ačkoliv zřejmě v Bulharsku 

nepobývali, již jednou zmíněné inženýrské duo Richard Jahn (1840-1918) a Josef Vincent 

Novák (1842-1918), jejichž firma dodávala výrobní zařízení do mnoha průmyslových objektů 

(pivovarů).477 „Za příčinou staveb a zřízení pivovarů“ však z jejich firmy cestoval do Bulharska 

architekt a stavitel Jan Herain (1848-19014).478 

Zajímavostí je, že dokonce v roce 1911 pracovalo na stavbě na železničních tratích 

Vidin-Mezdra a Lom-Berkovica 180 až 200 dělníku z Rakouska-Uherska. Na stavbě první 

uvedené trati se svou firmou podílel architekt a stavitel Karel Heinrich.479 

V souvislosti s Leonardem Skučkem se objevuje také další zajímavost. Leonard byl 

synem známého pražského architekta a stavitele Viktora Skučka. Dochovaly se údaje, že v 

Rusi působili kolem roku 1913 (zřejmě jako svobodní projektanti) dva Skučkové – Leonard a 

Viktor.480 Dle dostupných informací by se mělo jednat o jeho bratra (*1880, Praha), který se v 

dunajském městě uplatnil jako stavitel. Ten je známý přestavbou historického hotelu 

„Isljachchane“ pro potřeby městského úřadu (ve spolupráci s Onufrijem Zarzovem).481 

Podrobnější informace o působení řady techniků druhé generace přinese budoucí 

výzkum. 

                                                
Krofta Rudolf; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1908-1909, I. díl, č. 1219, Krofta Rudolf; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 
1909-1910, I. díl, č. 1258, Krofta Rudolf; SOA v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Holovousy, římskokatolická církev, sig. Chříč 
16 Kniha narozených (1850-1914), fol. 66, obr. 67, 14. duben 1886, Rudolf Krofta; CDA Sofija, f. 173K, op. 3, a. e. 610 Predloženie 
za priemane na dăržavna služba v otdelenieto za vodite avstrijskija podanik inž. Rudolf Krofta, 22. 7. 1914, 22 l.; CDA Sofija, f. 
173K, op. 3, a. e. 612 Predloženie za priemane na služba v otdelenieto za vodite avstrijskija podanik inž. Rudolf Krofta, 13. 10. 
1914, 18 l. 
474 Rodák ze Štítar (*1861), zemřel v Karlíně (†1919). Studoval pozemní stavitelství na ČVŠT (1879-1881) a posléze ve Vídni. 
Blecha Matěj. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků... S. 69-70; Seznam posluchačů zapsaných 
ve stud. lеtech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. XXIV; 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1879-1880, č. 34, Blecha Matěj; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1880-1881, č. 23, 
Blecha Matěj ad. K historii cukrovaru viz také BRANKOV, Nikolay. České kořeny průmyslové architektury v Bulharsku. In: 
POPELOVÁ, Lenka et BRANKOV, Nikolay, eds. Architektura a udržitelný rozvoj/AUR14. S. 74-76. 
475 Patrně rodák z Držkova (*1884), který studoval inženýrské stavitelství na ČVŠT (1904-1910). Stavěl cukrovar v Kajali (dn. 
Kamenovo, zal. 1910 francouzským kapitálem) a poté se stal jeho centrálním ředitelem. AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 
1904-1905, I. díl, č. 832, Kučera František; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1905-1906, I. díl, č. 928, Kučera František; 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1906-1907, I. díl, č. 1057, Kučera František; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1907-
1908, I. díl, č. 1125, Kučera František; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1908-1909, I. díl, č. 1252, Kučera František; Jubilejní 
ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 200, 291; CDA Sofija, f. 176K, op. 12, a. e. 483 Prepiska s čechoslovaškata 
legacija v Sofija i dr. văv vrăzka s iskaneto na Fransua Kučera, direktor na zacharna fabrika v Kajali (Kameno) da otdava sam pod 
naem nivite si, 1926-1927; Dăržaven vestnik. 1935, 1947, 1949. Dostupné z Google Books. 
476  Rodák z Lidic (*1884), zemřel v Praze (†1953). Archiv prof. Petra Urlicha; Gail, Václav. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. 
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. S. 192. SOA v Praze, f. Sbírka matrik Středočeského kraje, 
Lidice, římskokatolická církev, sig. Lidice 19 Kniha narozených (1870-1891), fol. 82, obr. 84, 25. září 1884, Vácslav Gail. Objekty, 
na které se podílel, nebyly blíže identifikovány. 
477 Viz podrobněji BRANKOV, Nikolay. České kořeny průmyslové architektury v Bulharsku. In: POPELOVÁ, Lenka et BRANKOV, 
Nikolay, eds. Architektura a udržitelný rozvoj/AUR14. S. 71, 74; Dále např. Osobnost regionu: Pivovarník Josef Vincenc Novák. 
Jičínský deník.cz [online]. Vltava-Labe-Press a. s., 2013. [cit. 8. 9. 2014]. Dostupné z: 
http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/osobnost-regionu-pivovarnik-josef-vincenc-novak-20130626.html. 
478 Herain, Jan. In: Ottův slovník naučný: Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýosmý díl. S. 559; Herain, Jan. 
In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků... S. 230. 
479 PEJKOVSKA, Penka. Migracii ot Avstro-Ungarija kăm Bălgarija v kraja na XIX i načaloto na XX v... S. 100. 
480 SPISAREVSKI, Konstantin, ed. Almanach na Carstvo Bălgarija: Godišnik na tărgovijata i industrijata na Carstvo Bălgarija 1913-
1914 = Annuaire du Commerce et de l’Industrie du Royaume de Bulgarie 1913-1914. S. 958. 
481 Obština Ruse [online]. Regionalna biblioteka „Ljuben Karavelov“ Ruse [cit. 21. 1. 2015]. Dostupné z: http://libruse.bg/mestna-
istoria/pametnicite/obshtina-ruse; Ruse prez vekovete... [online]. Myruse.hit.bg [cit. 21. 1. 2015]. Dostupné z: http://myruse.hit.bg/; 
NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 547, obr. 885. 
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6.3. Přesahy 

Po první světové válce působili v Bulharsku zejména technici, kteří se uplatnili již v předešlých 

letech. Jednalo se o již zmíněné představitele první generace (Karel Heinrich, Karel Trnka, 

Tomáš Vrchota st.), ale především o představitele druhé generace, přičemž je možné rozlišit 

několik skupin. 

První skupinou představují již zmínění potomci představitelů první generace (české 

inteligence činné v Bulharsku obecně): Vladimír Josifov Boháček (konduktér), Jindřich 

Marek (inženýr), Ivan Josifov Schnitter (konduktér), Ljuben Karlov Trnka (1898-1964, 

inženýr) 482 , Tomáš Vrchota, ml. (geometr), Max(milián) Werych, ml. (inženýr) a další. 

Někteří z nich jsou zahrnuti v Katalogu nebo některá jejich profesní uplatnění byla uvedena ve 

výše prezentovaných tabulkách. 

Druhou skupinou jsou další technici druhé generace, kteří byli zmíněni výše (Antonín 

Chmelík, Jan Komárek a další). 

Třetí skupinou tvoří další osoby, o kterých se objevují zmínky v souvislosti se životem 

spolku Čech, resp. Československého národního domu T. G. Masaryka v Sofii483: Karel Bíža 

(stavební technik), Jan Bludovský (stavitelský kreslič), Tomáš Drobil (architekt), Bohuslav 

Jan Hořínek (1868-1938, inženýr)484, Jan Lhoták (inženýr, tovární mistr), František Maixner 

(architekt), Karel Mečíř (inženýr), Eugen Pšenička (inženýr), Konstantin Šercl (inženýr) a 

další. 

V tomto období se začali uplatňovat někteří technici třetí generace: Vladimír Werych, 

ml. (*1910, inženýr)485 a další.486 Sledování poválečné činnosti českých techniků, vzhledem k 

velkému počtu osob, je však nad rámec disertační práce a zůstává otázkou budoucího 

výzkumu. 

Stejně tak i účast českých architektů v architektonických soutěžích bude vyžadovat 

zvláštní zkoumání. Dle dostupných informací například se mezinárodní soutěže na projekt 

nádraží a náměstí v Sofii v roce 1941 účastnil František Marek (1899-1971) spolu se 

Zbyňkem Jirsákem (1910-2000) a umístili se na druhém místě.487 

 

 

 

                                                
482 VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 143. 
483 Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 209-212; MINČEV, Emil. Česká komunita v Sofii od osvobození 
Bulharska... S. 143, 144, 146, 176, 177, 180, 186, 197, 202, 215, 226, 276, 277, 353, 354, 357, 358 ad. 
484 Rodák z Prahy (*1868), zemřel v Sofii (†1938). Není zřejmé, jaké technické vzdělání měl, zřejmě ale jako inženýr nepracoval. 
Působil jako novinář a po první světové válce se stal jedním ze zakladatelů sofijského sdružení dopisovatelů cizího tisku. V 
posledních letech pracoval v kanceláři svazu sofijských novinářů. Bohuslav Hořínek [online]. Přijmení.cz [cit. 17. 2. 2021]. 
Dostupné z: https://www.prijmeni.cz/osobnost/14424/bohuslav_horinek; Bohuslav Hořínek zemřel. Lidové noviny. 28. 8. 1938, 
roč. 46, č. 431, s. 7. 
485 AČVUT, Soupis absolventů Vyšší školy inženýrského stavitelství 1918-1952. S. 109. 
486 Do čtvrté generace pak patří Karl Ljubenov Trnka (1934-2006, inženýr) nebo Evgeni Vondrak (Vondrák) (1928-1987, inženýr). 
Viz podrobněji VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto... S. 129, 143. 
487 Marek, František. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků... S. 399; Zbyněk Jirsák [online]. 
Přijmení.cz [cit. 17. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.prijmeni.cz/osobnost/17716/zbynek_jirsak. 

https://www.prijmeni.cz/osobnost/14424/bohuslav_horinek
https://www.prijmeni.cz/osobnost/17716/zbynek_jirsak
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6.4. Závěr 

Kapitola prezentovala základní charakteristiky působení českých techniků: inženýrů, 

architektů a stavitelů v Bulharsku ve sledovaném období a nastínila kvantitativní parametry 

účasti českých techniků ve stavebním rozvoji bulharských zemí po osvobození roku 1878. 

Čeští technici se uplatnili v téměř všech oblastech architektury, urbanismu a stavitelství – jako 

městští architekti, krajští inženýři nebo ve službách dalších státních institucí.  

Konkrétním kvalitativním parametrům tvorby českých techniků v kontextu 

architektonického a stavebního rozvoje bulharských zemí se věnuji kapitoly 7 a 8. 
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7. „Budování“ novodobého státu. 
Plánování měst, architektura a stavitelství v 
Bulharsku (1878-1918). 
Tvorba českých techniků v kontextu jeho stavebního 
rozvoje 
 

 

 

 

 

Cílem této kapitoly je na pozadí stručného přehledu stavebního rozvoje nově osvobozeného 

Bulharska prezentovat to nejvýznamnější z tvorby českých techniků. Kapitola tak volně 

navazuje na poznatky z předešlé kapitoly, která prezentovala celou škálu profesního působení 

Čechů v oblasti architektury, urbanismu a stavitelství. 

 

7.1. „Budování“ novodobého státu 

Společně s institucionálním budováním nového bulharského státu začal také jeho nový rozvoj 

z hlediska stavebního. Architektonicko-stavební stránka „budovatelského“ procesu země je 

jednou z nejdůležitějších, protože realizovaná stavební produkce zřetelně demonstruje jeho 

úspěšnost. 

Jak bylo nastíněno v úvodních kapitolách, v prvních desetiletích od osvobození (1878) 

byly v souvislosti se společenským rozvojem státu zcela novým směrem vybudovány stovky 

nových zděných obytných domů, administrativních, školských, kulturně-osvětových, 

sakrálních i obchodních staveb, které postupně dodaly bulharským městům evropský 

vzhled. Celá stavební činnost byla také úzce spojena s otázkami celkové úpravy (regulace) 

měst po stránce urbanistické.  

V osvobozené zemi v tomto období se řada zahraničních techniků aktivně zapojila 

do stavebních i regulační procesů a úspěšně suplovali chybějící počet bulharských 

technických kádrů. Přestože (a také pro potřeby disertační práce) je zde snaha jednotlivé 

techniky rozdělovat podle národnostních skupin, všichni byli součástí jednoho procesu. V něm 

bylo zapojeno do určité míry i velké množství bulharských lidových stavitelů. 

 

7.1.1. Legislativa 

Pro pochopení celého procesu budování je potřeba se krátce zastavit nad jednotlivými 

legislativními dokumenty, které v tomto období upravovaly stavební procesy. 
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Pravidla pro stavbu soukromých budov ve městech v Bulharském knížectví (1881, 

změna 1887) 

První bulharský legislativní dokument v oblasti stavitelství pocházel z roku 1881 a později byl 

jednou doplněn (1887). Jako autoři tohoto legislativního dokumentu jsou uváděni ruští inženýři 

v bulharských službách Nikolaj Kopytkin a Michail Chylkov.488 Někteří badatelé připouštějí, 

že se na jejich tvorbě mohl podílet také český inženýr Jiří Prošek.489  V Pravidlech byly 

zahrnuty pro bulharské prostředí zcela nové požadavky na regulaci měst, které plně 

reflektovaly moderní západoevropské urbanistické tendence (viz. Kap. 7.2). Dokument byl v 

platnosti plných šestnáct let. Jeho plné znění je uvedeno v Příloze č. 3, přesto v následujícím 

textu budou přiblíženy některé jeho články. 

Ve Východní Rumelii žádná podobná legislativa neexistovala a do značné míry se vše 

odvíjelo od tvůrčích schopností daného projektanta a jeho vizí.490  

 

Zákon o zvelebení sídel v Bulharsku (1897 a řada pozdějších změn) 

V létě 1891 byl čerstvý absolvent architektury Georgi Nenov (1862-1935) jmenován na nově 

zřízené pozici „architekta regulování a stavby sídel v Bulharsku“491. Jeden z jeho prvních úkolů 

byla revize dosavadní práce technických úřadů a kontrola kvality vypracovaných regulačních 

plánů. Při kontrole se ukázalo, že většina plánů nebyla vypracována na přesném katastrálním 

zaměření stávajícího stavu města, popřípadě některé měly také další slabá místa. Podle 

Nenovova mínění neodpovídala Pravidla z roku 1881, na jejichž základě byly projektovány a 

schvalovány regulační plány, mnoha aktuálním urbanistickým a architektonickým požadavkům 

a nemohla vyřešit správným způsobem tyto otázky. V mnoha případech se jednalo dokonce o 

částečný plán, kterých zahrnoval pouze danou lokalitu města (například jenom jeho centrum 

nebo jen několik hlavních/centrálních ulici). Mnoho již dokončených plánů tak muselo být podle 

Nenova nahrazeno novými.  

Proto začal promýšlet sestavení projektu nového zákona, jenž Pravidla nahradí. Projekt 

budoucího zákona o zvelebení sídel byl dokončen v létě 1892, přičemž se Nenov při jeho 

sestavování řídil belgickým zákonem O stavbách a zvelebení sídel (Nenov absolvoval 

architekturu v Gentu), jakož i dalšími evropskými zákony (včetně obdobného zákona z 

Turecka). Posléze se první bulharský urbanista účastnil všech projednávání až ke zdárnému 

dokončení přípravy zákona. Zákon prošel na svou dobu rozsáhlými diskusemi mezi 

ministerstvy, různými technickými úřady i členy Bulharské inženýrsko-architektské společnosti 

                                                
488 AVRAMOV, Ivan. Architekt Georgi Nenov (125-godišnina ot roždenieto mu). In: Godišnik na Visšija institut po architektura i 
stroitelstvo – Sofija. 1985-1986, Tom XXXII, Sv. I, Architektura = Annuaire de L’Institut d’Architecture et de Génie Civil – Sofia. 
1985-1986, Vol. XXXII, Fasc. I, Architecture. Sofija: Visš institut po architektura i stroitelstvo, 1986. s. 9-21. Georgi Nenov byl 
autorem mnoha plánů bulharských měst a obcí, které zpracovával za pomoci státních geometrů. 
489 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 127. 
490  TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4, Postvăzraždane. S. 35 však uvádí, že na území 
autonomní oblasti platila legislativa zavedená v Osmanské říši. Jednalo se o Zákon o cestách a budovách (1864); Zákon o 
poplatcích za technické práce a expertízy (1864); Zákon o poplatcích za různé technické studie (1864); Zákon o stavbě budov v 
Cařihradu a jeho vilájetu (1875); Zákon o budovách (1882). 
491  AVRAMOV, Ivan. Architekt Georgi Nenov. S. 11. Fakticky to znamenalo první urbanistické oddělení, jehož cílem bylo 
organizovat plánování sídel v Bulharsku. 
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 (BIAS). V létě 1896 byla dokončena výsledná podoba zákona, který byl i se zdůvodněním 

předán ministru veřejných staveb, cest a spojů k projednání a schválení v Národním 

shromáždění. Zákon vstoupil v platnost v roce 1897.492 Mezitím bylo vydáno nařízení o zákazu 

staveb ve městech bez platných schválených regulačních plánů (1895).493 Zákon mimo jiné 

stanovoval podmínky prací technických kádrů (vzdělání) jakož i to, že města měla mít pouze 

celkový regulační plán, nikoliv jen částečný.494 

 

7.1.2. Technické úřady 

Pro zajištění chodu procesu „budování“ bylo potřeba organizovat potřebné technické úřady. 

První technické úřady zřizovali již krátce po osvobození ruští specialisté495. První činnost ve 

sledované oblasti je tak spojena s prací gubernských techniků, kteří vykonali první technické 

práce (během dočasné ruské správy bylo Bulharsko rozděleno na pět gubernií496; někteří 

z nich byli Češi). Bezprostředně po osvobození, kdy vládní technické služby nebyly zcela 

odděleny od obecních, a nebyla ustavena samospráva obcí, byly tak veškeré technické 

záležitosti v rukou ruské okupační správy. Po odchodu Rusů přešly technické práce do rukou 

nově zřízených Stavebních oddělení při ministerstvech či ředitelstvích v obou Bulharscích. 

První technikové byli cizinci, kteří ihned po příjezdu do Sofie byli najati do služeb magistrátu 

města Sofie nebo do státní služby na ministerstvu. Mnoho z nich pracovalo jak na magistrátu, 

tak na ministerstvu a v některých případech nelze rozlišit jejich technickou činnost pro oba 

úřady.  

Dne 1. září 1878 byl zaslán dopis všem gubernátorům, ve kterém byla uvedena 

dočasná pravidla pro opravy silnic a o měsíc později dne 2. října 1878 byla schválena 

pravidla zahrnující povinnosti gubernských techniků.497 

Chronologie technických oddělení v Bulharsku, které jsou dále v textu zmiňovány, je 

následující:  

– 1879-1882 Stavební oddíl Ministerstva vnitra; 

– 1882-1885 Stavební oddíl nově zřízeného Ministerstva veřejných staveb, 

zemědělství a obchodu  

– 1885-1893 Ředitelství veřejných staveb Ministerstva financí  

– od 1893 Ministerstvo veřejných staveb, cest a spojů 

 Při Ministerstvu vnitra Bulharského knížectví bylo dne 17. srpna 1879 založeno 

oddělení stavební a silnic. V roce 1880 bylo stavební oddělení Ministerstva vnitra 

                                                
492 Tamtéž. S. 10-12. 
493 AVRAMOV, Ivan. Planiraneto na naselenite města... S. 410. 
494  Părvonačalnijat zakon za blagoustrojstovoto na naselenite mesta v Bălgarija ot 1897 g. i negovite motivi, izmenenija i 
dopălnenija. In: NENOV, Georgi. Blagoustrojstven narăčnik. S. 28-44. Zákon byl poté často upravován a doplňován (1898, 1901, 
1905, 1907, 1911, 1912, 1919 i později). Tamtéž. S. 44. 
495 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Inženerite ot ruskata osvoboditelna... S. 42-45. 
496 Viz podrobněji MILČEVA, Krasimira. Ruskoto graždansko upravlenie v Sofija 1878-1879. In: Sofija – 130 godini stolica na 
Bălgarija: Naučen forum, 31 mart 2009: Sbornik săs statii posveteni na Sofija. Sofia: Stolična obština, Săjuz na učenite v Bălgarija 
et OP „Stara Sofija“, 2009. s. 41-50. 
497 CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... L. 124-127. 
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přejmenováno na Generální správu (ředitelství) veřejných staveb. Dne 23. června 1882 bylo k 

dosavadním šesti ministerstvům přidáno nové Ministerstvo veřejných staveb, zemědělství 

a obchodu, které se skládalo z Ústřední správy, Stavebního odboru, Železničního odboru a 

Zemědělského odboru.498 

 V roce 1884 došlo ke změnám v organizaci ministerstva. Dne 20. září 1884 byly odbory 

pro zemědělství a pro obchod přiřazeny k Ministerstvu financí, čímž se Ministerstvo 

veřejných staveb osamostatnilo. Dlouho to ale netrvalo a dne 15. ledna 1885 i toto 

Ministerstvo bylo přiřazeno k Ministerstvu financí. Nově vzniklé Ředitelství veřejných staveb 

se skládalo z Ústřední správy, Stavebního oddělení, Železničního oddělení a krajského 

personálu (krajských inženýrů).499 

 V roce 1889 Ministerstvo financí zahrnovalo: 1) Ředitelství veřejných staveb; 2) 

Ředitelství železniční tratě Caribrod-Sofia-Sarambej a 3) Ředitelství železniční tratě Ruse-

Varna. V následujícím roce 1890 bylo Ředitelství veřejných staveb rozděleno na 1) Ústřední 

správu; 2) Inspekci železniční tratě Caribrod-Sofia-Sarambej; 3) Inspekci železniční trati Ruse-

Varna, 4) Inspekci železniční tratě Jambol-Burgas a 5) krajský personál. V Ústřední správě 

bylo osm samostatných oddělení, např. oddělení výstavby železničních tratí, mostů a silnic, 

architektonické apod.500 

 Dne 19. listopadu 1893 vzniklo nové Ministerstvo veřejných staveb, silnic a spojů, 

kterému od 1. ledna 1894 byly přiděleny služby bývalého Ředitelství veřejných staveb. 

Ministerstvo se skládalo z Ústřední správy a osmi oddělení, tří inspekcí železničních tratí a 

krajského personálu. V roce 1897 se Ministerstvo skládalo z Ústřední správy se dvěma 

odděleními (oddělení mostů a silnic a oddělení údržby) a krajského personálu. 501 502 

 Samostatné Ministerstvo veřejných staveb, cest a zvelebení sídel bylo zřízeno v 

roce 1912.503 

 

 

 

 

 

                                                
498 Tamtéž. Dne 11. srpna 1879 byl jmenován personál oddělení ve složení: inženýr Nikolaj Kopytkin (vedoucí oddělení, se 
smlouvou na 3 roky a ročním platem 16 000 franků), inženýr Pavel Bergštraser (inženýr spojů), inženýr Salvator Maggia (vedoucí 
kreslení) a Emanoil Ivanov (asistent vedoucího oddělení). Inženýr Nikolaj Kopytkin byl propuštěn 23. června 1882 a od 1. července 
1882 byl jako vedoucím oddělení staveb jmenován inženýr Georgi Michajlovič († 23. ledna 1885). Železniční oddělení vedl 
Angličan Thomas Harrower. Dne 3. března 1883 „vedoucím“ Ministerstva veřejných budov, zemědělství a obchodu jmenován 
inženýr kníže Michail Chilkov. 
499 Tamtéž. Funkci ředitele zastával v čase 15. ledna 1885 do 7. prosince 1885 kníže Michail Chilkov. Pote funkci mladý bulharský 
inženýr Pavel Popov (23. září 1889). Jeho nástupcem pak byl inženýr P. Nikolov. 
500 Tamtéž. V roce 1891 byl ředitelem inženýr Ivan Gošev (v čase 5. června 1891-21. prosince 1893). 
501 Tamtéž. V následujících dvou letech (rok 1895 a 1896) mělo Ministerstvo veřejných budov, silnic a komunikací stejná oddělení. 
Stavební oddělení vedl inženýr Michail Momčilov, oddělení mostů Ivan Nestorov. 
502 Tamtéž. V letech 1897-1900 byl pro bulharské železnice, důl Pernik a státní tiskárnu poskytnut samostatný rozpočet. Stavební 
oddělení vedl inženýr Stefanem Bojadžievem, oddělení mostů Ivan Nestorov. Další období od roku 1900 není podrobně 
mapováno pro nedostupnost podrobných informací. 
503 TONEV, Ljuben. Uvodni beležki. Izvestija na instituta po gradoustrojstvo i architektura. Kniga deseta i edinadeseta, Materiali 
ot istorija na bălgarskata architektura. Sofija: Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 1957. S. 21. 
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7.2. Plánování měst v Bulharsku (1878-1918) 

 

7.2.1. Počátky novodobého urbanismu v Bulharsku 

Působení prvních evropských techniků v bulharských zemích v oblasti urbanismu504 je 

spojeno ještě s vládou Midchta Pašy, správcem Dunajského vilájetu (1864-1867). Vládce najal 

blíže neidentifikovaný počet inženýrů především polské národnosti, kteří na území provincie 

prováděli silnice strategického významu. Kromě narovnávání a rozšiřování některých ulic ve 

městech a obcích, kterými měla důležitá cesta projít, se inženýři v tureckých službách otázkami 

vlastního plánování měst nezabývali (podobné úpravy se uskutečnily mimo jiné v Sofii505). 

Midchat Paša však nechal (1865) vyprojektovat urbanistický návrh pro obec Samundžievo (od 

roku 1866 město Orchanie, dnes Botevgrad) ležící na cestě mezi Sofií a Plevenem. Tento 

první regulační plán sídla v bulharských zemích, jehož autor dodnes není známý, byl ovlivněn 

geometrickými pravidly a byl organizován na základě čtyř hlavních ulic.506 

Zajímavé informace o působení „městských architektů“ v některých bulharských 

městech (Ruse, Varna, dále Bitolja v Makedonii a Komotini v Thrákii) již během osmanské 

nadvlády přináší Nikolaj Tuleškov.507 Není však zřejmé, čím se tito architekti zabývali a zda 

se věnovali také některým otázkám regulace. Podle Georgi Nenova během turecké nadvlády 

znamenal inženýr (tur. „mindizin“) osobu, která se zabývala pouze stavbou silnic a to v krajině 

mimo sídla, čímž potvrzuje výše uvedenou skutečnost o Midchatových inženýrech. Z 

urbanistického hlediska však podle něho pracovali ve městech někteří mistři („kalfy“), kteří 

tvořili velmi křivé a slepé ulice s mnoha odbočkami.508  

Během turecké nadvlády se bulharská města vyvíjela nesystematicky a bez plánu. 

Turecká správa nevěnovala městům žádnou (až na výše uvedenou) péči, přičemž se města 

zastavovala zcela náhodně a budovy se umísťovaly na parcelách dle přání vlastníků. 

Společným znakem všech bulharských (obrozeneckých) měst byla tedy charakteristická 

orientální, rostlá nepravidelná struktura tvořená úzkými, často slepými křivolakými ulicemi a 

uličkami s volně vznikající zástavbou. Rozdělení měst se uskutečňovalo podle národnostního 

kritéria: vznikaly čtvrtě bulharské, turecké, židovské, romské apod.509 

Takto nastíněna městská struktura již neodpovídala novým sociálně-ekonomickým 

poměrům, hygienickým požadavkům a požadavkům moderního stavitelství v osvobozeném 

                                                
504 Část poznatků byla publikována v BRANKOV, Nikolay. First Steps in Urban Planning of Bulgarian Cities with Participation of 
Czech Architects and Engineers at the Turn of 19th and 20th Centuries. Civil Engineering Journal = Stavební obzor. 2015, Vol. 
XXIV, No. 4, Article No. 23. ISSN 1805-2576; BRANKOV, Nikolay. Působení českých architektů a inženýrů v Bulharsku (1870-
1918): Hlavní poznatky bádání. Czech Journal of Civil Engineering. 2017, roč. III, č. 2, s. 22-28. ISSN 2336-7148. 
505  TAŠEV, Petăr. Sofija – architekturno-gradoustrojstveno... S. 21-24; dále příslušné kapitoly v ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. 
Biografija na Sofija. 
506 AVRAMOV, Ivan. Planiraneto na naselenite... S. 389-456; DIMOV, Ljubomir. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 191; 
TONEV, Ljuben. Selištata v Bălgarija prez epochata... S. 352. 
507 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. S. 246. 
508 NENOV, Georgi. Blagoustrojstven narăčnik. S. 7. 
509 DIMOV, Ljubomir. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 189; NENOV, Georgi. Blagoustrojstven narăčnik. S. 6; ad. Nenov 
líčí, že pouze v Cařihradu a některých velkých měst byla věnována jistá péče, ale jinak ne. Viz podrobněji C. d. S. 6-8. 
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státě. Některá města a obce navíc v rusko-turecké válce (1877-1878) lehly popelem. Jedním 

z nejdůležitějších úkolů státu se tak jevila obnova zničených měst a moderní přestavba 

měst dochovaných. S tím se pojila následná nová bytová výstavba zejména ve válkou 

zničených městech (případně pro vystěhovalce z neosvobozených zemí), jakož i postupné 

budování kvalitního stavebního fondu všech nových institucí, což byl zajisté zdlouhavý a 

finančně náročný proces.510 

Ihned po osvobození ruští ženijní topografové, inženýři a technici, kteří stáli u zrodu 

první technických úřadů, podnikli první práce spojené s regulací městských struktur (Sofie, 

Plovdiv, Silistra). Zpočátku však mohlo začít plánování z důvodu obtížné a zdlouhavé 

organizace nových institucí (a to za stálé absence legislativy) jen v několika větších městech. 

Aktivnější vedení v některých městech začala řešit otázku plánování rychleji, přičemž se 

technickými pracemi zabývali povětšinou zahraniční technici.511 Po svém příchodu do země 

se otázkami plánování začali velmi aktivně zabývat také čeští specialisté. V následujícím 

období, zejména v osmdesátých a devadesátých letech 19. století se Češi podíleli na 

plánování a rozvoji více než 35 bulharských měst (viz tabulku níže). 512 

Právo či povinnost vypracovat regulační plán městským architektem ukládala Pravidla 

pro stavbu soukromých budov. V nich byl také definovaný základní požadavek na úpravu: 

navrhovat přímé a dle možností vzájemně kolmé ulice. To znamenalo regulaci na 

geometrickém principu a tudíž aplikaci novodobých urbanistických paradigmat. Regulace byla 

tak nejčastěji spojena s narovnáním a rozšířením starých ulic a s vymezením prostorů pro 

nové veřejné budovy a náměstí. Tento způsob se prakticky ukázal také jako 

nejekonomičtější řešení. Existují však výjimečné případy, kdy zejména (za účastí českých 

specialistů bylo použito progresivní řešení – strohé šachovnice, systém okružních tříd ad., viz 

kap. 7.2.2).513 

Pro ilustraci následuje výňatek z první části Pravidel „O regulaci městských ulic“: 

 
„1. Plány měst se zaměřují a sestavují městskými architekty pod dohledem a 

vedením příslušných vládních inženýrů. 

2. Na plánu města se zobrazí: 

а) Přesné umístění existujících městských ulic; 

b) Hranice a velikost pozemků patřících různým vlastníkům (katastrální plán). 

3. Poté se na stejném plánu rýsuje projekt regulace ulic s přihlédnutím k 

následujícím podmínkám: 

а) Nové ulice budou pokud možno přímé a vzájemně kolmé; 

                                                
510 AVRAMOV, Ivan. Planiraneto na naselenite města... S. 390-393; TONEV, Ljuben. Selištata v Bălgarija prez epochata... S. 357. 
511 Tamtéž. 
512 DIMOV, Ljubomir. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 189-190. Plány většiny z nich projektovali coby městští architekti, 
ale v některých případech byli k sestavení městského plánu najati na základě dohody s městem. Plánovací činnost spočívala ve 
vypracování katastrálního zaměření stávající městské struktury a následně uličně-regulačního plánu, který řešil pouze organizaci 
uliční sítě a rozvržení jednotlivých veřejných prostorů a budov. Geodetické zaměření prováděli vlastními nástroji a způsob se lišil 
podle jejich vlastních zkušeností. Hotové plány schvaloval městský úřad, poté krajský inženýr a nakonec vláda a panovník. 
513 AVRAMOV, Ivan. Planiraneto na naselenite mesta... S. 394; TONEV, Ljuben. Selištata v Bălgarija prez epochata... S. 357. 
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 b) Šírka ulic bude: 

1. kategorie neméně než 18 metrů; 

2. kategorie neméně než 16 metrů; 

3. kategorie neméně než 10 metrů; 

4. Pro stavbu nových čtvrtí by šířka ulic neměla být menší než 16 metrů a 

většinou 20 metrů. 

5. Ve městě se musí ponechat dostatečný počet náměstí (megdany).  

6. Takto zaměřený plán města je po jeho projednání městskou obecní radou a 

příslušným vládním inženýrem předložen ve dvou vyhotoveních ke schválení 

Ministerstvu vnitra spolu s protokolem městské obecní rady a stanoviskem vládního 

inženýra. 

7. Po schválení plánu města zůstává jedna kopie v archivu Správy [ředitelství] 

veřejných staveb a druhá je navrácena městské radě. 

[...] 

11. Nový plán města vstupuje v platnost dnem jeho schválení a všechny nové 

budovy budou postaveny podle vedení nových ulic...“514 

 
V pozdějších letech byly organizovány speciální kanceláře pro zaměřování plánů 

[„planosnimačni bjura“] (v letech 1926-1927 podobnou kancelář vedl např. Tomáš Vrchota 

ml.).515 

 

7.2.2. Čeští technici jako pionýři moderního urbanismu v Bulharsku 

Podrobný průzkum chronologického vývoje všech plánovacích a regulačních prací, jež vedení 

bulharských měst uskutečnila po roce 1878, jakož i zpřesnění osobního podílu jednotlivých 

techniků na dané akci či autorství konkrétního plánu, je svým způsobem velice náročný a s 

odstupem času také ne zcela reálný úkol. Velká část vlastních městských plánů se k tomu 

nedochovala (často byla nahrazena plánem novějším, čímž ztratila význam i hodnotu) nebo je 

těžko dostupná či poškozena. Dochované plány jsou ve vlastnictví bulharských archivů a 

muzeí (plány Plovdive, Staré Zagory, Nové Zagory ad.). Některé plány by měly být dochovány 

v archivu BAV.516 Proto je zcela jisté, že veškerá autorství a práce na plánování měst uvedené 

v disertační práci budou pouhým fragmentem, který jen v omezené míře může prezentovat 

skutečný rozsah práce a přínos českých techniků k rozvoji bulharských měst.  

                                                
514 Pravila za stroene na častni zdanija v gradovete. In: NENOV, Georgi. Blagoustrojstven narăčnik. S. 24. Viz příl. 3. 
515 Ke katastrálním otázkám v Bulharsku napsal Ing. Jan Baše: „Měřické práce byly uspořádány po vzoru ruském a konaly se také 
pod vedením ruských geometrů. Činnost geometrů se omezovala jen na vyhotovování plánů regulačních a zastavovacích (u 
vesnice), na vyznačování stavebních linií, nivelace, stanovení tras vodovodů, kanálů a silnic bez jakéhokoliv původního mapového 
elaborátu. Práce vedly a snad ještě vedou „okresní kanceláře pro zhotovování plánů“, stojící pod kontrolou technických oddělní a 
ministerstva veřejných prací. Pro lesy byly porostné mapy zakládány lesními personálem úplně samostatně. Též samostatně byla 
mapována města pro účely regulační a asanační. [...] Vliv našich kolegů nepatrný, poněvadž byli spíše v okresních službách 
stavebních než ve službách měřických a i tak byli na služebných místech významu jen druhořadého.“ Archiv NTM, f. 1190 Ing. 
Jan Baše, Paměti českého měřického úředníka ze služby u pozemkového katastru v Bosně a Hercegovine v letech 1902 až 1920 
s dodatkem o katastru bulharském, 1941. S. 186. 
516 Dobrina Želevová-Martins při svých výzkumech sbírala regulační plány (kopie) a celou sadu odevzdala do archivu BAV. Není 
zřejmé, kde jsou v současnosti, ale jistě představují zajímavé svědectví, které může doplnit poznatky o práci českých techniků. 



Disertační práce 

- 138 - 

Když Češi budovali Bulharsko 

 
O uvedenou problematiku se nicméně již dávno zajímali bulharští badatelé, kteří 

dosáhli jistých výsledků, o něž se lze opřít. Jejich badatelská práce však často upadla v 

zapomnění a čeká na svoje znovuobjevení. První pramen pochází z konce 19. století a dnes 

byl by z hlediska své autentičnosti velmi vypovídající. Jedná se totiž o nepublikované rukopisné 

zápisky Georgi Nenova (1897) o prvních plánovacích akcích, které vycházely z informací, jež 

architekt získal při své kontrole práce technických úřadů v bulharských městech. V nich si 

podrobně zaznamenával jména všech autorů prvních katastrálních zaměření a uličně-

regulačních plánů, jakož i rozlohu řešeného území či peněžní částky utracené za vykonané 

práce.517 

Nenovovy poznámky o práci všech zahraničních techniků na plánování měst zřejmě 

posléze měl k dispozici při vlastních průzkumech architekt Ivan Avramov, který zřejmě jako 

jeden z prvních podnikl v padesátých letech 20. století plošný výzkum v archivních spisech 

městských úřadů. Výstupem byla mimo jiné nashromážděná fakta o tom, jak se v období 1878-

1918 vyvíjely plánovací práce a jejich dosažené výsledky – pro celkem 56 bulharských měst. 

Svoje podrobné historiografické zápisky předal Avramov posléze do archivu Institutu 

urbanismu a architektury při Bulharské akademii věd518 a na jejich základě publikoval pouze v 

úvodní kapitole prezentovanou souhrnnou historicko-urbanistickou studii Planiraneto na 

naselenite mesta v Bălgarija ot Osvoboždenieto do 9 septemvri 1944 god. [Plánování sídel v 

Bulharsku od osvobození do 9. září 1944] z roku 1957519. Z textu však bohužel nelze (až na 

drobné výjimky) vytěžit systematické poznatky o práci konkrétních osob. 

Není známo, zda jsou Nenovovy520 a Avramovovy rukopisy dodnes dochovány, ale jistě 

by byly velmi cenným informačním pramenem a zasloužily by si své publikování. Jiné dílo, 

které se věnovalo soustavně plánovacím pracím v bulharských městech i působením 

konkrétního technického personálu (zřejmě opět na bázi pochozího průzkumu), je další 

nepublikovaný rukopis Georgi Abadžieva Istorija na geodezičeskite raboti v Bălgarija prez 

perioda 1880-1920 g. [Dějiny geodetických prací v Bulharsku v období let 1880-1920]. Spis 

posléze vlastnil či měl k dispozici stavební inženýr prof. Ljubomir Dimov, který na jeho 

základě publikoval roku 1983 příspěvek Pioneri po planiraneto na gradovete v Bălgarija 

[Pionýři v plánování měst v Bulharsku] 521 . Příspěvek prezentuje v chronologickém sledu 

vypracování katastrálních zaměření i regulačních plánů v jednotlivých bulharských městech 

(zahrnuje také stručné informace o typu plánu, zda se jednalo o částečný nebo celkových 

regulační plán apod.) i s uvedením jednotlivých osob, které se na pracích podíleli. Z tohoto 

                                                
517 AVRAMOV, Ivan. Architekt Georgi Nenov. S. 11. Jejích význam podtrhává také Ivan Avramov. Nenovovy zápisky nejsou 
dostupné a není zřejmé, kde jsou archivovány, pokud se dochovaly. 
518 Ani poznámky Ivana Avramova nejsou dostupné a není zřejmě, zda se dochovaly. 
519 AVRAMOV, Ivan. Planiraneto na naselenite mesta v Bălgarija ot Osvoboždenieto do 9 septemvri 1944 god. Dílo lze dodnes 
považovat za stěžejní pramen o dějinách novodobého bulharského urbanismu. 
520 Během 2. světové války byl dům Nenova zasažen a jeho archiv zničený. Přesto je zřejmě, že Avramov poznámkami disponoval. 
521 DIMOV, Ljubomir. Pioneri po planiraneto na gradovete v Bălgarija. 
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 hlediska je text stěžejním zdrojem pro poznání dílčí práce českých techniků na poli 

urbanistickém. 

Na základě Dimovova textu a za použití dalších zdrojů vytvořil architekt Christo Gančev 

o něco podrobnější přehled plánovacích akcích v monografii Bălgarija – 1900: Evropejski 

vlijanija v bălgarskoto gradoustrojstvo, architektura, parkove i gradini 1878-1918 [Bulharsko – 

1900: Evropské vlivy v bulharském urbanismu, architektuře, parcích a zahradách 1878-1918] 

z roku 2002522. 

Dle poznatků uvedených badatelů bylo během prvních sedmi let plánováno (nebo 

začaly práce na plánování) celkem dvacet šest měst v Bulharském knížectví a deset měst 

ve Východní Rumelii a do roku 1896 bylo zpracováno dvacet čtyři celkových regulačních 

plánů a dvacet pět částečných regulačních plánů.523 Do konce 19. století pak začalo 

plánování všech 80 měst v zemi. Do počátku první světové války měla všechna města 

katastrální a regulační plán. V tomto období se tedy pracovalo na 105 katastrálních a 108 

regulačních plánech.524 

 

7.2.3. Podíl českých techniků na plánování bulharských měst 

Následuje abecední přehled bulharských měst s uvedením identifikovaných českých techniků, 

kteří se spolupodíleli na jejich plánování (na plánování se často podíleli coby městští architekti, 

čímž tabulka volně navazuje na Soupis městských architektů v předešlé kapitole)525. Konkrétní 

činnost a data (i s případným komentářem) jsou uvedena u příslušného autora v Katalogu 

nebo v poznámce pod čarou. V závorkách je uveden dobový název sídla: 

BALČIK Josef WEISS526 

BJALA Josef WEISS527 

BREZNIK Josef JUKL 

DOBRIČ Josef WEISS528, Josef JUKL 

DUPNICA Josef BOHÁČEK529 

GABROVO Drahotín (Karel) KRISE 

                                                
522 GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 24-44. 
523 DIMOV, Ljubomir. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 190, 201. 
524 GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 31. 
525 Tabulka byla vytvořena na základě poznatků z obou citovaných textů. Ačkoliv je u některých plánů uveden poměrně přesný 
letopočet, v mnoha případech se jedná o uvedení delšího období s výčtem více osob, a proto není možné zcela určit přesně podíl, 
dílo konkrétního autora nebo dobu, kdy daný technik na plánu pracoval. Převzetí letopočtů bez dalšího zkoumání by bylo 
zavádějící, a částečné uvedení datace pouze v případě exaktního určení by nebylo zcela korektní. K upřesnění datace viz Katalog. 
526 Josef Weiss vypracoval v letech 1880-1893 (tedy práce zřejmě probíhaly s přerušením, nebo je spáše možné, že to bylo do 
roku 1883) katastrální zaměření a uličně-regulační plán. Další plánovací akce se konaly od roku 1900. 
527 Todor Tonev, Josef Weiss, D. Trajčev a Petăr Chandžiev z krajského inženýrského úřadu vypracovali v letech 1890-1892 
katastrální zaměření města a uličně-regulační plán pouze dvou ulic. Další plánovací akce se konaly po roce 1900. 
528  První plánovací práce vedl hned po osvobození ruský inženýr Ignat Urazov a pokračoval je Čech Josef Weiss, který 
vypracoval katastrální zaměření a uličně-regulační plán schválený v roce 1882. Další plánovací akce se konaly od roku 1890. 
529 Hendik Mansier, Josef Boháček, Matias Katterl*, Ali Abdulov, Oscar Leffe*, František Knauer, Luigi Bodini – technický personál 
při městské obecné správě – vypracovali v letech 1882 až 1897 nepřesné katastrální zaměření. Další plánovací akce se konaly 
od roku 1899. Jména označena s * autor upřesnil z jiných zdrojů. 
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GORNA ORJACHOVICA Josef PROŠEK530 

CHARMANLI Antonín MLADĚJOVSKÝ 

CHASKOVO Vilém ŠTEFFL 

ICHTIMAN Josef BOHÁČEK531 

KAZANLĂK Libor BAYER 

KJUSTENDIL Václav KRÁSNÝ, Josef BOHÁČEK532, Libor BAYER 

LOM Václav ROUBAL, Drahotín (Karel) KRISE, Antonín 

MLADĚJOVSKÝ, Bohuslav KOČÍ533 

LOVEČ F. ČERMÁK534 

LUKOVIT Jan BUFA 

MONTANA (FERDINAND) Julius JIRÁSEK535 

NOVA ZAGORA Libor BAYER 

OMURTAG Ludvík PIVNIČKA536 

PĂRVOMAJ  Josef JUKL, František HAŠA537 

PAZARDŽIK Libor BAYER, Václav KRÁSNÝ 

PEŠTERA Josef BOHÁČEK538 

PLEVEN Václav HAVRDA, Jan (Hans) DIVIŠ 

PLOVDIV Josef SCHNITTER 

POPOVO Ludvík PIVNIČKA539 

PRESLAV Jeroným BOHUTINSKÝ540 

PROVADIJA Josef WEISS541 

RAZGRAD Jan BUFA 

                                                
530 Není zřejmě, kdy se na regulačních pracích podílel. 
531 Josef Boháček vypracoval regulaci parcel schválenou v roce 1900 (na základě uličně-regulačního plánu z roku 1896). 
532 Josef Boháček působil jako městských konduktér kolem roku 1896, kdy městským architektem byl Libor Bayer. Je tedy možné, 
že mu pomáhal v regulačních otázkách. 
533 Bohuslav Kočí byl doplněn na základě dalších zjištění, viz katalogové heslo. 
534 Toma Nanoveanu, Fr. Čermák, Stanislav De Laveau*, Luigi Bodini, Georgi Nenov, Moritz Feldhendler, Ferdinand Baczak*, 
Georgi Karov – technický personál při městské obecné správě – vypracovali od roku 1883 částečné uličně-regulační plány a 
regulační plány parcel. Další plánovací akce se konaly od roku 1902. 
535 Archivu autora. Dle Dimova v roce 1891 jistý N. Krasnij (není zřejmé, zda se nejedná o zkomolení jména Václava Krásného) 
a Pavel Momčev vypracovali nepřesné katastrální zaměření, ale jedná se zřejmě o chybu. 
536 Ludvík Pivnička vypracoval v roce 1895 (mohlo to ale být 1885) katastrální zaměření a uličně-regulační plán, který zůstal 
neschválený do roku 1900. Další plánovací akce se konaly v roce 1905. 
537 Josef Jukl a František Haša vypracovali v letech 1887 až 1897 katastrální zaměření a začaly práce na regulačním plánu, 
který však nedokončili. Další plánovací akce jsou datovány do roku 1906. Je nutno předpokládat, že oba plány vznikaly s jistým 
časovým odstupem, jakož i to, že Josef Jukl a František Haša se mohli pracovně setkat pouze na určitý čas nebo vůbec a každý 
měl patrně svůj nezávislý podíl na vypracování obou plánů. Josef Jukl pracoval v Chaskovském kraji před rokem 1889 a poté po 
roce 1892 až do roku 1896. O Františku Hašovi lze naopak doložit dle souvislostí, že minimálně do roku 1891 pracoval v jiných 
bulharských městech, tj. v Chaskově mohl pracovat až v letech následujících. 
538 Paul Eger a Josef Boháček vypracovali v roce 1897 katastrální zaměření a uličně-regulační plán schválený v roce 1898. 
539 Ludvík Pivnička vypracoval v roce 1884 katastrální zaměření a uličně-regulační plán schválený v roce 1885. Další plánovací 
akce se konaly v roce 1901. 
540 Dle databáze bulharských Státních archivů. 
541 První práce na katastrálním zaměření uskutečnil v roce 1880 konduktér Petăr Apostolov a zaměření dokončil v roce 1883 
Josef Weiss. Zaměření nebylo přesní a další plánovací akce se konaly od roku 1883. 
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RUSE (RUŠČUK) František HAŠA, Jan (Hans) DIVIŠ542 

SADOVO (obec) Karel BRADA 

SEVLIEVO Jeroným JIRÁSEK543, Bohuslav KOČÍ 

SILISTRA Josef WEISS, Bohuslav KOČÍ544 

SOFIE (SRĚDEC) Adolf KOLÁŘ, Václav ROUBAL, Jiří PROŠEK, Jeroným 

BOHUTINSKÝ, Karel TRNKA, Karel VODRÁŽKA, Jan HAJSKÝ 

STARA ZAGORA Libor BAYER 

STRELČA545 Vladimír WERYCH 

ŠUMEN Jeroným BOHUTINSKÝ 

TĂRGOVIŠTE  Ludvík PIVNIČKA546 

VARNA Jan BUFA, František HAŠA, Karel TRNKA547 

VIDIN Drahotín (Karel) KRISE, Karel MAČAS 

VOJVODOVO548 Josef BOHÁČEK549 

 

Mezi nejznámější autory městských plánů v Bulharsku patřil architekt Libor Bayer, 

který vypracoval uličně-regulační plány hned několika měst. Plán na obnovu zničené Staré 

Zagory (1879) je dodnes fascinující ukázkou progresivního plánování, které se diametrálně 

odklonilo od původní struktury města. Plán vznikl na základě ortogonální uliční sítě, aniž by 

počítal s původními trasami ulic nebo některými dochovanými budovami. Na podobném 

principu byl založen i plán zničené Nové Zagory (1880-1883). Zde však kromě zcela nové 

pravidelné části Libor Bayer navrhl rekonstrukci původního města vycházející z původní uliční 

sítě. Bayerovy plány jsou podrobně rozebrány v samostatné medailonové kapitole věnované 

tomuto architektovi (viz dále kap. 10).  

Jedinečnou ukázkou je regulační plán Plovdivu (1890-1891, schválen 1896) Josefa 

Schnittera. Schnitter chtěl bezpodmínečně zachovat původní strukturu města a umožnit 

rozvoj nových částí v duchu evropských velkoměst. V tomto případě se jednalo o velké a 

důležité (i v období před osvobozením roku 1878) město s dochovanou původní strukturou. 

Jelikož plánování probíhalo asi o deset let později a město mělo velmi cennou strukturu i 

stavební fond, došlo zde jako prvně v historii bulharského urbanismu k zachování původní 

                                                
542 Dle Gančeva pracovali Eduard Winter, Giovanni Mosutti*, Vladimir Snemaško, František Haša, Jan Diviš v roce (nebo od 
roku 1892) na regulačním plánu. 
543 Evžen Hugo, Ludwig Drum*, Jeroným Jirásek, Bohuslav Kočí, Eugen Gessler, Todor Alfatarliev, Nenčo Ganev, Ivan Vasilev 
ad. – technický personál při městské obecné správě – vypracovali od roku 1881 katastrální zaměření. Další plánovací akce se 
konaly od roku 1897. 
544 První plánovací práce hned po osvobození (1878) vedl ruský inženýr kapitán Eremiev. Dle Gančeva pracovali na regulačním 
plánu Franz Bilabel, Josef Weiss, Bohuslav Kočí (od roku 1879, ale datum není dle dalších souvislostí směrodatné). 
545 Obec, město od roku 1969. 
546 Ludvík Pivnička vypracoval v roce 1881 nepřesné katastrální zaměření. 
547  Dle druhého c. d. pracovali Sava Dimitrijević, Krupka (?), František Haša, Karel Trnka, Karakin Papazijan a další na 
regulačním plánu (od roku 1879, ale datum není dle dalších souvislostí směrodatné). 
548 Obec založená v roce 1900. 
549 Archiv autora. 
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struktury ulic i budov. K starému městskému centru vznikla nová část města, odpovídající 

moderním evropským tendencím. K nově navrhovaným částem Schnitter přistupoval v 

moderním duchu evropských velkoměst, ale vždy bral ohled na unikátní přírodní situaci – ulice 

sleduji křivky řeky a kopců, vždy počítal s historickým a archeologickým dědictvím města 

(zbytky sedmi kulturních vrstev). Navrhl unikátní systém čtyř tříd orientovaných podle 

světových stran a tvořících svébytný okruh města, zelený systému Plovdivu a regulaci řeky 

Marica.550 (viz dále kap. 11). 

Řada městských plánů, jak již bylo řečeno, vznikala na principu napřímení ulic. 

Příkladem může být částečně realizovaný plán Kjustendilu (po roce 1892), kde Libor Bayer 

citlivě upravoval původní strukturu a pouze při regulaci příměstských části uplatnil geometrické 

plánování (viz dále kap. 10). 

Plánování a rozvoj hlavního města Sofie představuje samostatnou kapitolu. Sofie byla 

provinčním městem, které rusko-tureckou válku přežilo beze ztrát. Brzy po osvobození se stalo 

hlavním městem nového státu (1879). Tomu mělo odpovídat i jeho velkoryse plánování, které 

je mělo proměnit z malého neúhledného provinčního města v metropoli evropského formátu.551 

Již od prvních dnů se aktivně o rozvoj města zasloužili i čeští architekti a inženýři. Staré 

existující město bylo postupem času „vymazáno“ a nahrazeno novou strukturou radiálně-

okrouhlého systému v kombinaci s ortogonálním rastrem. 552 

Koncepce prvního plánu Sofie vypracoval český architekt Adolf Kolář, přičemž plán 

rozpracovali po částech Václav Roubal, Jiří Prošek, Jeroným Bohutinský, dále ruští 

inženýři Gette, Bergštraser a další a podle něho se v tomto období uskutečnily první kroky k 

proměně Sofie v evropskou metropoli (viz podrobněji kapitolu 12). První práce byly spojeny s 

bouráním a vyklízením terénů, vytyčováním a dlážděním nových ulic a stavbou prvních 

moderních veřejných budov.553 

Po určité době byla zjištěna řada přestupků při provádění Plánu nové regulace města 

Sofie a byla zvolena speciální komise pro vypracování nového plánu města Sofie, v jejímž čele 

stal inženýr Nikolaj Kopytkin (1879). Nový plán, který byl rozpracován v období od září 1879 

a byl projednán Vrchní radou dne 22. prosince 1879/3. ledna 1880 a následně schválen dne 

10. dubna 1880, byl regulační a za jeho autora považuje Dobrina Želevová inženýra Kopytkina. 

Tento plán byl později nazván Battenbergův, pravděpodobně proto, aby se odlišil od 

předchozích, jakož i pozdějších plánů (z doby Battenbergova nástupce knížete Ferdinanda I.). 

Lze však uvažovat, že Kopytkin do značné míry vycházel z původních plánů (Kolářova a 

podrobného Plánu nové regulace města Sofie). 

                                                
550  Významně spolupracoval se švýcarským zahradním architektem Lucienem Chevalasem. Schnitterův plán se stal prvním 
pokusem v Bulharsku o zachování původní struktury města a jeho další urbanistický rozvoj ve spojení s ní. Schnitterův plán je 
taktéž podrobně rozebrán v samostatné medailonové kapitole, viz kap. 11. 
551  Tématu se věnovali: TAŠEV, Petăr. Sofija – architekturno-gradoustrojstveno... S. 25-30; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. 
Biografija na Sofija. S. 57-68 ad. Z dalších celkových regulačních plánů lze zmínit regulační plán Chaskova (Vilém Šteffl). 
552 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Biografija na Sofija. S. 57-68. 
553 Tamtéž. 
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 Jisté politické změny se výrazně odrazily i v oblasti plánování a došlo i k personálním 

změnám. Jako hlavní architekt Sofie byl jmenován inženýr Ital Licurgo Amadey a jeho 

zástupcem (asistentem) byl ustanoven Václav Roubal. V květnu 1880 kníže Battenberg a 

ministři prostudovali Kopytkinův plán in situ. Přes všechny následné politické a personální 

změny, práce na realizaci Kopytkinova plánu pokračovaly. Od dubna 1880, kdy byl schválen 

Kopytkinův plán, byl zpracováván i celkový katastrální plán města (do roku 1881), opět pod 

vedením inženýra Kopytkina i když na samotném plánu pracovali hlavní architekt Licurgo 

Amadey a jeho asistent Václav Roubal.  

Poslední definitivní změna politické situace nastala dne 27. dubna 1881, kdy kníže 

Battenberg vykonal státní převrat a poté jmenoval novou vládu tvořenou konzervativci a 

ruskými vojenskými a civilními experty. Dne 10. května 1881 byl katastrální plán předložen 

městské radě k projednání a ta ho schválila 2. června 1881. Následně byl vypracován i detailní 

plán (na němž pracovali pravděpodobně Amadey a Roubal) a všechny tři plány (regulační, 

katastrální a detailní) byly hromadně schváleny dne 3. září 1881. Celková realizace tohoto 

plánu probíhala v následujících letech (především během úřadování starosty Dimităra Petkova 

v letech 1889-1893).554 Na jeho realizaci se později podíleli Adolf Kolář, Karel Vodrážka, Jan 

Hajský, Josef Prošek555 ad. 

Protože se první regulační plány Sofie (Kolářův a Plán nové regulace města Sofie) 

nedochovaly, nelze s jistotou říct, na jakém principu byly založeny. Je velice pravděpodobné, 

že se čeští a ruští technici snažili využít danosti města. Byly bourány chátrající a nebezpečné 

objekty a autoři vyžívali takto vzniklé prostory v centru města. Centrum bylo velmi přesně dané 

významnými budovami, jako např. bývalý turecký konak (administrativní sídlo), který se stal 

sídlem bulharského knížete Alexandra I. Battenberga, dále katedrála Sv. Krále, městské 

zahrady, které se staly základem pro nový městský park. Ve struktuře města existovaly 

výrazné a důležité uliční komunikace (vstupní komunikace do města i okrouhlý obranný příkop 

z doby Mitchada pašy). Proto lze předpokládat, že město bylo plánováno na principu 

„narovnávání“ ulic a vymezování důležitých prostor pro nově potřebné budovy. 

Kopytkinův plán, který nahradil oba původní plány, byl založen na principu radiálně 

okrouhlého systému (systému okružních tříd po vzoru Vídeňské Ringstrasse) a vnitřní 

plánování pak na geometrické ortogonální síti (v té době často nazývané „americké“), která 

však do značné míry ctila historického „okružního“ rozvržení města (daného pozicí obranného 

příkopu) i původních pět hlavních ulic z doby Mitchada pašy, které jsou ve struktuře patrné 

dodnes. Regulační plán počítal s ulicemi širokými až 28 m. Lze připustit, že v centrální části 

Kopytkin vycházel z prvních plánů, které byly již v realizaci navíc sám Kopytkin původní plán 

                                                
554 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Biografija na Sofija. S. 25-30. Později byly vypracovávány další plány pro rozšíření města a 
připojení k němu dalších území (1888, 1890,1892,1895 a 1897; později 1907, 1910, 1912, 1914, 1915, 1919, 1921, 1922, 1924, 
1932, 1933, 1934 atd.), viz TAŠEV, Petăr. Sofija – architekturno-gradoustrojstveno.... S. 27. 
555 Viz DA Sofia, f. 1K, op. 3, a. e. 18; ad. 
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Sofie schválil. Plán podpořil i síť zmíněných důležitých komunikací vedoucích do centra 

města.556 

 

7.2.4. Shrnutí aplikovaných principů plánování měst 

Výše byly prezentovány příklady plánování bulharských měst po osvobození 1878, na kterých 

se podíleli čeští inženýři a architekti. Společným znakem všech měst byla nepravidelná 

struktura, se kterou bylo potřebné se vypořádat, což byl jeden z nejobtížnějších úkolů. Původní 

struktura v mnoha případech neumožňoval „bezbolestné“ řešení plánování a v každém 

případě celé ulice i čtvrtě byly doslova vymazány a postupně nahrazeny strukturou novou. 

Tento proces bývá často kritizován odborníky, zejména v případě Sofie, neboť mnoho ukázek 

bulharské architektury jak středověké, tak i z období obrození byly v důsledku moderního 

plánování nenávratně zničeny. Některá města byla ve válce zničena a v tomto případě se tato 

otázka jevila o něco jednoduší. Jedna z mála ukázek, kde byla původní struktura i zástavba 

města bezpodmínečné zachována, je plán města Plovdivu. Bylo to ale bohaté a prosperující 

město s velmi kvalitní zástavbou.  

Podle principu plánování měst je možné rozdělit „přístupy“ do několika skupin: 

– zničené město → nová struktura (Stara Zagora) 

– zničené město → napřímení ulic původní struktury, případně v kombinaci s 

novou strukturou (Nova Zagora) 

– dochované město → napřímení ulic původní struktury, případně v kombinaci s 

novou strukturou (Kjustendil a ve většině měst) 

– dochované město → nová struktura (Sofie) 

– dochované město → zachovaná původní struktura v kombinaci s novou 

strukturou (Plovdiv) 

V této souvislosti je nutno připomenout již jednou zmíněný negativismus, se kterým, 

ať už oprávněně či neoprávněně, bylo ze strany první generace bulharských architektů 

nahlíženo na zahraniční tvůrce.557 Podstatu negativismu ve vztahu k plánování lze hledat jinde. 

Země, která dosud neznala žádné regulační a plánovací postupy, si těžko zvykala na všechny 

novinky. Nadšení čeští technici se často střetávali s lhostejností, nevraživostí a nepochopením 

ze strany Bulharů, hlavně při řešení technických otázek.558 Zejména při regulování měst pak 

byli limitováni požadavky městských úřadů, které bránily majetkové zájmy zámožných občanů 

– ty byly v rozporu s plánováním. Kvůli častým politickým změnám byl technický personál také 

často střídán, což narušovalo kontinuitu práce. Mnohdy se stávalo, že započatá práce jednoho 

architekta na plánování nebyla dokončena a jeho následník začínal vše od začátku. Při řešení 

problémů, u kterých nebylo možné poučit se z dřívějších příkladů, se technici museli 

                                                
556 TAŠEV, Petăr. Sofija – architekturno-gradoustrojstveno... S. 25-30; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Biografija na Sofija. S. 25-30. 
557 Např. Georgi Nenov, viz AVRAMOV, Ivan. Architekt Georgi Nenov. 
558 ŠOUREK, Antonín. Vzpomínky na některé naše krajany. Cit. v pozn. 1. 
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 spolehnout pouze na svoje zkušenosti a tvůrčí cit. V neposlední řadě je tu skutečnost, že se 

často nedostávalo potřebných přístrojů, které byly dle potřeb objednávány v zahraničí. 559 

Realizace mnoha regulačních plánů se rozběhla, ale v pozdějších letech docházelo k jejich 

revizi a často také nahrazení novými.560 

Ačkoliv se počátky bulharského urbanismu vyznačují výrazným střetem staré-nové, 

přínos českých inženýrů a architektů na konci 19. století je nepopiratelný a tkví ve spuštění 

procesu, který vedl ke zrodu moderního plánování měst v Bulharsku. Nové plány umožnily 

nový rozvoj dlouho stagnujících nebo často hygienicky závadných měst a vedly k novým 

možnostem uplatnění novodobé architektury. 

 

7.3. Architektura a stavitelství v Bulharsku (1878-1918) 

 

7.3.1. Počátky novodobé architektury v Bulharsku 

Architektura bulharského obrození (cca 1800-1878), jak bylo nastíněno v úvodních kapitolách, 

měla zajímavý vývoj, který je mimo hranice disertační práce (až na některé aspekty v 

souvislosti s obytnými domy, které jsou prezentovány v následující kapitole, viz kap. 8). 

Veškerý stavební proces byl zcela v rukou bulharských stavebních mistrů, kteří fungovali v 

jednotlivých skupinách (cechů či hutí), ve kterých se stavební řemeslo předávalo mladším 

učňům. Bulharští stavitelé byli velmi zkušení a působili na rozsáhlém území celého východního 

Balkánského poloostrova i v Malé Asii vč. hlavního města říše Cařihradu (budovali zde 

dokonce sultánské paláce).561 

V období vrcholného a pozdního bulharského obrození se osamostatnil svébytný 

architektonický proud nazývaný bulharské obrozenecké baroko562, které bylo zvlášť vyvinuté 

a dosáhlo nejdokonalejší syntézy mezi tradiční bulharskou architekturou a novým 

importovaným tvaroslovím. Objevovaly se také některé reminiscence dalších evropských stylů. 

Nikolaj Tuleškov tak mluví o bulharském obrozeneckém klasicismu, neobyzantismu, 

neorenesanci, neogotice atd. Větší uplatnění dosáhly neobyzantismus (především v 

sakrálních stavbách) a klasicismus. Podle Georgi Nenova se za turecké nadvlády jako 

masivní (zděné) budovy stavěly pouze mešity, hamamy (lázně), kasárny, věznice, kostely, 

hodinové věže, mosty a kašny.563  

V bulharských zemích začaly změny v tradiční lidové architektuře i stavitelství daleko 

dříve než po osvobození v roce 1878. Rychlý rozvoj země na konci 19. století předcházelo 

postupné kulturní i společenské vyzrání z období bulharského národního obrození. Jeden z 

                                                
559 Např. Karel Mačas, viz též DIMOV, Ljubomir. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 189. 
560 AVRAMOV, Ivan. Planiraneto na naselenite... S. 395; DIMOV, Ljubomir. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 190-202. 
561 Zajímavé je, že v daný okamžik museli i bulharští stavitelé získávat od turecké administrace povolení k stavební činnosti 
(architekt-praktici), viz podrobněji TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. S. 239-246. 
562 Proces změny architektonické estetiky byl podmíněn také v důsledku prohlubujících se obchodních styků říše se Střední a 
Západní Evropou k polovině 19. století a pokračoval i v druhé polovině 19. století. 
563 NENOV, Georgi. Blagoustrojstven narăčnik. S. 7. 
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významných faktorů byla také tradiční diplomatická linie Dunajem až k Istanbulu, která výrazně 

dopomohla přílivu různých vlivů z centrální Evropy zejména do měst Ruse nebo Varna, což 

byla hlavní politická centra Dunajského Vilájetu. Ekonomický a kulturní rozvoj byl ještě 

intenzivnější za vlády oblastního správce Mitchada Pašy, který byl člověkem s evropským 

vzděláním a znalostmi a ovlivnil rozvoj dalších dunajských měst Vidinu, Lomu, Svištovu. 

Vznikaly předpoklady pro stavbu větších veřejných a obytných staveb, což mělo za následek 

první změny architektonického vzhledu měst i životního stylu (pochopitelně jen některých) 

obyvatel. Právě v životním stylu se usazovaly tendence z Vídně nejrychleji. Měnil se způsob 

oblékání, dekorace a zařizování staveb. A opačně v Rakousku-Uhersku stoupal ve stále větší 

míře zájem o Balkán, jehož výsledkem byly publikace věnované balkánským Slovanům a 

konkrétně publikace od Felixe Kanitze4 nebo Konstantina Jirečka o Bulharsku.564 

Přímé a nepřímé vlivy z Evropy a konkrétněji z Rakouska-Uherska se po roce 1878 

ještě prohlubovaly. Město Sofie, které se stalo hlavním městem (1879), přijímalo tyto vlivy 

nejaktivněji. V uvedené době se Rakousko-Uhersko stále jevilo mocným politickým faktorem 

v centrálně evropském kulturním prostředí. Balkánské národy braly tento stát jako model pro 

kulturní prosperitu a rychlé překonání své zaostalosti v důsledku dlouholeté politické závislosti 

na Osmanské říši. Vídeň, Praha, Budapešť se staly magnety pro bulharskou inteligenci a 

centry obchodních vztahů. Na druhé straně výrazně se vyvíjející nové Bulharsko, ve kterém 

se otevíraly nové možnosti pro tvůrčí činnost, jak již bylo řečeno, přitahovalo mnoho 

zahraničních specialistů.565  

Důležitou roli pro příchod zahraničních odborníků hrála i nová bulharská legislativa, 

zejména výše uvedená Pravidla pro stavbu soukromých budov (1881), ve kterých byly 

zahrnuty nové konstrukční požadavky na stavby (např. zdění z cihel, užití kleneb, požární 

ochrana apod.), které pro evropský kontext byly zcela běžné. Citovaný dokument, jakož i řada 

„novinek“ ve stavebnictví do značné míry neumožňovaly tvůrcům místní tradiční bulharské 

architektury aktivně působit ve velkých městech; ačkoliv někteří již měli určité zkušenosti z 

velkých státních zakázek, mnoho z nich se to muselo teprve naučit. Tím postupně došlo k 

přerušení místních architektonických a stavebních tradic a urychlil se evropeizační proces 

bulharské architektury. I tak nelze odepřít vykonanou projekční i realizační práci bulharských 

mistrů ve městech a zejména na venkově (zvlášť v oblasti projektování a stavbě pravoslavných 

kostelů), jakož i v nesvobodných bulharských zemích. Odstavce z Pravidel z roku 1881 

přibližují, jak k tomu získávali v Bulharsku stavitelé oprávnění: 

 
„64. Dohled nad prací, stejně tak i vyhotovení projektů, mohou být svěřeny 

pouze osobám, které k tomu mají odpovídající povolení od městské obecní správy. 

65. Městská rada uděluje takové povolení po předchozí komunikaci s vládním 

inženýrem (v hlavním městě se Správou veřejných staveb) následujícím osobám: 

                                                
564 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 13-17. 
565 Tamtéž. 
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 а) Těm, kteří mají zahraniční diplomy o oprávnění provádět stavební práce; 

b) Osobám, které se dlouhodobě zabývají prováděním technických prací a které 

vládní inženýr osobně zná jako zkušené stavitelé.“566 

 

Naopak dle Zákona o zvelebení sídel z roku 1897: 

 
„§ 45 Plány sídel a projekty jakýchkoliv staveb vypracovávají pouze osoby s 

technickým vzděláním, kterým je umožněno pomocí speciálních osvědčení Ministerstva 

veřejných staveb, cest a spojů; vedení stavebních prací mohou vykonávat také osoby, 

kterým technickou průpravou uznalo zmíněné ministerstvo.“567 

 
Hlavní město Sofie rostlo velmi rychle jak počtem obyvatel, tak i rozlohou. Uskutečnily 

se první již zmíněné cílené a hromadné regulační a urbanistické akce za účastí Čechů: 

architekta Adolfa Koláře a inženýra Jiřího Proška, kteří byli zaměstnanci městské 

technického úřadu. Progresivnější myšlenky v architektuře – jak v tvorbě cizích, tak i v tvorbě 

první generace mladých bulharských architektů – byly zřejmé právě zde a ve velkých městech 

a poměrně rychle vedly k opuštění od tradičního stavitelství а k radikální proměně vzhledu 

bulharských měst po vzoru evropských. 568  Město se rychle modernizovalo a změnilo ze 

zaostalého orientálního městečka, jaké bylo při osvobození (1878), v město s nároky na 

evropskou strukturu a vzhled. 

Pro ilustraci jak vypadalo staré město, lze uvést vzpomínky malíře Jana Mrkvičky: 

 
„...Cesta míjela tím rychleji, čím více jsme cítili, že se blížíme Sofii. Přibyli jsme tam 

odpoledne. Dojem z ní? Vypadala tak, že jsem měl radost, že tu nemusím žít. Na 

náměstí bylo plno slámy, ulice blátivé a špinavé, domy vesnické, dřevěné a nevzhledné. 

Bylo patrno, že rostla tak, jak se komu zachtělo stavět. Most by byl přílišným přepychem 

pro tuto velkou vesnici, přes noc vyrostší na hlavní město; nebylo pochybností, že nikdy 

nepočítala s budoucností tak velikou. Kde je dnes Borisova zahrada, tam se 

rozprostírala pastvina. Stromů nebylo nikde, až na vrby, které vroubily silnici. Městská 

zahrada se chlubila jediným stromem. A tak ani nebylo přání, které má cestovatel dnes, 

pobýti v Sofii. Najmuli jsme kočár a hned jsme jeli, nyní už jen čtyři na Plovdiv...“569 

 
Také Konstantin Jireček věnoval zvýšenou pozornost vzhledu budoucího velkoměsta: 

 
„Vůbec Sofia není město příjemné. Kdo chce v těchto polodivokých, vratkých 

okolnostech vytrvati v čilosti duševní, musí býti zabrán do stálé práce a častěji vycházeti 

                                                
566 Pravila za stroene na častni zdanija v gradovete. In: NENOV, Georgi. Blagoustrojstven narăčnik. S. 27. 
567  Părvonačalnijat zakon za blagoustrojstovoto na naselenite mesta v Bălgarija ot 1897 g. i negovite motivi, izmenenija i 
dopălnenija. In: NENOV, Georgi. Blagoustrojstven narăčnik. S. 43. TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. 
Tom 2. S. 246 uvádí, že v roce 1894 byl vydán zákaz stavět podle projektů nediplomovaných architektů – zřejmě to bylo myšleno, 
stavět podle plánů architektů, kteří nezískali příslušné povolení od ministerstva. 
568 Viz podrobně NENOV, Georgi. Blagoustrojstven narăčnik. S. 8-16. 
569 J. V. Mrkvička vzpomíná... Československo-bulharská vzájemnost. 1938, roč. V, č. 1, s. 1-4. 
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ven do kraje, sice pocítí i na sobě zhoubný vliv jedovaté atmosféry tohoto věčně 

nepokojného hnízda.“570 

 

Pro zajímavost bylo do roku 1912 v Sofii povoleno 1916 novostaveb a 34 933 

stavebních úprav stávajících objektů.571 

Jmenováním prince Ferdinanda Sasko-Kobursko-Gothajského bulharským knížetem 

(1887) a po uzavření první obchodní smlouvy s Rakouskem-Uherskem (1896) se kulturní 

vztahy mezi oběma zeměmi ještě více prohlubovaly, a to až do začátku první světové války. 

Hospodářská stabilizace Bulharska a větší proud zahraničních investic na konci 19. století 

ještě více pomohly stavitelství ve všech větších bulharských městech, ale především v Sofii. 

Město se začalo měnit i měřítkem, vzhledem i výzdobou městských prostor, na němž měli 

zásluhy zkušení zahraniční inženýři, architekti a dekoratéři z Rakouska-Uherska. 

Jedny z nejreprezentativnějších staveb postavil Rakušan Friedrich Grünanger (1856-

1929) v duchu neobaroka. V Sofii se ale realizovaly další významné monumentální stavby jako 

budova Národního shromáždění (parlamentu) podle projektu Konstantina Jovanoviče, 

knížecí palác podle projektů Viktora Rumpelmayera a Friedricha Grünangera, budova 

Ministerstva války, vojenská škola a vojenský klub – vše podle projektů nebo za účastí Adolfa 

Koláře, Duchovní škola (seminář), Duchovní akademie a synagoga – vše podle projektů 

Friedricha Grünangera, jakož i řada dalších rezidenčních domů a vil podle projektů Adolfa 

Koláře, Petera Paula Branga, Karla Heinricha, Josefa Proška, Friedricha Grünangera ad. 

(viz kap. 8).572 

V uskutečněných architektonických soutěžích na významné veřejné stavby získali 

ocenění někteří zahraniční architekti. V soutěži na návrh Městských lázní se na prvním místě 

umístil architekt Emil Förster, Adolf Kolář naopak vyhrál soutěž na městský dům (radnici). 

Slavné architektské duo Ferdinand Fellner a Hermann Helmer vyhrálo soutěž na budovu 

Národního divadla, které bylo posléze realizováno.573 

Na druhé straně evropské tendence přinesli s sebou i Bulhaři, kteří studovali v 

zahraničí. Ti, kteří studovali v Rakousku-Uhersku, odjížděli do Vídně nebo Prahy. Skutečnost, 

že v době panslavismu5 bylo nabízeno i vzdělání ve slovanském jazyce, lákala některé Bulhary 

studovat právě v českých zemích. V posledním desetiletí 19. století se do Bulharska vrátili 

první akademicky vyškoleni bulharští architekti. V dějinách architektury jsou známí jako „první 

generace“ bulharských architektů (1890-1900). Mezi vídeňské absolventy byli např. Ivan 

Nestorov (1884), Todor Kožucharov (1890), Jordan Milanov (1893), Christo Kovačevski 

(1893), Gavril Avramov (1894), Christo Vasilev (1894), Vladimir Malčev (1897). Pražskými 

                                                
570 Cit. dle ZEMAN, Pavel. Češi v Sofii v 80. letech... S. 386. 
571 NENOV, Georgi. Blagoustrojstven narăčnik. S. 10-11. 
572 Viz též hesla v Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... 
573 Tamtéž. 
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 absolventy pak byli např. Petko Momčilov (1892), Christo Bojadžiev (1892), Konstantin 

Despotov (1893), Lazar Nančev (1894) a další.574 

Architekti, kteří se vrátili ze studií po roce 1900, jsou známí jako „druhá generace“ 

bulharských architektů (1900-1910). Ve Vídni studovali např. Stefan Karasimeonov (1899), 

Evstati Stefanov (1899), Nikola Jurukov (1900), Georgi Fingov (1902), Dimităr Koev 

(1912), z Prahy pak Manol Jordanov (Statelov) (1901) a další.575 

Ze zmíněných architektů byli nejvýznamnější Jordan Milanov, Georgi Fingov, Nikola 

Jurukov, absolventi vídeňských učitelů K. Königa, T. Hansena a K. Mayredera, a Petko 

Momčilov, absolvent Vysoké technické škole v Praze. Zpočátku pokračovali v duchu 

architektonického historismu nastoleného rakouskými a českými architekty. Ale s koncem 

století i v Bulharsku bylo cítit jeho stylové vyčerpání, a tak přišla nová vlna secese, která se 

stala hlavním tvůrčím prostředkem bulharské architektonické generace, která čerpala z 

estetických vizí Otto Wagnera, Josefa M. Olbricha a Josefa Hoffmanna až do roku 1920. 

Importovaná secese se v Bulharsku inspirovala v místních středověkých i tradičních 

stavebních a dekorativních tradicích. Tato tendence byla tak silná, že dokonce zpětně ovlivnila 

i tvorbu architekta Friedricha Grünangera (Duchovní škola nebo Duchovní akademie).576 

Od poloviny dvacátých let 20. století do druhé světové války kulturní výměna mezi 

zeměmi bývalého Rakouska-Uherska (vč. Československa) a Bulharska postupně odumírala, 

přesto lze vystopovat i „třetí generaci“ (a pak i čtvrtou), která přišla až po první světové válce, 

i když mnoho z poválečných absolventů začínalo studium ještě před rokem 1914. Byli to např. 

pražští absolventi Georgi (Žorž) Papazov (1918, známý bulharský malíř), Lazar 

Paraškevanov (1920), Christo Dimov (1921), Kostadin Mumdžiev (1921), Petko 

Gerasimov (1925), Ivan Javašov a další.577  

 

7.3.2. Čeští architekti v Bulharsku a jejich tvorba dle typologie 

Pro mnoho českých architektů a inženýrů, jak již bylo několikrát, zmíněno, se stalo Bulharsko 

země nových příležitostí a ti svou tvorbou přispěli k proměně bulharské architektury. Čeští 

odborníci se ve své praxi zabývali všemi typologickými druhy včetně těch, které byly pro 

Bulharsko nové. V následující části budou stručně prezentovány jejich výsledky v jednotlivých 

typologických odvětvích. Mezi nejvýznamnější české architekty v Bulharsku patřili 

bezesporu Adolf Kolář, autor řady významných budov v Sofii, Josef Schnitter, který zasvětil 

svůj život Plovdivu, stále neprobádaný a nedoceněný „nediplomovaný“ architekt a stavitel 

Tomáš Vrchota, který působil ve Vidinu a později v Šumenu, dále architekt a inženýr Jiří 

Prošek, další sofijští architekti Josef Prošek a Karel Heinrich, v Rusku působící Antonín 

Tomiška, Rudolf Fischer (Kjustendil, Sofie) ad. Rada dalších není vůbec prozkoumána 

                                                
574 Viz též hesla v GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 107-265; Archiv autora. 
575 Tamtéž. 
576 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 22-23. 
577 GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 107-265; Archiv autora. 
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(Václav Havrda – až na některé známější stavby, Libor Bayer – ačkoliv je jeho jméno známé 

z oblasti urbanismu) nebo se o nich téměř neví (Karel (Drahotín) Krise, Josef Jukl, Karel 

Šírek, Václav Dobruský ml., František Haša, František Pechač ad.). Následující 

prezentace se odvíjí od aktuálních poznatků, které jsou systematizovány v Katalogu, a mnoho 

z tvorby českých architektů teprve čeká na své znovuobjevení. 

 

7.3.2.1. Obytné stavby, hotely 

Podle „českých“ návrhů vznikly v bulharských městech stovky individuálních obytných domů, 

ale i honosných vil pro bulharské státníky, podnikatele i další významné občany. Někteří z 

českých architektů byli výrazné tvůrčí osobnosti a za několik let začali „diktovat“ 

architektonickou módu v Sofii – jejich rukopis byl snadno rozeznatelný a proto byli vyhledáváni 

také zámožnými bulharskými rodinami, které tvořily solidní vrstvu bohaté buržoazie. Nové čtvrti 

(nejen v Sofii) začaly připomínat evropská zahradní města.578 Autoři podobných staveb byli 

např. Karel Heinrich, Adolf Kolář, Josef Prošek, Jiří Prošek, z dalších měst Josef 

Schnitter, Jeroným Bohutinský, Rudolf Fischer, Václav Havrda, Tomáš Vrchota, Karel 

Šírek ad. 

 Tématu obytných domů je věnována také následující kapitola (viz kap. 8), která se 

zabývá hlouběji některými typologickými aspekty individuálních obytných domů v provinčních 

bulharských městech. Pro bulharské prostředí typický rodinný dům, který delší dobu bránil 

zavedení nájemného (bytového) domu579, podmínil vznik mnoha různých typů domů (halových, 

chodbových) provedených v západoevropském duchu.580 Z typologického hlediska do značné 

míry měl vliv symetrický dům plovdivského typu (viz kap. 8), který se projevil také v práci 

českých architektů. Na tomto místě budou ve vztahu k vlastní architektuře zmíněny zejména 

stavby, které nejsou v další kapitole podrobně rozebírány. 

Mezi nejkvalitnější stavby vynikají dnes neexistující neorenesanční sofijské domy 

Adolfa Koláře, např. první dům Konstantina Stoilova (1883), dům Ivan Urumova (1884) a 

nárožní dům Ivana Georgova (1890) nebo stylisticky obdobné domy Karla Heinricha: dům 

Račo Dimčeva (1889) a Stefana Paprikova (1893); druhý dům (vila) Konstantina Stoilova 

(1896, Josef Prošek), dům Georgi Kirkova (1890, Jiří Prošek) nebo blíže neidentifikováné 

domy od Františka Pechače.581 

K špičkovým stavbám v duchu neoklasicistním patří domy Josefa Schnittera: dům Ilijy 

Denčeva (Sevlievo, 1878), dům Dragana Mančova (Plovdiv, 1881-1882), dům Joakima 

Grueva (1883) či dům Ivana Andonova (Plovdiv, 1891-1892). 

                                                
578 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 39-45. 
579 Viz pdorbněji např. TAŠEV, Petăr. Sofija – architekturno-gradoustrojstveno... 
580 JOKIMOV, Petăr. Individualnoto bogato žilište v Sofija ot Osvoboždenieto do Părvata svetovna vojna. S. 66-81; TULEŠKOV, 
Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4. S. 305-325. 
581 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 35-45; JOKIMOV, Petăr. Individualnoto bogato žilište v Sofija... S. 66-81 ad. 
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 Za zmínku stojí také řada neorenesančních či eklekticky laděných domů Tomáše 

Vrchoty ve Vidinu i Šumenu: dvoupodlažní dům Angela Juvanova (Vidin, projekt 1890), dům 

Jako Jusefa (Vidin, projekt 1895), dům Tomo Popova (Vidin, projekt 1895), dům Anny 

Vrchotové (Vidin, projekt 1897) a další. 

K estetice stylového hledání z přelomu století patří domy Karla Heinricha v Sofii: 

neobarokní dům Penčo Dimitrova (1912) a dům Rajko Goranova (1912) či secesní vila Andreje 

Arsova (1911); dále pak domy Rudolfa Fischera.582 

Čeští architekti projektovali také některé významné městské obytně-obchodní domy. 

Za zmínku stojí domy Josefa Schnittera: dům Kondodima (Plovdiv, 1885), dům Sarkize 

Kujumdžiana (Plovdiv, 1900-1901), dům Parseka Sjuzmejana (Pazar Paruš), (Varna 1899); 

dále dům Dimităra Tachova (Adolf Kolář, Sofie, 1891), dům profesora Stojana Daneva 

(Jeroným Bohutinský, Šumen, b. d.) nebo řada domů Tomáše Vrchoty v centru Vidinu či 

Šumenu ad. 

Z nového století pak vynikají eklektický dům Ivana Stradalskeho (Rudolf Fischer, 

Kjustendil, 1911), dům D. Bojčeva (Rudolf Fischer, Kjustendil, b. d.) nebo modernistický dům 

Nikoly Šavkulova (Karel Heinrich, Sofie, 1915). 

Obytné stavby evidentně patří k nejpočetnějším typům, které čeští technici navrhovali 

a realizovali. Svým způsobem tyto stavby nejaktivněji reflektovaly společenské změny na konci 

devatenáctého a počátku 20. století. Jejich podrobné mapování a evidence, pokud se dodnes 

dochovaly, bude jistě i úkolem pro budoucí výzkum.  

 

Hotely 

Z české produkce ubytovacích staveb vynikají hotel Bulgaria (Adolf Kolář, Sofie, 1880-1881), 

hotel Metropol (Josef Schnitter, spolu s Vălko Vălkovičem, Plovdiv, 1901), hotel Rodopy 

(Josef Schnitter, spolu s Michailem Nenkovem, 1909), hotel Dragoman (Rudolf Fischer, 

Kjustendil, b. d.), Grand hotel Bulgaria/Septemvri (Tomáš Vrchota, Šumen, 1913) a další. 

 

7.3.2.2. Občanské stavby 

Čeští architekti se aktivně ujali projekce či realizace mnoha občanských staveb, které často 

navrhovali na objednávku městských obecních správ – mezi nimi patří administrativní budovy 

vládní, ministerské, vojenské ad., školy, nemocnice, kasárna a další. Další typy staveb 

občanských byly např. hotely, divadla apod. 

 

Školy 

Mezi nejpočetnější občanské stavby patří jistě školy, které se budovaly ve všech městech 

(někdy dvě a více v jednom městě). Zde lze zmínit chlapecké gymnázium ve Staré Zagoře 

(Libor Bayer, 1880-1883) navržené po vzoru věhlasného Aprilovova gymnázia v Gabrově. 

                                                
582 Rudolf Fischer působil v Kjustendilu – viz zejména dům Popnikolova (1911-1912), viz dále Katalog. 
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Jedná se o jednu z prvních školských staveb evropského formátu, přičemž Libor Bayer posléze 

projektoval i další školské stavby v Kjustendilu (viz kap. 10).  

Mezi školské stavby Josefa Schnittera patří honosné neoklasicistní dívčí gymnázium 

v Plovdivu (1881), které svou architekturou i měřítkem jistě bylo zjevením v historickém městě 

nebo gymnázium v Asenovgradu (1890-1891), pojaté ve střídmějším duchu. V Plovdivu se na 

stavbě chlapeckého gymnázia podíleli Karel Brada (přepracoval půdorys v návrhu Pietra 

Montaniho) a Antonín Mladějovský (vedl stavbu).  

Několik škol v Plevenu projektoval Václav Havrda: eklekticky laděná zemědělská škola 

(1889-1901), dívčí gymnázium Marie Luizy (1892-1893) a další školy, které nelze blíže 

identifikovat. Havrda později vedl stavbu nedokončeného chlapeckého gymnázia ve Velikem 

Tărnově (1894).  

Ve Vidinu nebo okolí školy projektovali např. Karel Mačas (základní škola ve Vidinu), 

Tomáš Vrchota (neorenesanční škola v Bregově či turecká škola ve Vidinu).  

Neorománská vojenská škola v Sofii (1887-1892) patří mezi slavné stavby Adolfa 

Koláře. V Sofii vedl stavu další dnes neexistující školy také Josef Prošek, který mohl být o i 

autorem samotného návrhu. 

Také u slavného Aprilovova gymnázia v Gabrově lze nalézt české stopy – na návrhu 

jeho blíže neurčené přestavby či přístavby se podílel Drahotín (Karel) Krise (1882) a posléze 

přestavbu realizoval Julian Kreuzberger (1885). Stavbu školy (gymnázia) po roce 1885 v 

Gabrově vedl také Václav Prošek (může se však jednat opět o stejné stavební úpravy Aprilova 

gymnázia). 

Školských staveb ve sledovaném období vznikalo daleko více. Podrobnější zkoumání, 

resp. upřesnění autorství, které by jistě doplnilo soupisy tvorby českých autorů, je jistě žádoucí. 

 

Administrativní budovy  

Do této kategorie spadají například radnice a další sídla nové administrace, které nahradily 

staré turecké konaky. 

Mezi nejhonosnější administrativní budovy patří zajisté radnice s divadelním sálem v 

Plevenu (Václav Havrda, 1893-1894), která vyniká věžovým akcentem. Z dalších radnic lze 

zmínit radnici v Razgradu (Jan Bufa, 1890-1893) nebo nerealizovaný návrh radnice v Sofii 

(Adolf Kolař). 

Patrně Karel Mačas projektoval budovu hejtmanství ve Vidinu. Budovu prefektury v 

Plovdivu projektoval Josef Schnitter a obdobnou budovu prováděl v Sevlievě Václav Prošek. 

Z dalších administrativních staveb vyniká budova ministerstva obrany v Sofii (1879-1885, 

Adolf Kolář). Josef Schnitter je autorem secesní budovy městské obecní správy v Plovdivu, 

kde sídlilo technické oddělení (1909-1910). 
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 Kulturní stavby 

Mezi nejhonosnější kulturní stavby patří neorenesanční vojenský klub v Sofii (Adolf Kolář, 

1895-1898, dokončen 1903 Nikolou Lazarovem). Dále je známý vojenský (důstojnický) klub 

ve Vidinu (Karel Šírek, 1892, dosud uváděn jako dílo Tomáše Vrchoty), postavený v duch 

vídeňského paláce Belvedér. 

Nerealizované návrhy národního divadla v Sofii předkládali v roce 1900 Antonín 

Balšánek a Antonín Hrubý. 

 

Nemocnice  

Nemocniční budovy stavěli (často zřejmě podle cizího projektu) např. Václav Roubal 

(nemocnice v Lomu), Václav Prošek (nemocnice v Sevlievě, podle projektu Savy 

Dimitrijeviće), Josef Weiss (nemocnice v Razgradu), Tomáš Vrchota (nemocnice v 

Šumenu). Václav Havrda pracoval po několik let jako státní architekt pro vypracování návrhů 

nemocnic v Bulharsku, jeho konkrétní návrhy ale nejsou známé. 

 

Kasárna 

Stavbou kasáren a dalších objektů vojenských v Sofii se zabývali např. Adolf Kolář a Václav 

Krásný. Na stavbě kasáren v Plevenu se podílel Václav Prošek a pravděpodobně i Václav 

Havrda. 

 

Obchodní stavby 

Do této skupiny patří zejména objekty krámů – djukjanů. V nejčastějším případě se jednalo o 

jednopodlažní objekty s výkladci, které vytvářely souvislé fronty obchodních ulice. V některých 

případech byly djukjany dvoupodlažní, přičemž obchod byl v přízemí a v patře se nacházel 

sklad (maaza, magaza). Z hlediska typologické se jednalo o druh, který se v bulharských 

městech objevoval v období bulharského obrození.583 Lze připustit, že některé studované 

plány od českých architektů představují návrh pouze skladových objektů (maaz, magaz). Z 

hlediska architektonického byly dvoupodlažní djukjany podobné obytně-obchodním domům 

(viz kap. 8). U bohatých majitelů se tyto objekty staly „vizitkou“ jejich prosperity. Mezi 

nejvýznamněji příklady patří např. obchodní dům Asana Moly Azisa (Tomáš Vrchota, Vidin, projekt 

1900), dům s djukjany Nikoly Todorova (Tomáš Vrchota, Vidin, projekt 1905), obchodní dům Tomy 

Lozanova (Tomáš Vrchota, Vidin, projekt 1906) ad. Do této kategorie patří také obchodní dům 

Orozdi Bak (Josef Schnitter, Plovdiv, 1896-1897). 

 

 

 

 

                                                
583 Viz podrobněji ANGELOVA, Rašel, STAMOV, Stefan, eds. et al. Bălgarskata architektura prez vekovete. S. 147-152. 
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Sakrální stavby 

Ačkoliv budování sakrálních staveb bylo hlavně v rukou místních stavitelů584, významný je 

počet kostelů (nejen pravoslavných), které vznikly podle „českého návrhu“.  

České stopy (podíl na výstavbě a příprava projektu, práce na detailech či vedení 

stavby) lze doložit dokonce u tří největších katedrál (v Sofii – Adolf Kolář, ve Varně – jistý P. 

Kupka či Krupka a Vidinu – Václav Havrda, Tomáš Vrchota, Karel Mačas). 

Nejvýznamnější kostely v neoklasicistním duchu, u kterých se mísí prvky 

západoevropské i místní architektury, navrhli Josef Schnitter, např., kostel Sv. Cyrila a 

Metoděje a Sv. Alexandra Něvského v Plovdivu (1882-1884), kostel sv. Jiří v Plovdivu (1881-

83) a další, nebo Václav Havrda, např. kostel Sv. Trojice v Plevenu (1893-1898). Oba 

architekti ovlivnili svou tvorbou práci bulharských stavitelů – zvonice Josefa Schnittera se staly 

vzorem pro řadu dalších zvonic v regionu kolem Plovdivu (Karlovo, Koprivštica, Asenovgrad 

ad., viz dále). Naopak kostel Václava Havrdy se stal inspiračním vzorem pro další kostely v 

oblasti Plevenu. Stylisticky i typologicky (dvouvěžová bazilika) velmi podobné jsou například 

kostely v obci Teliš – kostel Sv. Demetria (1892-1893), obci Vărbica – kostel sv. Bohorodičky 

(1896), obci Sadovec – kostel sv. Demetria a sv. Archanděla Michaela (1896). V případě 

kostela v Teliši je možné spekulovat dokonce o jeho autorství, ale je to pravděpodobné. Je 

tedy možné hledat vliv díla Josefa Schnitter i Václava Havrdy na místní architekturu, který by 

byl předmětem samostatného studia. 

Zajímavý z hlediska stylistiky je neorománský první evangelický kostel v Sofii (Václav 

Krásný, 1886), kostel na Šipce ve stylu starých ruských kostelů (Antonín Tomíška, 1881, 

realizace 1896-1902) nebo katolicko-apoštolský kostel Zesnutí přesvaté Bohorodice (Karel 

Heinrich, 1922, Sofie) ve stylu novodobých bulharských pravoslavných kostelů. 

Tomáš Vrchota se zabýval stavebními úpravami jedné z tureckých mešit ve Vidinu. 

Tamtéž vznikla synagoga, na jejíž stavbě se měl podílet městských inženýr Karel Mačas. 

 

Zvonice a věže 

Josef Schnitter projektoval, jak bylo řečeno, řadu zvonic starších bulharských kostelů, 

například emblematickou památnou zvonici „V pamjat osvoboditěljam“ kostela Sv. 

Bohorodičky v Plovdivu (1881), zvonici kostela sv. Jiří (1903) nebo sv. Petky (1896, 1909-

1910). Svou osobitou klasicistní estetikou, která byla pro bulharské prostředí netypická, ovlivnit 

tvorbu místních stavitelů. Po vzoru jeho zvonic byla realizována celá řada dalších zvonic – 

mimo jiné dvou zvonic v Karlově, dále zvonice Koprivštice, Sopotu, Chisarjy, Novo Železare, 

Staro Železare, Michilci, Dălbok Izvor ad.585 

                                                
584 Viz podrobněji TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4. S. 51-151. 
585 Tamtéž; Archiv autora. 
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 Zajímavou ukázkou netradiční typologie je hodinová věž v Suchindolu (Alois Lešner), 

která vyniká evropským vzezřením i vlivem místních hodinových věží (kamenná podnož 

čtvercového půdorysu vs. vršek na půdorysu segmentu). 

 

Pomníky 

Čeští architekti projektovali řadu pomníků, mimo jiné pomník Apoštola svobody Vasila 

Levského v Sofii (Adolf Kolář), lékařský pomník v Sofii (Antonín Tomiška) apod. 

 

7.3.2.3. Dopravní a inženýrské stavby 

Pozoruhodných výsledků dosáhli čeští inženýři v oblasti inženýrských staveb: byly to 

zejména železnice, silnice, mosty, tunely, kanály, vodovody ad. Pro ilustraci je možné sledovat 

data, která se týkají délky silnic a železnic586: 

 

Rok Silnice v km Železnice v km 

1878 nejsou data 532 

1887 3 727 nejsou data 

1911 14 935 nejsou data 

1927 22 509 2500 

 

Železniční dráhy 

V roce 1883 byla uzavřena konvence mezi Bulharskem, Rakouskem-Uherskem, Tureckem a 

Srbskem (a Catre) o železničním propojení všech čtyř zemí dle rozhodnutí Berlínského 

kongresu.587 Bulharsko se zavázalo ve lhůtě do 15. října 1886 postavit železnici od hranice se 

Srbském do hranice s Tureckem – železniční trať Caribrod-Sofie-Vakarel v délce 113 km.588 

Dne 31. ledna/12. února 1885 vstoupil v platnost zákon o železnicích, se kterým bylo 

stanoveno, že železnice jsou vlastnictví státu a jejich provoz zajištuje vláda. Stejně tak vstoupil 

v platnost zákon o stavbě trati Caribrod-Sofie-Vakarel. Smlouva na tuto stavbu byla uzavřena 

21. května 1885 v hodnotě 16 990 000 zlatých leva a ½ ve stříbře. Stavební podnikatel Ivan 

Grozev (budoucí sofijský starosta) vytvořil dne 14. června 1885 Anonymní akciovou společnost 

pro stavbu železnice. První železniční trať, na jejíž realizaci se podílela řada českých inženýrů, 

byla dne 1. srpna 1888 slavnostně uvedena do provozu. V následujících letech byly postaveny 

a zprovozněny řada dalších tratí.589 

                                                
586 GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 13. 
587 Zdroje k tématu: DŽALEVA-ČONKOVA, Anna et al. Istorija na železnicite v Bălgarija. S. 23-34; CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. 
e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... L. 8-31. 
588 Uvádí se též 102 km. 
589 Jambol-Burgas v délce 110 km (uvedení do provozu 14. května 1890); Sofie-Pernik v délce 34,5 km (uvedení do provozu 9. 
prosince 1893); Kaspičan-Šumen v délce 23 km (uvedení do provozu 20. června 1895); Pernik-Radomir v délce 15 km (uvedení 
do provozu 6. února 1897); Sofie-Roman v délce dlouhá 109 km (uvedení do provozu 22. února 1897); Gebedže (dn. Beloslav)-
Devnja v délce 8 km (uvedení do provozu 27. září 1898); Roman-Pleven-Šumen v délce 326,5 km (uvedení do provozu 8. 
listopadu 1899); Ruse-Tărnovo v délce 129 km (uvedení do provozu 8. října 1900); Radomir-Kjustendil (uvedení do provozu 
26. července 1909); Kjustendil-Gjueševo (uvedení do provozu 16. července 1910); Levski-Svištov v délce 47,8 km (uvedení 
do provozu 9. srpen 1909); Plovdiv-Čirpan v délce 59,6 km (uvedení do provozu 10. října 1910); Devnja-Dobrič (uvedení do 
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Na trasování, projekci či stavbě prvních železničních drah po osvobození Bulharska se 

významně podíleli inženýři Jiří a Bohdan Proškové, Karel Trnka, Josef Ježek, František 

Fridrich, Vilém Šteffl, Jan Kužel, Josef Tampír, Alois Lešner, Antonín Mladějovský, 

Josef Dlouhý a řada dalších (viz podrobněji Katalog). 

 

Nádraží 

Mezi známá nádraží, která vznikala za účasti českých architektů, patří dnes neexistující 

budova hlavního nádraží v Sofii (Adolf Kolář, Václav Prošek) nebo výpravní budovy na 

železniční trase Kjustendil-Gjueševo (Rudolf Fischer, 1909-1910). 

 

Silnice 

Velký je také počet projektovaných a realizovaných silnic. Mezi silnice projektované českými 

inženýry vyniká např. horská silnice Sliven-Kotel ve výšce 1000 m n. m. (Karel Vosyka), silnice 

přes staroplaninský průsmyk Šipka ve výšce kol. 1200 m n. m. (Václav Prošek) nebo silnice 

přes průsmyk Arabakonak a Petrochan (Josef Dlouhý, 1890-1891) a řada dalších. 

 

Mosty 

Také řada mostů590 vznikala podle projektů českých inženýrů nebo za jejích účastí. Inženýr 

Václav Prošek navrhl desítky mostů po celé zemi, ze kterých nejvýznamnější jsou 

emblematické sofijské mosty Lví přes Vladajskou řeku (1889-1891) a Orlí přes Perlovskou 

řeku (1889-1891) nebo velkolepý Stambolovův most přes řeku Jantru ve Veliko Tărnově 

(1888-1892).  

Pozoruhodný železniční most přes údolí řeky Gabry u Pobit Kamӑk na železniční trase 

Sofie-Belovo vznikl bezesporu také podle českého návrhu pod vedením inženýra Karla Trnky. 

Z dalších mostů lze zmínit most přes řeku Maricu v Plovdivu (Josef Schnitter, spolu s 

Georgi Michajlovičem 1878-1879), most přes řeku Tundžu u obce Banja (Vilém Šteffl, 1882-

1883), most přes řeku Jantru u obce Părvomajci – Alexandrovský most (Jiří Prošek, 1883-

1884), most přes řeku Tundžu u Slivenu, (Václav Prošek, Josef Ježek, 1887-1889), most 

přes řeku Tundžu u obce Banja (Václav Prošek, František Friedrich, 1887-1889), most přes 

řeku Vladajskou v Sofii – most Hadži Mana (Josef Prošek, 1888), most přes řeku Banštici v 

Kjustendilu (Rudolf Fischer, 1910) a mnoho dalších (viz podrobněji Katalog). 

 

 

 

                                                
provozu 1. prosince 1910); Boruštica-Dăbovo v délce 36 km (uvedení do provozu 15. srpen 1911); Dăbovo-Stara Zagora v 
délce 20 km (uvedení do provozu 10. únor 1913); Careva Livada-Gabrovo v délce 17,5 km (uvedení do provozu 29. ledna 1912); 
Tărnovo-Plačkovci (uvedení do provozu 17. července 1911); Plačkovci-Boruštica (uvedení do provozu 1. září 1913) ad. 
DŽALEVA-ČONKOVA, Anna et al. Istorija na železnicite v Bălgarija. S. 23-34; CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto 
razvitie na Sofija... L. 8-31. 
590 Tématu se v obecné rovině věnuje TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4. S. 284-304. 
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 Další inženýrské stavby 

Do této kategorie lze zahrnou přístavy, regulace řek, vodovody, přístavní mola a další 

technické stavby. Mezi ně patří např. přímořský přístav ve Varně (dílo Jiřího a Bohdana 

Proškových). 

 

7.3.2.4. Průmyslové stavby 

Mnoho průmyslových objektů591, zejména pivovarů a cukrovarů vzniklo podle návrhu nebo 

z iniciativy českých inženýrů a podnikatelů.  

 

Pivovary 

Mezi nejznámější pivovary patřily pivovar Bratří Proškových v Sofii (Josef Prošek, viz kap. 9), 

pivovar v Šumenu (sládek František Milde) nebo pivovar Kamenica Švýcarů Rudolfa Fricka 

a Friedricha Sulzera v Plovdivu (rozšíření Josef Schnitter, viz kap. 11). 

Návrh pivovaru Johana Habermanna592 v Rusi byl dílem pražské firmy bratří Noback 

& Fritze593. Na zařízení a vybavení pivovaru se podílela též česká firma Novák & Jahn594. 

Projekt Pivovaru Bădaštnost v Stare Zagoře (zal. 1902) byl objednán v Čechách opět u 

firmy Novák & Jahn v Praze-Bubnech.595  

 

Cukrovary 

Dodnes největší cukrovar v Bulharsku v Gorné Orjachovici, kde vznikla velká česká kolonie, 

je dílem firmy Matěj Blecha z Karlína.596 Myšlenka „českého“ cukrovarnictví v Bulharsku 

spadá do roku 1910 a patřila českému inženýru chemie Rudolfu Píckovi597 (1881-1952). 

Architekt Matěj Blecha (1861-1919) byl společníkem akciové společnosti až do své smrti. 

Strojní zařízení surovárny, rafinerie, sušárny řepných řízků a briketárny provedly firmy 

Breitfeld, Daněk a spol. v Karlíně, První česko-moravská továrna na stroje v Praze 8, František 

Křižík v Karlíně a Kolben a spol. v Praze-Vysočanech.598 

 

 

                                                
591 K tématu viz BRANKOV, Nikolay. České kořeny průmyslové architektury v Bulharsku. In: POPELOVÁ, L., BRANKOV, N., eds. 
Architektura a udržitelný rozvoj/AUR14. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, 2015. s. 68-79. ISBN 978-80-01-
05738-4; PANAJOTOV, Filip, ed. Bălgarija 20 vek: Almanach. Sofija: ABV KOOP 2000 et Knigoizdatelska kăšta „Trud“, 2009. 
1296 s. ISBN 954-528-146-4; POPOV, Anton, ed. Sofija – 120 godini stolica: Jubilejna kniga. Sofija, Akademično izdatelstvo „Prof. 
Marin Drinov“, 2000. 568 s. ISBN 954-430-745-1. 

592 BRANKOV, Nikolay. České kořeny průmyslové architektury... S. 71-72. 
593 Tamtéž; GRIGOROV, Dobromir. Opit za kolektiven portret na rusenskite čechi. In: BĂČVAROV, Janko, ed. et TODOROV, 
Veličko, red. Čechi v Bălgarija – istorija i tipologija na edna civilizatorska rolja. Čast părva, Sbornik statii po slučaj 120-godišninata 
ot izdavaneto na „Istorija na bălgarite“ ot Konstantin Ireček. Sofija: Bohemia club et Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment 
Ochridski“, 1995. s. 83-93. Goljama češka biblioteka, № 3/1995. Komemorativno razklonenie na „Homo bohemikus“. 
594 BRANKOV, Nikolay. České kořeny průmyslové architektury... S. 72-74. 
595 Таmtéž. 
596 Tamtéž. S. 74-75. 
597 Tamtéž. 
598 Viz též Desetiletí cukrovaru a rafinerie cukru v Gorne Orechovici, bulharsko-české akciové společnosti pro průmysl cukerní: 
1912-1922. Gorna Orechovice: Nákl. Vl., 1923. 28 s. 
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Textilní továrny 

Textilní průmysl je nejstarším odvětvím; v bulharských zemích se vyvíjelo od 30. let 19. stol., 

kdy byla postavena první textilka. Po roce 1878 nastal prudký rozvoj, převážně v rukou 

bulharských podnikatelů. 

V roce 1906 byla na sofijském předměstí Poduene otevřena tkalcovna jemných 

vlněných látek Berov & Hořínek599. Jejími zakladateli byli bulharský podnikatel Dimitar Berov 

a Čech Antonín Hořínek (bulh. Anton Horinek), muž s technickým vzděláním, pravděpodobně 

textilní inženýr600. Tkalcovna byla postavena zřejmě dle českého či německého projektu, byla 

zařízena velmi moderně a její produkce konkurovala gabrovské. 

V roce 1912 byla založena první textilní továrna v Kjustendilu. Patřila francouzskému 

průmyslníkovi Georgi Simonetovi. Na návrhu průmyslových hal se podílel český architekt 

Rudolf Fischer, který v té době zastával funkci městského architekta.  

 

Továrny na nábytek 

Významný byl podíl Čechů i v oblasti nábytkářství, truhlářství a dřevořezby. Na přelomu 19. a 

20. stol. vzniklo v Sofii hned několik nábytkářských výroben a továren. 

 

7.4. Závěr 

V této kapitole byly prezentovány hlavní výsledky poznání tvorby českých architektů a inženýrů 

v Bulharsku v letech 1878-1918. Ukazuje pozoruhodnou škálu staveb, které čeští architekti a 

inženýři projektovali a stavěli ve sledovaném období po celém Bulharsku. Paralelně s tvorbou 

bulharských lidových stavitelů, později školených architektů, a dalších zahraničních kolegů tak 

významně obohatili paletu bulharské architektonické tvorby zejména osmdesátých a 

devadesátých let 19. století o specifickou složku, která měla svoje kvality a význam. České 

odborníky a výsledky jejich tvůrčí práce lze tedy považovat za nedílnou součást bulharské 

architektury tohoto období. Jako nositelé evropských tendencí v architektuře a stavitelství 

přinesli čeští odborníci do bulharských zemí nový typ stavitelství, v němž uplatnili všechny 

estetické, typologické a konstrukční jevy typické pro druhou polovinu 19. století. Patřili mezi 

nejaktivnějšími průkopníky evropské architektury a stavitelství v prvních letech po osvobození 

Bulharska. Jejich tvorba, jak z některých příkladů vyplývá, nezůstala lhostejná ani k místní 

architektuře. 

Přestože tito specialisté, většinou mladí, přicházeli s různou úrovní technických znalostí 

a praktických zkušeností, velká část z nich byla schopna vyrovnat se s širokým spektrem 

technických a stavebních úkolů a pracovat v různých oblastech i postaveních. Byli to zejména 

čeští architekti a inženýři, kdo v roli městských architektů, krajských inženýrů a dalších státních 

zaměstnanců uspokojili naléhavou poptávku osvobozeného státu po technickém personálu, 

                                                
599 BRANKOV, Nikolay. České kořeny průmyslové architektury... S. 76. 
600 Tamtéž. 



7. „Budování“ novodobého státu 

- 159 - 

Ing. arch. Nikolay Brankov 

 který řešil neodkladné úkoly regulace měst a výstavbu potřebných budov. Evidentní je, že 

někteří tvůrci dosáhli vysoké úrovně řešení a dokonce našli svůj čitelný rukopis. Ti méně 

významní, svázaní více rutinou projektové a technické činnosti, přistupovali k řešenému úkolu 

praktičtěji. Proto některé stavby měly řešení spíše utilitární než reprezentativní. 

Přesto, že jsou podrobné informace o jednotlivých stavbách ze sledovaného období 

dnes těžko dohledatelné (mnoho ze staveb dnes neexistuje nebo se nedochovaly jejich 

stavební plány), ty které se podařilo identifikovat a shromáždit, svědčí o výrazném podílu 

českých techniků na stavebním rozvoji země. 

Čeští specialisté se zasloužili nejen o první úpravy měst, které předznamenaly nástup 

moderního plánování, ale také o značnou proměnu architektonického rázu těchto měst. 

Zanechali po sobě stovky budov a zařadili se mezi autory nejvýznamnějších staveb 

poosvobozeneckého Bulharska. Neocenitelný zůstává jejich přínos i v oblasti inženýrských 

staveb – silnic a železnic. Nesporné jsou také velké zásluhy českých projektantů a podnikatelů 

v oblasti pivovarnictví a nábytkářství. Přestože některé objekty již dávno nefungují či už ani 

neexistují, zůstávají dodnes v paměti Bulharů jako symbol prosperity a jsou vzpomínkou na 

česko-bulharské přátelské vztahy.  

Jak z uvedeného vyplývá, čeští odborníci se zabývali všemi typologickými druhy včetně 

těch, které byly pro Bulharsko nové. To byly např. radnice a sídla nové administrace, které 

nahradily staré turecké konaky, dále školy, hotely, divadla, nemocnice, kasárna, zvonice, 

později nájemné domy nebo některé typy průmyslových staveb (pivovary, cukrovary ad.). Čeští 

technici však stavěli i stavby charakteristické pro bulharské prostředí, např. rodinné domy, 

pravoslavné kostely, kláštery, čitaliště atd. Z inženýrských staveb to byly zejména železnice, 

nádraží, tunely, kanály, vodovody ad. Nové zděné budovy a široké ulice postupně měnily 

měřítko a estetiku bulharských měst. 

Do jisté míry více „utilitární“ charakter veřejného stavebního umění byl dán 

neodkladnou potřebou obnovit stavební fond a splnit požadavky nových státních institucí na 

potřebné prostory za daných okolností. Odpověď je možné hledat také v tom, že si na nové 

poměry ve stavitelství i na západoevropskou architektonickou estetiku, ačkoliv ta nebyla pro 

bulharské země zcela cizí, museli Bulhaři zvykat.  

Při tvorbě nových budov čeští architekti uplatňovali v různé míře všechny formy 

pozdního historismu, zejména neorenesanci a neoklasicismus, eklektiku, později také secesi 

a modernu. Budovy většinou dostávaly pro Evropu běžná symetrická kompoziční schémata 

známá z baroka a klasicismu (zejména fasády s centrálními nebo postranními rizality, 

uplatnění věže apod.). Fasády realizovaných staveb byly nově omítnuté a bohatě zdobené 

plastickou štukovou dekorací.  

Mnoho staveb ale čerpalo estetickou inspiraci i z místních staveb, jak to bylo 

prezentováno na příkladu sakrálních nebo obchodních staveb (djukjanů). Pozoruhodnou 

syntézou jsou již zmíněné bulharské kostely (Josef Schnitter, Václav Havrda), kde je patrný 
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vliv estetiky pravoslavných kupolí z doby bulharského obrození nebo dále hodinová věž v 

Suchindolu (Alois Lešner) inspirovaná typickými obrozeneckými věžemi ad.  

Při návrhu kostelů architekti vycházeli z předpokladů dané typologie, stavba ale 

většinou dostala novou formu: Schnitterovy kostely se podobaly antickým chrámům, Havrdův 

kostel v Plevenu má podobu pro Bulharsko netypické dvouvěžové baziliky. Svou klasicizující 

estetikou naopak čeští architekti ovlivňovali tvorbu místních stavitelů. Např. Schnitterovy 

zvonice byly významným inspiračním zdrojem, na jehož základě vznikla řada zvonic v různých 

bulharských městech. 

V neposlední řadě čeští inženýři přispěli k zavedení nového měřítka staveb (nová 

podlažnost) i měst (ulice, náměstí apod.) uplatnění nových konstrukcí. U pozemních staveb to 

byly např. zděné konstrukce z cihel, klenby i ocelové konstrukce (sloupy, traverzy). U 

inženýrských staveb to byly zejména železné příhradové konstrukce (mosty, mola) nebo i první 

použití železobetonu (opět J. Schnitter). 
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Dům Iliji Denčeva, Sevlievo, Josef Schnitter, 1878  
Dům Drag. Mančova, Plovdiv, Josef Schnitter, 

1881/82 

 

 

 

Dům Ivana Urumova, Sofie, 
Adolf Kolář, Václav Krásný, 1884 (zbořen) 

 
Dům Dimităra Kondodima, Plovdiv, 

Josef Schnitter, 1885 

 

 

 
Dům Angela Juvanova, Vidin, 

Tomáš Vrchota, 1890 
 

Dům Ivana Andonova, Plovdiv, 
Josef Schnitter, 1891 

 

 

 

Dům ch. Tomo Popova, Vidin, 
Tomáš Vrchota, 1895 

 
Dům Konstantina Stoilova, Sofie, 

Josef Prošek, 1896 (zbořen) 
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Dům v ul. Beethoven, Plovdiv, 
Josef Schnitter, 1883/84 

 
Dům Georgi Kirkova, Sofie, 

Jiří Prošek, 1890 (skica P. Jokimov, zbořen) 

 

 

 

Dům Račo Dimčeva, Sofie, 
Karel Heinrich, 1889 (nastavěn) 

 
Dům Ivana Georgova, Sofie, 

Adolf Kolář, 1890 (zbořen, imitace) 

 

 

 
Dům Penko Conkova, Dobrič, 

Karel Šírek, 1899 (zbořen) 
 

Dům Jako Jusefa, Vidin, 
Tomáš Vrchota, 1895 

 

 

 

Dům Dimităra Kănčeva, Šumen, 
Jeroným Bohutinský, 1908 

 
Dům Grasijaniho, Sofie, 

Karel Heinrich, 1907 (skica P. Jokimov, zbořen) 
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Dům Andreje Arsova, Sofie,  
Karel Heinrich, 1911 (stav před rekonstrukcí) 

 
Dům Popnikolova, Kjustendil,  

Rudolf Fischer, 1911/12 

 

 

 
Dům Ivana Stradalskeho, Kjustendil,  

Rudolf Fischer, 1911 
 

Dům Penčo Dimitrova, Sofie,  
Karel Heinrich, 1912 (stav před rekonstrukcí) 

 

 

 

 

Chlapecké gymnázium, Stará Zagora, 
Libor Bayer, 1880 (nastavěno) 

 
Hlavní dívčí gymnázium, Plovdiv, 

Josef Václav Schnitter, 1881 

http://plovdivbg.info/objects/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f/
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Zemědělská škola, Pleven, 
Václav Havrda, 1889-1901 

 
Ministerstvo obrany, Sofie, 

Adolf V. Kolář, kol. 1885 (rozšířeno, přestavěno) 

 

 

 

Vojenská škola, Sofie, 
Adolf V. Kolář, 1887-1892 (přestavěno) 

 
Škola, Bregovo, 

Tomáš Vrchota, kol. 1898 

 

 

 
Dívčí škola, Pleven, 

Václav Havrda, 1892-1893 
 

Radnice s čitaliště, Pleven, 
Václav Havrda, 1890-1893 (nastavěno) 

 

 

 

Vojenský klub, Vidin, 
Karel Šírek, 1892 

 
Vojenský klub, Sofie, 

Adolf V. Kolář, 1895-1898 (1903) 
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Kostel Sv. Cyrila a Metoděje a sv. Alexandra 
Něvského, Plovdiv, Josef Schnitter, 1882/84 

 
Zvonice a rozšíření kostela Sv. Petky, 

Josef Schnitter, 1909/10 

 

 

 

Kostel Sv. Trojice, Pleven, 
Václav Havrda, 1893-1898 (1912) 

 
Ruský kostel, Šipka, 

Antonín Tomíšek, 1881/96-1902 

 

 

 

Nemocnice, Razgrad, Josef Weis, 1892  Nemocnice, Šumen, Tomáš Vrchota, 1907/09 

 

 

 

Hotel Dragoman, Kjustendil, 
Rudolf Fischer, kol. 1912 

 
Hotel Bulgaria, Sofie, 

Adolf V. Kolář, 1880-1885 
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Katedrála sv. Dimitra, Tomáš Vrchota a 
Václav Havrda – podíl na stavbě, 1889-1900  

První evangelický kostel, Sofie, 
Václav Krásný, 1886 

 

 

 

 
Hlavní nádraží, Sofie, 

Adolf V. Kolář, 1886-1888 
 

Nádraží s celnicí, Gjueševo, 
Rudolf Fischer, 1909/10 

 

 

 
Nádraží, Kjustendil, 

Rudolf Fischer, 1909/10 
 

Alexandrovský most přes řeku Jantru, Părvomajci, 
Jiří Prošek, 1884 

 

 

 
Most přes údolí řeky Gabra u Pobit Kamăk, 

stavbu vedl Karel Trnka, kol. 1887 
 

Stavba žel. trati Tărnovo-Trjavna-Boruštica, 
stavbu vedl Karel Trnka, po 1906 
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Kapitola se zabývá analýzou základních typologických rysů a formy individuálního obytného 

(rodinného) domu v bulharských městech v období 1878-1918 v tvorbě českých techniků. 

Otázek konstrukčních se dotýká pouze okrajově. Poznatky jsou založeny na podrobném 

studiu dochované výkresové dokumentace domů (architektonických plánů, situačních 

výkresů) z bulharských archivních fondů, jakož i dobové legislativy v oblasti stavitelství 

(zejména Pravidel pro stavbu soukromých budov ve městech v Bulharském knížectví z roku 

1881601). Text se opírá také o dosavadní poznatky ohledně historického a typologického 

vývoje obytných domů Bulharů z prací některých badatelů (Nikolaj Tuleškov, Petăr 

Jokimov, Simeonka Brakalovová ad.), které dále rozvijí na základě nových zjištění. 

 

8.1. Limity zkoumání 

Zde je nutno zdůraznit, že prezentované vlastní poznatky z výzkumu jsou založeny výhradně 

na zjištění ze zkoumání omezeného (ale dostatečného pro vyvození obecných závěrů) 

množství dochovaných, resp. studovaných plánů od vybraných českých techniků z několika 

konkrétních provinčních měst, tj. nepokrývá tvorbu všech českých techniků a všechna 

bulharská města. Nebyl uskutečněn (vzhledem k náročnosti podobného počinu) pochozí 

průzkum staveb in situ (mnoho z nich dnes již neexistuje nebo bylo upraveno), ani jejich 

podrobnější identifikace a lokalizace (mnoho plánů obsahuje dobové názvy ulic a lokalit, řada 

z nich zřejmě nebyla dodnes objektem vědeckého zájmů odborníků). Není také zohledněna 

skutečnost, zda se domy vůbec realizovaly (i přes evidentní úřední povolení), a pokud ano, 

zda byly postaveny přesně podle dokumentace. Samostatným vědeckým úkolem nad rámec 

disertační práce se jeví stylistická komparace architektury domů navržených českými techniky 

se stavbami z dochovaných plánů jiných zahraničních a bulharských architektů ze stejného 

období (během studia autor studoval pouze velmi omezené množství těchto plánů 602 ) a 

                                                
601 Pravila za stroene na častni zdanija v gradovete. In: NENOV, Georgi. Blagoustrojstven narăčnik. S. 24-28, viz příl. 3. 
602 Pro potřeby vytvoření celkové představy byly v omezené míře studovány některé plány domů od architektů: Nikolaje Akimova 
(Ruse), Negochose Bedrosiana (Ruse), Petera Paula Branga (Sofie, Varna, Svištov), Stavri Emanuilidise (Dobrič), Eugena 
Gesslera (Vidin), Friedricha Grünangera (Sofie, Ruse), Josefa Mentrela (Vidin), Gorana Minčeva (Dobrič), Spirose 
Valsamachiho (Ruse), Matiase Ulricha (Sofie), Simeona Zlateva (Ruse) ad. Viz CDA Sofija, f. 285K Bălgarska narodna banka 
(BNB), op. 9, a. e. 368, 369, 370, 371, 373, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 389, 390; DA Dobrič, f. 181K, 
op. 2, a. e. 31 Architekturni proekti za stroež na častni sgradi v gr. Dobrič, 23. 6. 1891-31. 7. 1901, l. 3, 5, 22; DA Dobrič, f. 181K, 
op. 2, a. e. 32 Architekturni proekti za stroež na častni sgradi v gr. Dobrič, 1. 6. 1893-30. 7. 1903, l. 6, 18; DA Dobrič, f. 181K, op. 
2, a. e. 33 Architekturni proekti za stroež na častni sgradi, na Učilište „Car Boris“ i dr. v gr. Dobrič, 24. 7. 1895-11. 1906, l. 25; DA 
Ruse, f. 4K, op. 7, a. e. 6 Proekti na administrativni i žilištni sgradi, 1882, l. 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 
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obdobně též typologická komparace studovaných domů s bulharskými domy zejména z období 

před osvobozením z turecké nadvlády, které byly dílem bulharských lidových stavitelů. Většina 

autorů dodnes obě období a oba typy architektury – obrozenecké a „poosvobozenecké“ – 

zcela rozlišuje a diferencuje; některé možné a logické vazby jsou však v textu stručně 

nastíněny. Kapitola si tak neklade žádné nároky na vytvoření zcela vyčerpávajícího přehledu 

a analýzu veškerých typů a forem obytných domů v návrzích českých architektů ve 

sledovaném období. 

V rámci výzkumu bylo prostudováno přes 200 architektonických plánů obytných 

(rodinných) domů od deseti českých architektů a stavitelů ze sedmi zejména provinčních 

měst (Belogradčik, Dobrič, Kula, Ruse, Sofie, Šumen, Vidin) z let 1885 až 1912. Převládá 

zejména tvorba „nediplomovaného“ architekta a stavitele Tomáše Vrchoty, který se řadí mezi 

nejproduktivnější ze všech českých techniků, resp. svědčí o tom velké množství dochovaných 

plánů soukromých staveb. Tak akcentace téměř automaticky padá zejména na dunajské 

přístavní město Vidin, kde Vrchota působil po dobu více než dvacet let (posléze působil v 

Šumenu, kde zřejmě dožil a kde se jeho stavby řadí také mezi významné architektonické 

památky ze sledovaného období; jejich plány však nebyly dostupné). Konkrétně byly 

studovány návrhy městských domů těchto inženýrů, architektů a architektů (v abecedním 

sledu): 

– Václav Dobruský ml. – 12 domů z Vidinu z let 1910 až 1911603; 

– František Haša – 4 domy z Ruse z roku 1887604; 

– Josef Jukl – 13 domů z Dobriče z let 1896 až 1898605; 

– Karel (Drahotín) Krise – 2 domy z Vidinu z roku 1886606; 

– Karel Mačas – 2 domy z Vidinu z let 1892 až 1893607; 

– Jiří Prošek – 2 domy ze Sofie z roku 1889608; 

– Josef Prošek – 3 domy ze Sofie z let 1885 až 1898609; 

                                                
30; DA Ruse, f. 4K, op. 7, a. e. 7 Proekti na administrativni i žilištni sgradi, 1884, l. 2, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 26, 29, 31, 
32, 35, 38, 41, 44, 45, 46, 52, 53, 55; DA Ruse, f. 4K, op. 7, a. e. 8 Proekti na administrativni i žilištni sgradi, 1887, l. 4, 5, 10; DA 
Ruse, f. 59, op. 1, a. e. 230 Proektni planove za stroež na častni kăšti v Ruse, 24. 4. 1890-11. 11. 1896, l. 1, 2, 4, 5; DA Ruse, f. 
59, op. 1, a. e. 231 Proektni planove za stroež na častni kăšti s djukjani v Ruse, 16. 6. 1895-15. 3. 1898, l. 1, 2, 3, 4, 5; DA Ruse, 
f. 366K, op. 1, a. e. 6 Planove na častni kăšti, 1894, l. 1, 3; DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 23 Pisma i planove za stroež na častni 
sgradi văv Vidin i okrăga, 10. 1. 1890-27. 7. 1890, l. 15, 18; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 6 Architekturni planove, zajavlenija i drugi 
za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 1889-1892, l. 2, 4; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 13 Architekturni i 
situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 1891, l. 18; Information register of 
the immovable cultural heritage of Varna [online]. Varnaheritage [cit. 18. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.varnaheritage.com/. 
603 DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 455 Zajavlenija do kmeta za utvărždavane na proekti, protokoli za davane na stroitelna linija, 
udostoverenija, svidetelstva, deklaracii, situacionni planove, proekti, akr za săbarjane i dr. văv vrăzka s postrojavane, 
preustrojavane i nadstrojavane na masivni kăšti, djukjani, krăčma na ul. Novomachlenska, hotel na ul. Dunavska i stopanski 
postrojki văv Vidin (s vătrešen opis), 1897-1899, 1906-1911, l. 112, 116, 130, 146, 162, 163, 171, 175, 179, 184, 189, 313. 
604 DA Ruse, f. 4K, op. 7, a. e. 8 Proekti na administrativni i žilištni sgradi, 1887, l. 3, 6, 7, 8, 19. 
605 DA Dobrič, f. 181K, op. 2, a. e. 31 Architekturni proekti za stroež na častni sgradi v gr. Dobrič, 23. 6. 1891-31. 7. 1901, l. 4, 13, 
14, 16, 17, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 44, 51. 
606 DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 3 Architekturni planove za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 1886, l. 1, 2, 3, 4. 
607 DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 35 Planove i potvărditelni pisma za stroež na obštestveni i častni postrojki v grad vidin i okrăga, 
13. 12. 1893-30. 7. 1893, l. 18, 179; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 35 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i pisma za 
utvărždavane na proekti na častni lica za postrojavane na kăšti văv Vidin, 1893, l. 38. 
608 CDA Sofija, f. 285K Bălgarska narodna banka (BNB), op. 9, a. e. 374, 384. 
609 CDA Sofija, f. 285K Bălgarska narodna banka (BNB), op. 9, a. e. 366, 379, 383. 

https://www.varnaheritage.com/
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 – Karel Šírek – 24 domů z Vidinu a Dobriče 1892 až 1899610; 

– Rudolf Vrchota – 6 domů z Vidinu a Kuly z let 1892 až 1906611; 

– Tomáš Vrchota – 140 domů z Vidinu, Belogradčiku a Kuly z let 1889-1910612. 

Dále jsou v textu v souvislosti s analyzovanými jevy stručně uvedeny domy některých 

dalších českých architektů, které vzhledem k nedostupnosti plánové dokumentace (například 

                                                
610 DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 24 Pisma, skici i planove za častni i obštestveni postrojki văv Vidin i okrăga, 19. 9. 1893-18. 12. 
1894, l. 90, 96, 214, 215, 238, 240, 241, 252, 253, 258, 259, 262, 335, 336, 368, 372, 388, 395, 398, 404, 407, 417, 423, 441; DA 
Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 35 Planove i potvărditelni pisma za stroež na obštestveni i častni postrojki v grad vidin i okrăga, 13. 12. 
1893-30. 12. 1893, l. 118, 122, 131, 132, 169; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 6 Architekturni planove, zajavlenija i drugi za 
postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 1889-1892, l. 21; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 35 Architekturni i situacionni 
planove, zajavlenija i pisma za utvărždavane na proekti na častni lica za postrojavane na kăšti văv Vidin, 1893, l. 2, 6, 8, 35; DA 
Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 42 Architekturni planove i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 1894, l. 
38; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 75 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv 
Vidin (s opis) (prodălženie), 1897, l. 3; DA Dobrič, f. 181K, op. 2, a. e. 31 Architekturni proekti za stroež na častni sgradi v gr. 
Dobrič, 23. 6. 1891-31. 7. 1901, l. 27, 59, 61, 62a, 63, 64, 66, 67, 68, 69. 
611 DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 34 DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 34 Pisma, otnosno planirane vodosnabdjavaneto i planove za 
stroež na častni žilištni sgradi v grad Kula, 22. 2. 1906-2. 10. 1906, l. 8, 10, 11, 12; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 24 Architekturni 
planove i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 1892, l. 22, 24. 
612 DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 23 Pisma i planove za stroež na častni sgradi văv Vidin i okrăga, 10. 1. 1890-27. 7. 1890, l. 6, 9, 
12, 55, 56; DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 24 Pisma, skici i planove za častni i obštestveni postrojki văv Vidin i okrăga, 19. 9. 1893-
18. 12. 1894, l. 38, 41, 59, 64, 71, 82, 86, 140, 157, 189, 190, 224, 225, 238, 246, 247, 292, 293, 299, 302, 313, 319, 353, 356, 
362, 434, 453, 469; DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 25 Planove, skici, raporti i pisma za utvărdeni častni architekturni stroeži văv 
Vidin i dejnostta na Vidinskija gradski architekt, 8. 3. 1894-18. 12. 1896, l. 15, 62, 196, 202a; DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 26 
Planove za stroež na častni sgradi, situacionni planove, tablici za dvorni města i pisma za stroeži văv Vidin i okrăga, 16. 1. 1898-
18. 12. 1898, l. 20; DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 27 Planove, tablica, pismo za stroež na častni sgradi, situacionni planove, tablici 
za dvorni města i drugi văv Vidinski okrăg, 2. 1. 1899-4. 5. 1899, l. 76, 77, 85, 86; DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 28 Pisma i planove 
za stroež na častni sgradi văv Vidin, 16. 1. 1906-24. 9. 1906, l. 10, 13, 36, 55, 56, 68, 74, 104; DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 33 
Pisma, skici, planove za stroež na častni žilištni sgradi văv Vidin i okrăga, 1. 9. 1904-8. 12. 1905, l. 22, 142, 297; DA Vidin, f. 15K, 
op. 1, a. e. 35 Planove i potvărditelni pisma za stroež na obštestveni i častni postrojki v grad vidin i okrăga, 13. 12. 1893-30. 7. 
1893, l. 22, 36, 39, 43, 47, 48, 64, 76, 81, 82, 86, 91, 94, 96, 123, 132, 159, 163, 164, 190, 200, 201, 205, 206, 210, 211; DA 
Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 36 Pisma, poemni uslovija i planove za stroeža na častni sgradi văv Vidin, 18. 10. 1908-15 11. 1908, l. 
97, 140, 149; DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 68 Planove, skici, situacionni tablici, prikazi i drugi za častni architekturni i drugi stroeži 
văv Vidin i svedenie za săstojanieto na blagoustrojstvoto v săštija grad, 31. 8. 1895-26. 2. 1909, l. 52, 59, 63, 72, 82, 105, 121, 
136, 178, 183, 195, 199; DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 69 Zajavlenija, pisma, planove i skici za stroeži na častni sgradi văv Vidinski 
okrăg, 16. 8. 1897-18. 12. 1908, l. 26; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 6 Architekturni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na 
kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 1889-1892, l. 1, 3, 8, 12, 16, 17; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 7 Architekturni i situacionni 
planove, zajavlenija i protokoli za dadena stroitelna linija v kvartali 169, 98, 68, 180, 183, 76a (čerkovno nastojatelstvo, okrăžno 
upravlenie), 83, 130, 27 (Osnovno učilište „Aleko Konstantinov“), 170, 312 i 325 văv Vidin (s opis), 1889-1928, l. 15, 16, 20; DA 
Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 9 Architekturni planove za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 1890-1905, l. 4, 6; DA 
Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 13 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin 
(s opis), 1891, l. 3, 10, 16, 18, 22, 24, 34, 41, 45, 48, 51, 57; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 24 Architekturni planove i zajavlenija za 
postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 1892, l. 4, 7, 11, 13, 15, 19; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 35 Architekturni i 
situacionni planove, zajavlenija i pisma za utvărždavane na proekti na častni lica za postrojavane na kăšti văv Vidin, 1893, l. 11, 
17, 20, 26, 32, 35, 41; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 42 Architekturni planove i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni lica 
văv Vidin (s opis), 1894, l. 13, 16, 22, 33; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 43 Architekturni planove i zajavlenija za postrojavane na 
kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1894, l. 4, 7, 19, 25; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 44 Architekturni planove za 
postrojavane na kăšti i drugi ot častni lica văv Vidin (s opis), 1893-1905, l. 8, 13, 16; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 48 Architekturni 
i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis) (s prodălženie), 1895 g., l. 17, 21, 
25, 29, 33; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 49 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni 
lica văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1895 g., l. 5, 9, 33, 37, 38, 43, 48; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 51 Architekturni i situacionni 
planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 1895, 1896, l. 12, 55; DA Vidin, f. 17K, op. 6, 
a. e. 64 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti, djukjan i pivnica ot častni lica văv Vidin (s 
opis), 1896-1897, l. 2, 17, 24, 33; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 74 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za 
postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis) (s prodălženie), 1897, l. 8, 37; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 75 Architekturni 
i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1897, l. 7, 17, 23, 
36; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 105 Architekturni i situacionni planove i protokoli za dadeni stroitelni linii v kvartalite 34, 107, 
201a, 148 i 172 văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1902, 1906, 1926, l. 8; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 110 Architekturni i situacionni 
planove, tablici, zajavlenija i drugi za postrojavane na sgradi ot častni lica v kvartalite stroitelni linii v kvartalite 221a, 98, 29, 26, 
15, 420 i 82 văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1903, l. 3; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 138 Architekturni, situacionni planove i 
zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite 239, 77, 203, 300, 401, 134a, 87, 133, 172, 173, 81, 74 i 106 văv 
Vidin (s opis) (s prodălženie), 1907, l. 20; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 155 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi 
za postrojavane na kăšti v kvartalite 342, 362, 150, 92, 120 i 89a văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1908, l. 14; DA Vidin, f. 17K, 
op. 6, a. e. 157 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot 
častni lica v kvartalite 299, 173, 352, 47, 222, 402, 480, 124, 180, 324 i 144 văv Vidin (s opis), 1908, 1924, l. 57; DA Vidin, f. 17K, 
op. 6, a. e. 165 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadeni stroitelni linii zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni 
lica v kvartalite 165, 77, 43, 89a, 259 i 10 văv Vidin (s opis) (s prodălženie), 1909, l. 4, 8; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 167 
Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadeni stroitelni linii i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite 
168a, 89, 170, 41, 164, 172 i 88 văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1909, l. 7; DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 455 Zajavlenija do kmeta 
za utvărždavane na proekti, protokoli za davane na stroitelna linija, udostoverenija, svidetelstva, deklaracii, situacionni planove, 
proekti, akr za săbarjane i dr. văv vrăzka s postrojavane, preustrojavane i nadstrojavane na masivni kăšti, djukjani, krăčma na ul. 
Novomachlenska, hotel na ul. Dunavska i stopanski postrojki văv Vidin (s vătrešen opis), 1897-1899, 1906-1911, l. 25, 201. 
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jejích stavby jsou pouze zmíněny ve vědeckých pracích), nejsou zahrnuty do rozboru. Do 

analýzy paradoxně nejsou zahrnuty také významní čeští architekti Karel Heinrich (Sofie, 

Kjustendil), Adolf Kolář (Sofie), Josef Schnitter (Plovdiv), dále méně známý Jeroným 

Bohutinský (Šumen, fragmentárně identifikována tvorba), Václav Havrda (Pleven, dodnes 

zcela neidentifikována tvorba domů), Rudolf Fischer (Kjustendil, fragmentárně identifikována 

tvorba), Libor Bayer (Kjustendil, dodnes zcela neidentifikována tvorba domů) a další, od 

kterých nejsou dostupné žádné plány obytných domů. Zcela fragmentárně – dvěma, resp. 

třemi kusy jsou zastoupeni například Jiří Prošek (Sofie) a Josef Prošek (Sofie). Stručně jsou 

zmíněna také některá hypotetická autorství domů (v Plevenu či Svištovu). Všechna uvedena 

jména jsou však zahrnuta v Katalogu, kde jsou uvedeny soupisy jejich známých/dohledaných 

staveb. Známé či předpokládané stavby architektů Adolfa Koláře, Josefa Schnittera, Jiřího 

a Josefa Proškových a Libora Bayera jsou prezentovány též v kapitolách s monografickými 

medailony (kap. 9, 10, 11, 12). 

Pokud se týče typu a formy analyzovaných domů, která bezpodmínečně reflektuje 

různorodou škálu a postavení stavebníků (kromě bulharských jmen také řada jmen tureckých 

či židovských), na plánech se objevují jak nejprostší stavení o dvou pokojích bez vlastní 

architektury, tak i řada architektonicky kvalitnějších domů zejména střední třídy (obchodníků, 

výrobců a řemeslníků, politických a veřejných činitelů). Ze studovaných plánů proto autor 

provedl užší výběr nejreprezentativnějších příkladů, které následně analyzoval. Hlavní 

důraz je kladen na městský dům pro individuální rodinné bydlení (zpravidla jednopodlažní, 

méně často dvoupodlažní) a na rodinný dům doplněný o další funkce, nejčastěji o další 

prostory obchodního rázu: krám (djukjan), pekárnu (furnu), kavárnu, pivnice apod., které 

jsou nejtypičtějšími formami ve sledovaném období. Analýza se tedy zaměřuje na obytné domy 

bulharské střední třídy. 

 

8.2. Současný stav poznání 

V hlavním městě Sofii, jež se stalo centrem veškerého politického, ekonomického i kulturního 

života mladého bulharského státu, dosáhli čeští architekti a stavitelé daleko lepších výsledků 

a samozřejmě i samotní zadavatelé byli v mnoha případech zámožnější (pro prominentní 

bulharské státníky, politiky či bankéře projektovali domy mimo jiné Josef Prošek, Jiří Prošek 

nebo Adolf Kolář). O architektonické produkci v hlavním městě a jejích typologických rysech 

ve sledovaném období dokládají zejména poznatky z dlouholetého výzkumu architekta doc. 

Petăra Jokimova (1935-2014), který se zabýval studiem honosných sofijských rodinných 

domů (či přímo vil nebo malých paláců) bohatých rodin postavených v období po osvobození 

zcela v evropském duchu. Dnes převážná část z nich již neexistuje – řada z nich zanikla již 

během dvacátých a třicátých let 20. století, mnoho jich sešlo během druhé světové války a 

zbytek nepřežil ve zbývajícím čase. Své hlavní poznatky shrnul architekt například v příspěvku 



8. Typologické rysy a forma individuálních městských domů 

- 171 - 

Ing. arch. Nikolay Brankov 

 Individualnoto bogato žilište v Sofija ot Osvoboždenieto do Părvata svetovna vojna 

[Individuální bohatý rodinný dům v Sofii od osvobození do první světové války] z roku 1978613. 

V souvislosti s architektem Petărem Jokimovem, který si během studia vytvořil a 

vlastnil soukromou sbírku (archiv) architektonických plánů domů v Sofii (osobní archiv 

Jokimov-Stoilovová), je třeba zde učinit jednu krátkou odbočku, jejímž cílem je osvětlit, proč 

nejsou v hlavním městě přístupné, ani nebyly publikovány téměř žádné plány ze sledovaného 

období a dokonce ani autor disertační práce jich nemohl získat mnoho. V sedmdesátých letech 

20. století při svých prvních průzkumech Petăr Jokimov „znovuobjevil“ v suterénních 

prostorech Odboru „Architektura a urbanismus“ při Magistrátu hlavního města Sofie 

[Napravlenie „Architektura i gradoustrojstvo“ při Stolična obština – vlastně stavební úřad] 

veškerou originální dokumentaci staveb povolovaných ve sledovaném období. Originální plány 

byly zcela bez zájmu a neuspořádaně pohozeny ve sklepě, načež byly časem zavaleny 

různými odpady ze stavebních úprav včetně vyměněných zařizovacích předmětů. Architekt ve 

speciálním obleku a s maskou na obličeji výkresy vyprostil ze špíny, vyčistil a uspořádal. Na 

vlastní náklady všechny plány zkopíroval heliografem a od plánů, které byly ve více 

exemplářích, si ponechal jeden originál. Všechny plány poté navrátil dotyčnému úřadu, jehož 

archiv je dnes nepřístupný (přístup stejně jako u nás by byl možný pouze se svolením vlastníka 

parcely). Tak vznikla zmíněná sbírka, kterou architektka (a Jokimovova družka) Ljubinka 

Stoilovová později systematizovala, podrobně sepsala, korigovala některá autorství, dataci a 

lokalizaci staveb, a postupně doplňovala o kopie plánů dalších staveb ve spolupráci s 

historičkou Marcellou Stern. 

Řada ze získaných plánů byla využita v rámci výzkumného projektu Vrăzky i vlijanija v 

architekturata i gradoustrojstvoto meždu Avstro-Ungarija i Bălgarija v kraja na XIX vek do 

Părvata svetovna vojna (1997-2000) vedeného Ljubinkou Stoilovovou (viz kap. 3). 

Výstupem projektu byl třísvazkový materiál s přibližně 600 stránkami formátu A4. Část těchto 

plánů byla představena (zřejmě poprvé a na posledy) v rámci stejnojmenné výstavy (též v 

Praze v roce 2000). V důsledku řady okolností způsobených nekolegiálním jednáním 

některých institucí a kolegů, nebyl výzkum jinak publikován. Jakékoliv pozdější snahy autorky 

o publikaci byly vždy zmařeny (jakož i všechny autorčiny pokusy o habilitační řízení). Před 

svou smrtí Petăr Jokimov odkázal architektce Stoilovové, aby se pokusila výsledky výzkumu 

publikovat, přičemž ilustrace textu budou tvořit plány z jejich sbírky. To je také důvodem, proč 

architektka Stoilovová odmítla poskytnout autorovi disertace jakýkoliv plán od českých 

architektů. Rukopis dodnes není vydán a tak soukromá sbírka Jokimov-Stoilovová, jakož i 

řada dnes zapomenutých a neexistujících staveb zůstává stále nepublikována. V tomto ohledu 

přetrvává v poznání sledovaného tématu obrovské prázdné místo.614 

                                                
613 JOKIMOV, Petăr. Individualnoto bogato žilište v Sofija ot Osvoboždenieto do Părvata svetovna vojna. S. 66-81. 
614 Informace čerpány STOILOVA, Ljubinka. Fwd: Novo zapitvane ot Praga [email]. Komu: nikolay.brankov@fsv.cvut.cz. 29. 10. 
2016 14:12. [cit. 19. 1. 2021]. 
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Originální plány nebo jejich kopie z různých obecních archivů a muzeí, fotografie i další 

informace o stavbách se statutem kulturních památek v Bulharsku jsou pravděpodobně stále 

dochovány v archivu Národního institutu pro kulturní památky (NIKP, bulh. NIPK), dnes 

Národního institutu nemovitého kulturního dědictví (NINKD, bulh. NINKN), který je však 

obtížně dostupný.615 

Plány, dobové fotografie a popisy by měly být dále k dispozici v archivu oddělení 

nemovitého kulturního dědictví Musea pro historii Sofie (dnes Regionální historické muzeum 

v Sofii).616 Autor disertační práce se pokusil kontaktovat vedení muzea, ale všechny jeho 

dopisy zůstaly zcela bez odpovědi. 

Až v roce 2020 začalo výše zmíněné ředitelství „Architektura a urbanismus“ při 

Magistrátu hlavního města Sofie publikovat na svých webových stránkách617 ve spolupráci s 

Regionálním historickým museem v Sofii některé zajímavé architektonické plány ze 

sledovaného období. Periodicita publikování je však velmi nepravidelná, ale nasvědčuje o tom, 

že plány (nebo alespoň nějaká část z nich) uspořádané a navrácené architektem Jokimovem 

před více ne čtyřiceti lety stále existují. Je tak naděje, že se v uvedené rubrice objeví někdy v 

budoucnu i plán některého domu navrženého českým architektem. 

Nepřístupnost plánové dokumentace domů ze Sofie však vedla k tomu, že autor 

disertační práce studoval archivní fondy v jiných provinčních městech. Tím do značné míry 

byla osvětlena celá škála „hromadné“ stavební produkce, která vznikala v režii městských 

architektů či architekt-asistentů (takovými byli po jistotu dobu všichni autoři studovaných 

plánů). 

Pokud se týče dalších zmapovaných tvoreb, dílem inženýra Jeronýma Bohutinského 

a zejména architekta a stavitele Tomáše Vrchoty v Šumenu se na základě studované 

stavební dokumentace a pochozího průzkumu zabýval bulharský architekt Venelin Ivanov, 

který svá zjištění publikoval v knize Šumenski značimi sgradi 1882-1950: Edno proučvane 

[Šumenské význačné stavby 1882-1950: Jedno zkoumání] z roku 2004618. Dílo nabízí řadu 

poznatků o konkrétních stavbách a prezentuje několik odchovných Vrchotových plánů a řadu 

fotografií jeho domů. V některých místech se však autor při určování autorství opírá pouze o 

svoje předpoklady na základě stylové podoby či shody), které je potřeba brát s určitou 

rezervou.619 

                                                
615 Tamtéž. 
616 Tamtéž. 
617  Ot archivite na NAG [online]. Stolična obština Napravlenie „Architektura i gradoustrojstvo“ [cit. 19. 1. 2021]. Dostupné z: 
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1035#short-menu. 
618 IVANOV, Venelin. Šumenski značimi sgradi 1882-1950: Edno proučvane. Veliko Tărnovo: Izdatelstvo „Faber“, 2004. 51 s. 
ISBN 954-775-306-1. 
619 Text zahrnuje také informace o současném stavu domů, případně o jejich majitelích. Text dále zahrnuje medailony architektů, 
které jsou rozptýlené ve vlastním textu. Kniha přinesla některá důležitá biografická zjištění i fotografii Jeronýma Bohutinského. U 
Tomáše Vrchoty sice nepřinesla žádná (nová) biografická zjištění (snad poprvé zmiňuje jeho syna Rudolfa, který byl souběžně 
zjištěn z dalších zdrojů, a dceru), ale ukazuje ho jako zkušeného „dekoratéra“ staveb. Objevná je informace o jeho spolupráci s 
bulharským architektem Nikolou Vasilevem. Ivanov také zmiňuje jméno Josefa Logara, který také působil jako soukromý 
projektant – dle archivních zjištění se však nejednalo o Čecha. 

https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1035#short-menu
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 Typologií a formě obytných domů v podání bulharských lidových stavitelů v období po 

osvobození Bulharska se (zřejmě jako jeden z prvních) věnoval prof. Nikolaj Tuleškov 

(*1947)620, přičemž navázal na své dlouholeté studium dějin bulharské architektury, zejména 

období bulharského obrození 621 ; problematice obchodně-obytných domů v bulharských 

městech po osvobození Simeonka Brakalovová622. 

 

8.3. Stručný vývoj typologie a formy individuálních městských domů 

v bulharských zemích od počátku 19. století do konce první světové 

války 

Před vlastní analýzou návrhů z výkresové dokumentace je potřeba se alespoň velmi stručně 

podívat na dosavadní poznatky o vývoje typologie a formy městských domů v bulharských 

zemích jak ve sledovaném období, tak i v období předešlém – období bulharského lidového 

obrození – protože „hodnocení vývoje bytové architektury z post-obrozeneckého období [tj. po 

osvobození] musí projít alespoň letmým pohledem na to, co bylo dosaženo v desetiletích před 

osvobozením. Ve skutečnosti je mylné domnívat se, že počátek evropeizačních procesů 

formování bytové kultury Bulharů sahá teprve do let po [rusko-turecké] válce. Ve skutečnosti 

pod vlivem osmanské evropeizace hlavního města [Istanbulu] v 18. století, jakož i 

prohlubujících se západoevropských vazeb zámožných vzdělaných lidí v polovině 19. století, 

se objevily v bulharských zemích první budovy, které nesly prvky nové funkčnosti a estetiky.“623 

 

8.3.1. Typologické rysy a formy individuálních městských domů v bulharských 

zemích v období od počátku 19. století do roku 1878 

Typologie a vlastní architektura bulharských domů, resp. všech staveb obecně z období 

obrození byla velmi rozmanitá a v každém regionu velmi odlišná.624 V období vrcholného a 

pozdního bulharského obrození se však vymezil svébytný architektonický proud nazývaný 

(někdy sporně) bulharské obrozenecké baroko, jehož výsledkem byly domy plovdivského 

typu. Tento druh městského domu byl typologickým jevem, který se postupně objevil ve všech 

bulharských zemích.625  Zde je na místě připomenout, že většina sledovaných jevů, resp. 

progresivních změn, se logicky projevovala nejdříve a nejčastěji u reprezentativních obydlí. 

                                                
620 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4. 
621 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. Práce Nikolaje Tuleškova o bulharské obrozenecké 
architektuře je používána vzhledem k její dostupnosti a skutečnosti, že se jedná o dílo poměrně nové (2006). Starší literatura 
problematiky je však daleko rozsáhlejší a některé další prameny byla pretentována v kap. 3). 
622 BRAKALOVA, Simeonka. Žilištno-tărgovskite sgradi sled osvoboždenieto. 
623 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4. S. 305. 
624 Např. lze pozorovat různé typy domů: arbanasský, dobrudžský, dům z údolí řek Strumy a Mesty, plovdivský, rodopský, 
srednogorský, strandžanský, trjavenský, západobulharský, žeravenský ad. Téma, jakož i výčet prací zabývajících se 
konkrétními typy je nad rámec disertace. Pro letmou představu viz např. Văzroždenski kašti [online]. Našeto Otečestvo 
Bălgarija. [cit. 19. 1. 2021]. Dostupné z: http://www.bgjourney.com/Architecture/vk/vk.html; Bălgarskata văzřoždenska kăšta 
[online]. Našeto Otečestvo Bălgarija [cit. 29. 4. 2014]. Dostupné z: http://www.bgjourney.com/Architecture/vk/obshto.html. 
625 Jedná se o jeden z nejvýznamnějších produktů bulharské obrozenecké architektury, viz podrobněji c. d. Nikolaje Tuleškova. 

http://www.bgjourney.com/Architecture/vk/vk.html
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Než bude věnována pozornost domům plovdivského typu, je nutno zastavit se na 

některé hlavní typologické znaky „běžných“ obydlí Bulharů v 19. století, které se budou často 

v textu vyskytovat. Nejčastějším ústředním prostorem v domě byl prostor v’kăšti626, což byla 

místnost s ohništěm, ke které přiléhaly další prostory různých funkcí. Soba 627  byla další 

obytnou místností, která se užívala na spaní, pro návštěvy apod. Při nejobyčejnějších domech 

se dům skládal pouze ze dvou vzájemně propojených místností – v’kăšti a soby (tj. 

dvojpokojový dům). Charakteristickým prvkem domů byl čardak 628 , což bylo otevřené 

loubí/terasa krytá střechou domu a s funkcí pracovního prostoru. Vstup byl z čardaku do 

v’kăšti, odkud byla přístupna soba (soby). Tento typologický „archetyp“ domu složený ze dvou 

prostorů tj. v’kăšti a jedné soby lze chápat jako nejnutnější základ všech bulharských domů, 

který se objevoval v různých formách v jednotlivých regionech.629 

Typologický vývoj plovdivského domu byl spojen s postupnými změnami v chápání 

dispozičního upořádání bulharského rodinného domu. První změna se týkala objemově-

prostorové a funkční kompozice domu. Pro tento typ obydlí se stala charakteristickou tzv. 

salonní (halová) dispozice, která byla založena na principu jednoho centrálního 

komunikačně-obytného prostoru – salonu (dle bulharského ekvivalentu, který bude zde užit; 

dále uváděno i jako „vestibul“), kolem kterého byly organizovány ostatní místnosti. Kompozice 

domů se vyznačovala výraznou symetrií v porovnání se starším pozdně středověkým 

bulharským domem, stavěným zpravidla na základě asymetrického umísťování místností 

kolem tzv. čardaku nebo mnohem řidčeji kolem prustu630 (jednalo se tedy o otevřené typy 

domů). V některých domech v horských oblastech (například v pohoří Stará Planina) měla v 

dispozici domu významné postavení coby centrum rodiny místnost s ohništěm zvaná v’kăšti, 

kterou z hlediska významu a funkce lze chápat blízkou salonu. Podobný předstupeň vývoje, a 

to dost bližší k salonnímu půdorysnému schématu, se uplatňoval také v raných domech v obci 

Žeravně, kde prust společně s tzv. posreštnikem631 tvořily, i když odděleně, prostor salonního 

                                                
626 V’kăšti – hlavní obytná místnost s ohništěm. Toto a všechna další upřesnění významů architektonických prvků v pozn. pod 
čarou jsou čerpána z Architekturen i archeologičeski rečnik [online]. Našeto Otečestvo Bălgarija [cit. 29. 4. 2014]. Dostupné z: 
http://www.bgjourney.com/Architecture/gloss/gloss.html; Terminolgičen rečnik. In: TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo 
na starite bălgari. Tom 2. S. 426-436. Nutno podotknout, že se terminologie vyznačovala regionálními odlišnostmi a funkčně blízké 
prostory byly na různých místech označovány jinak. 
627 Soba – obytná místnost domu zpravidla přilehající k v’kăšti zděnými kamny spojenými s ohništěm sousední místnosti, sloužila 
ke spaní, pro návštěvy a jako obývací místnost; název je od názvu zděných kamen. 
628 Čardak (turecky z perštiny çardak) – komunikační terasa před místnostmi domu, která je vyvýšena oproti okolnímu terénu 
dvora nebo umístěna ve druhém (horním) podlaží.  
629 Takto uspořádány byly např. západobulharské domy, ale obdobnou dispozici lze nalézt také u domů dobrudžských apod. V 
dalších variantách se objevovaly např. dvě soby po obou stranách v’kăšti (třípokojový dům). U domů v obci Žeravně ale například 
přiléhal k v’kăšti prostor zvaný prust (ale chyběla soba), což byl hospodářský prostor. V některých případech centrálně umístěný 
prust spojoval po obou stranách přiléhající v’kăšti a sobu (komunikační charakter) a byl přístupný z čardaku. V Dobrudže bylo 
charakteristické zdvojení domů, kdy dve základní sestavy v’kăšti a soba byly symetricky situovány kolem ústředního prostoru – 
prustu. Přehled je velmi zestručněn a problematika daleko rozsáhlejší, ale je evidentní, že od podobné dispozici byl jen krůček k 
salonnímu domu. Viz podrobněji Zapadno-bălgarskata kăšta [online]. Našeto Otečestvo Bălgarija [cit. 20. 1. 2021]. Dostupné z: 
http://www.bgjourney.com/Architecture/vk/Zapadno-Bxlgarska/WBul.html; Dobrudžanska văzřoždenska kăšta [online]. Našeto 
Otečestvo Bălgarija [cit. 20. 1. 2021]. Dostupné z: http://www.bgjourney.com/Architecture/vk/Dobrudja/dobrudja.html; 
Žeravnenska văzřoždenska kăšta [online]. Našeto Otečestvo Bălgarija [cit. 20. 1. 2021]. Dostupné z: 
http://www.bgjourney.com/Architecture/vk/Jeravna/jeravna.html. 
630 Prust – hospodářská, spojovací a komunikační místnost v některých bulharských obrozeneckých domech. Sloužil jako sklad a 
pracovní místnost. U typického domu z Koprivštice nebo Žeravny byl prust centrálním prostorem, kolem kterého byly rozmístěny 
ostatní obytné místnosti. Podobnou funkci měl také prust v prvním podlaží dvoupodlažních domů z Trjavny. 
631 Posreštnik – část prustu u typického domu ze Žeravny samostatně vyvýšená a s bohatší dekorací. Byla určená k vítání hostů 

http://www.bgjourney.com/Architecture/gloss/gloss.html
http://www.bgjourney.com/Architecture/vk/Zapadno-Bxlgarska/WBul.html
http://www.bgjourney.com/Architecture/vk/Dobrudja/dobrudja.html
http://www.bgjourney.com/Architecture/vk/Jeravna/jeravna.html
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 charakteru.632 Ve Filaretově domě v Žeravně z počátku 19. století byly oba tyto prostory již 

spojeny do jednoho velkého prostoru salonního charakteru ukončeného stropem 

pyramidálního tvaru. Podle prof. Nikolaje Tuleškova je zřejmé, že myšlenka jednoho centrálně 

umístěného, v některých případech též výrazně reprezentativního prostoru coby střediska 

křesťanského domu byla zakotvena v bulharských zemích již v 18. století. Avšak není známo, 

zda kromě uvedených příkladů, které předcházely vznik bulharských salonních domů, nebyly 

v 18. století stavěny také domy se salonní dispozicí podle vzoru tureckých sarajů633 nebo 

kjošků634 budovaných v Cařihradu a Drinopoli v 17. a 18. století, které mohly mít přímý vliv na 

genezi bulharských domů.635 Tuleškov připouští, že pokud podobné domy existovaly, jejich 

počet zřejmě nebyl veliký a jednalo se nanejvýš o paláce místních oblastních vládců – bejů 

stavěné po vzoru istanbulských.636 

Salonní dispozice byla postupně přenesena i do bulharských zemí, kde našla 

významné uplatnění v tvorbě lidových stavitelů. V době, kdy s novým motivem pracovali a dál 

ho rozvíjeli při nových realizací honosných domů postupně vznikající bulharské buržoazie 

(obchodníků a řemeslníků) v první polovině 19. století, byla v Istanbulu salonní dispozice 

postupně opouštěna. 637  Výrazným rozdílem mezi tureckými a bulharskými domy byla 

skutečnost, že se v Istanbulu stavitelé zaměřovali především na interiér, kdežto bulharští mistři 

měli k návrhu domu komplexní přístup: dispozice, objemově-prostorová kompozice i výtvarně-

estetické pojednání interiéru byly výsledkem jednotného tvůrčího procesu.638 Již z přelomu 18. 

a 19. století pochází dům Chadži Lampšy v Plovdivu s podobnou dispozicí jakou se vyznačoval 

istanbulský Baltadžiho dům.639 Salonní dispozice je patrna i v dalších raných plovdivských 

                                                
(bulharsky posreštam = vítám) a plnila tak část funkcí soby. 
632 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. S. 192. 
633 Saraj (turecky z perštiny saray) – palác, obydlí sultána nebo bohatých vládních představitelů, velký bohatý dům. 
634  Kjošk (turecky z perštiny köşk) – zde letní vila nebo dům. V dalším významu spojeném s bulharskými domy se jedná o 
zvednutou část nad podlahou (1-2 schůdky) na čardaku sloužící jako místo pro práci, stravování, odpočinek, návštěvy v létě, 
zpravidla bohatěji dekorovanou. Sloužil také jako místo, odkud majitel pozoroval najaté pracovníky pracující na čardaku.  
635 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. S. 192-193. 
636  Tamtéž. S. 193. Istanbulský původ salonního dispozičního schématu vyplývá i ze skutečnosti, že podobný typ domu byl 
nazýván sultan japasă, tj. budova sultánského typu. 

Právě do Istanbulu, hlavního města Osmanské říše, proudily ke konci osmnáctého století ideje z Evropy, zejména z Vídně a 
Paříže, které vedly ke vzniku prvních domů a paláců salonního typu. První podobné realizace byly uskutečněny v Istanbulu v 
době sultána Selima III. (1789-1807). Typická místnost tureckého muslimského domu zvaná divanchane (turecky z perštiny divan-
hane) – uvítací místnost, místnost pro hosty – se dle západoevropského vzoru začala postupně měnit z pouhého prvku harému 
ve velký centrálně umístěný salon, který organizoval nejen denní pobyt, ale i všechna komunikační propojení v domě. V případě, 
že se jednalo o dům dvoupodlažní, každé podlaží mělo obdobné dispoziční schéma a v barokním duchu byly salony v obou 
podlažích spojeny reprezentativním tříramenným schodištěm. Jeden z prvních příkladů tohoto salonního domu je Baltadžiho dům 
v Istanbulu z konce osmnáctého století, i když z dispozičního hlediska byl salon pouze zopakováním stále odděleného 
přilehajícího divanchane. V pozdějších letech se tento salon osamostatnil, typologicky se stal dominantním prvkem dispozice 
domu a postupně se transformoval z pravoúhlého nebo v rozích zkoseného půdorysného tvaru do tvaru oválného nebo okrouhlého 
po vzoru malých barokních paláců a honosných domů z Evropy. Mezi výrazné příklady tureckých domů tohoto typu z Istanbulu 
se řadí (jména uvedena přepisem z bulharštiny): Ševkije kjošk (čtvrť Nesbetije kasri, konec osmnáctého století), Chjunkar imam 
kjošk (čtvrť Asibadem, kolem roku 1800), Kjočeoglu kjošk (čtvrť Čengelkjoj, 1800), Šerefebad kasri (1800), Chasip paša jalasă 
(první polovina devatenáctého století) a řada dalších. Tyto budovy byly navrženy v duchu empíru, ale ryze barokní myšlenka 
oválného salonu zde nalezla významné uplatnění. 

TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. S. 192-193; TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo 
na starite bălgari. Tom 4. S. 305-306 
637 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. S. 193-194. 
638 Tamtéž. S. 194-198. 
639 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. S. 192; TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo 
na starite bălgari. Tom 4. S. 306. 
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realizacích z první poloviny 19. století640, jakož i u realizovaných domů v bohatém městě 

Koprivštice, kde se objevily historicky první ukázky domů plovdivského typu.641 Největšího 

rozmachu dosáhly tyto domy ale v Plovdivu, odkud také vzešel pojem plovdivský dům.642 

Podobné řešení bylo bezpochyby využito v domě Georgi Mavridiho známého jako Lamartinův 

(1829)643, který vyniká oválným salonem a tříramenným schodištěm.644 Prof. Tuleškov se 

domnívá, že podobných raných realizací existovalo více, ale nedochovaly se. Pro podložení 

svého předpokladu připomíná salon v druhém podlaží domu Atanase Stavridiho (konec 18. 

století), jehož strop je pokrytý rozsáhlým eliptickým plafondem svědčícím o vlivu eliptických 

divanchane.645 Domy plovdivského typu se do poloviny 19. století široce rozšířily i do dalších 

bulharských měst (např. do Kaloferu, Sofie, Samokovu, Šumenu, Tărgovište a mnoho dalších) 

a do osvobození bylo salonní dispoziční schéma jedno ze základních řešení bulharských 

domů.646 

Objemové rozvržení bulharského barokního domu – nezávislé na tvaru salonu nebo 

schodiště – se tedy řídilo jasně definovanou středovou osou symetrie, ačkoliv se v mnoha 

případech objevovala i druhá osa symetrie. Na středové ose byl situovaný jednotný systém 

vzájemně provázaných prostorů stupňovaných jak měřítkem, tak i detailem dekorativně 

modelovaných dřevěných stropů a stěn. 647  Bulharští stavitelé preferovali spíše pravoúhlé 

půdorysy místností a rozpracovali mnoho variantních řešení 648 , u kterých sofistikovaně 

aplikovali elipsový motiv, čímž vytvářeli iluzi pro skutečně oválný prostor649. Celý sled prostorů 

začínal vstupním portikem navazujícím na salon a schodiště v prvním podlaží a pokračoval v 

                                                
640 Mimo jiné v seljamlăku (seljamlăk (turecky z arabštiny selâm) – mužská část muslimského domu) Avzi pašy (třicátá léta 19. 
století) v obci Bardovce u Tetova (dn. v Severní Makedonii), v Kastorii (dn. v Řecku). TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo 
na starite bălgari. Tom 2. S. 193. 
641 VITKOVA, Elica. Plovdivskata văzroždenska kăšta v gr. Koprivštica [online]. Našeto Otečestvo Bălgarija [cit. 29. 4. 2014]. 
Dostupné z: http://www.bgjourney.com/Architecture/vk/Plovdivska%20v%20Koprivshtica/plovdivska.html. 
642 Plovdiv bývá označován za hlavní město bulharského baroka, protože tudy jako jedním z významných měst mezi Istanbulem 
a bulharským územím proudila velká část progresivních „barokních“ idejí symetrického centrálního komunikačně-obytného 
salonu různého půdorysného tvaru a oválně řešeného schodišťového prostoru, které byly použity u istanbulských sarajů a 
kjošků z počátku 19. století. TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. S. 194. 
643 Dle jména francouzského básníka a politika Alphonse de Prat de Lamartine, který zde pobýval v roce 1835. 
644 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. S. 194; TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo 
na starite bălgari. Tom 4. S. 306. 
645 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. S. 194. 
646  TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4. S. 307. Samotná geneze salonního domů však 
probíhala postupně, což lze osvětlit na příkladu utváření domů v Koprivštice. Dosud otevřené bulharské domy, u kterých se do 
obytných prostorů vstupovalo přes čardak, se postupně začaly zvětšovat. Zimnik (prostor pod domem, polo- nebo zcela zapuštěný 
pod zemí pro uschování potravin; dnes v bulharštině ve významu sklepení, sklep), který byl hospodářským prostorem a nalézal 
se v přízemí, byl postupně zapouštěn do terénu (stal se polosuterénem; slovo zimnik má dnes význam sklepu). Nově vzniklé 
(uvolněné) přízemní podlaží se stalo obytným a dům získal nově dvě obytná podlaží. Čardak v přízemí se proměnil v uvítací salon 
umístěný na ose domu (hlavní ose symetrie), ke kterému se vzhledem ke skutečnosti, že byl částečně nad terénem (nad 
zimnikem) přistupovalo přes dvojité venkovní reprezentativní schodiště. Čardak v horním podlaží se též proměnil v centrální 
reprezentativní salon, k němuž byl připojen několika schody zvýšený kjošk na ose domu a směrem do dvora (v salonních domech 
byl kjošk uzavřený a sloužil jako místo pro odpočinek a návštěvy). Druhé podlaží se stalo zcela obytné a prust, který původně měl 
hospodářské funkce, vymizel. Později bylo také schodiště mezi oběma obytnými podlažími situováno na ose domu. Obytné 
místnosti (soby a v’kăšti) se seskupily podél obou stran salonu a definovaly tak i druhou (podružnou) osu symetrie v příčném 
směru. Znaky domu plovdivského typu byly symetrie (nebyla nikdy absolutní) a uzavřenost (tj. absence čardaku). 
647 Stěny byly pojednány bohatou dekorací a plastikami – alafrangami (alafranga (turecky „na francouzský způsob“ – dekorativní 
nika ve stěně v reprezentativních místnostech, někdy i bohatě kolorována), dekorovanými dveřmi a konkávně prohnutými úseky. 
TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. S. 196-197. 
648 Například pravoúhlý salon s ve středu vepsanou elipsou, která pouze prohýbala zdi v místě vzájemného průniku, ale plně se 
projevila v bohatě promodelovaném plafondu. TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. S. 194. 
649 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. S. 194. 

http://www.bgjourney.com/Architecture/vk/Plovdivska%20v%20Koprivshtica/plovdivska.html
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 druhém podlaží přes obdobný salon až ke kjošku situovaném nad vstupem. Přesto, že ve 

většině domů byly místnosti pravoúhlé, vše v interiéru bylo úzce spojeno s měkkou křivkou. 

Velmi bohaté byly přechody mezi stropem a stěnami v místě změny půdorysných tvarů (elipsa 

vs. obdélník).650 

Hlavním kompoziční prvkem všech domů plovdivského typu byl portikus u hlavního 

vstupu, který nesl předsunutou střechu nebo vlastní kjošk v salonu v druhém podlaží. Samotný 

vstup, před kterým bylo situováno dvojité schodiště, byl často zapuštěn dovnitř půdorysu. Pod 

podestou byl zpravidla umístěn vstup do suterénu (zimniku). Tento charakteristický motiv byl 

velmi typický a bývá často srovnáván s kompozicí paláce Belveder ve Vídni. V Plovdivu, kde 

domy neměly hospodářskou část, nebyl zimnik využíván a domy neměly přístupové 

schodiště.651 

Jednota mezi rovnou čarou a oválem se stala jednou ze základních charakteristik 

bulharského baroka. Projevovala se jak v interiéru, tak i na fasádách, kde se křivka v období 

pozdního bulharského obrození trvale usadila a tvarovala římsy, krakorce arkýřů, portiky, 

nadokenní římsy a především na nově uplatňovaných frontonech s trojrozměrně prohnutými 

tvary. Změna v estetice domu v důsledku objemově-prostorových a funkčních změn tak 

výrazně ovlivnila vzhled bulharské architektury.652 

Salonní schéma se v Plovdivu i dalších bulharských městech uplatňovalo až do druhé 

poloviny devatenáctého století. Mezi nejvýznamnější příklady z Plovdivu se řadí dům Stepana 

Chindlijana (1835-1840), dům Argira Kujumdžiogluho (1847), dům Dimitra Georgiadiho (1846-

1848), dům Stojana Čomakova (kolem 1858-1860), dům Nikoly Nedkoviče (1862-1863); z 

Koprivšticy pak dům Nenčo Oslekova (1853-1856), dům Todora Desjova (1855), dům 

Kantardžieva, dům Lulčo Kableškova (1845), dům Petko Ljutova (1854, zde se prvně objevila 

výrazná křivka na fasádě); ze Šumenu dům Kostaki Djukmedžieva (1851), dům Dimităra 

Srebrova (1872)653; dále velký dům Arieho v Samokovu (1866-1872) a další.654 

Proces změny estetiky bulharských domů byl podmíněn také prohlubujícími se 

obchodními styky Osmanské říše se Střední a Západní Evropou přibližně od poloviny 

devatenáctého století. V tomto období se v bulharské tradiční architektuře (a to nejen obytných 

budov) stále více začaly objevovat reminiscence evropských architektonických slohů (kromě 

baroka také klasicismu či renesance655). Zvlášť vyvinuté v bulharské lidové architektuře bylo 

již uvedené baroko, které dosáhlo nejdokonalejší syntézy mezi tradiční bulharskou 

                                                
650 Tamtéž. S. 194-197. 
651  Plovdivskata văzroždenska kăšta v gr. Koprivštica [online]. Našeto Otečestvo Bălgarija [cit. 29. 4. 2014]. Dostupné z: 
http://www.bgjourney.com/Architecture/vk/Plovdivska%20v%20Koprivshtica/plovdivska.html. 
652 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. S. 197. 
653 Její půdorys zahrnoval 4 místnosti podél salonu. 
654  TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 2. S. 194, 258, 297, 324; TULEŠKOV, Nikolaj. 
Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4. S. 306-307; Plovdivskata văzroždenska kăšta v gr. Koprivštica [online]. Našeto 
Otečestvo Bălgarija [cit. 29. 4. 2014]. Dostupné z: 
http://www.bgjourney.com/Architecture/vk/Plovdivska%20v%20Koprivshtica/plovdivska.html ad. 
655 Tuleškov uvádí, že v rámci rozvoje bulharské obrozenecké architektury se vymezily specifické proudy nazývané (trochu sporně) 
bulharské obrozenecké baroko, bulharská obrozenecká neobyzantismus, bulharský obrozenecký klasicismus, bulharská 
obrozenecká neorenesance, bulharská obrozenecká neogotika. 

http://www.bgjourney.com/Architecture/vk/Plovdivska%20v%20Koprivshtica/plovdivska.html
http://www.bgjourney.com/Architecture/vk/Plovdivska%20v%20Koprivshtica/plovdivska.html


Disertační práce 

- 178 - 

Když Češi budovali Bulharsko 

 
architekturou a importovaným tvaroslovím. Větší uplatnění dosáhly také neobyzantismus 

(především v sakrálních stavbách) a klasicismus.656 

V sledované době se však ve velkých městech (Varna, Ruse) začaly objevovat také 

kamenné stavby evropeizovaného vzhledu, které se podobaly stavbám budovaným v hlavním 

městě Istanbulu. Prvky klasicismu lze pozorovat u některých staveb ze šedesátých let 

devatenáctého století, například již zmíněný dům Stojana Čomakova (1858-1860) nebo dům 

Nikoly Nedkoviče (1862-1863) v Plovdivu, které byly provedeny jako zděné stavby v 

klasicizujícím duchu – zde byla invence tradiční bulharské architektury minimální. Ze stejné 

doby pocházel také moderní hotel „Gjulšechin“ (1866) nebo Kaliopin dům (kolem roku 1865) v 

Rusi, třípodlažní empirový dům v Balčiku (1872), dům s eklektickou barokní fasádou bohatého 

obchodníka s tabákem ve městě Nevrokop (dn. Goce Delčev, 1877) a další. U většiny z těchto 

domů se začaly objevovat balkony s kovovými zábradlími typickými pro klasicismus.657 

V posledních desetiletích osmanské nadvlády lze vidět orientaci k evropskému 

způsobu života a architektury v nejbohatších bulharských vrstvách. V bulharských přístavních 

městech a správních centrech ve vnitrozemí byly postaveny jednotlivé reprezentativní obytné 

a obytně-obchodní budovy.658 

Podobné domy se začaly objevovat také ve Vardarské a Východoegejské Makedonii, 

především v Soluni, Bitoljy a Skopje. Mnoho bulharských mistrů pracovalo v této době na 

různých místech v říši i Istanbulu, kde prováděli stavby podle návrhů vzdělaných architekt 

činných také v sousedních zemích (Řecku, Srbsku, Rumunsku či v Rakousku-Uhersku, Rusku 

a Itálii). Tím bulharští stavitelé získali nové zkušenosti a dovednosti, které mohli uplatnit ve své 

práci v letech po osvobození (1878).659 

 

8.3.2. Typologické rysy a formy individuálních městských domů v bulharských 

zemích v období 1878 až 1918 

Dosud nastíněný vývoj individuálních městských domů zásadně ovlivnil tento druh staveb také 

v období po osvobození bulharských zemí. Z výše uvedeného je zřejmé, že evropeizační 

procesy ve formování životního stylu i estetického vkusu bohatých Bulharů, které byly 

ovlivněny projevem západoevropských architektonických tendencí osmnáctého a 

devatenáctého století v Istanbulu, začaly mnohem dříve a v době po osvobození mohlo dojít 

k jejich prohloubení. Architektura individuálních městských domů, jak bylo nastíněno v 

úvodních kapitolách, se v tomto období vyvíjela ve dvou liniích: 

– tvorba bulharských lidových stavitelů, kteří plynule navázali na zkušenosti a 

architektonické tendence předešlého období (architektura bulharského post-obrození); 

                                                
656 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4, Postvăzraždane. S. 307. 
657  Tamtéž. S. 307-309. Podle Tuleškova byla zábradlí dovážená patrně z Rakouska-Uherska z dílen vídeňské firmy „Rudolf 
Waagner“. 
658 BRAKALOVA, Simeonka. Žilištno-tărgovskite sgradi sled osvoboždenieto. Ve většině z nich existují prvky obrozeneckých tradic 
– způsob výstavby, plánovaná kompozice, pokrytí, přístup k dvornímu prostoru. 
659 Tamtéž. S. 309. 
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 – tvorba zahraničních a prvních bulharských architektů a inženýrů, kteří navázali 

na architektonické tendence a vzory ze západní a střední Evropy z přelomu století. 

 

8.3.2.1. Individuální domy v bulharských městech 

V prvních letech po osvobození Bulharska byla v mnoha případech nutná výstavba nových 

obytných domů ve městech, která byla zničena během osvobozenecké války (1877-1878). V 

prvních realizacích domů určených převážně pro obyvatele středních vrstev, jež vznikaly 

mnohdy v omezeném čase a za omezených prostředků, bylo možné pozorovat některé 

společné rysy jak v tvorbě bulharských stavitelů, tak i zahraničních architektů, a to ve vztahu 

dispozice i architektonického vzhledu. Ve velkých městech, zejména pak v hlavním městě si 

však postupně začaly razit cestu také progresivnější myšlenky v architektuře – jak v tvorbě 

cizích, tak i první generace bulharských architektů – a docházelo k postupnému nahrazení 

tradičního stavitelství a k radikální proměně architektonického rázu bulharských měst.  

Změny byly úzce spojeny také s novou bohatnoucí buržoazií, která vyžadovala domy 

svým vzhledem reflektující jejích společenského postavení. Legislativně tradiční stavitelství 

zavrhla Pravidla pro stavbu soukromých budov ve městech v Bulharském knížectví z roku 

1881, která se zabývala mimo jiné regulačními problémy a technickými požadavky na nové 

budovy. Pravidla určovala také velikost parcel, které byly zpravidla omezeny, takže umísťování 

domů bylo často dost problematické. Tato prvotní absence společných pravidel pro umísťování 

domů vytvořila základ pro volné nebo náhodné umístění staveb na parcelách a v tomto ohledu 

byla realizována nejrůznější řešení.660 Tradiční stavitelství v duchu post-obrození tak mohlo 

přetrvávat především v menších sídlech a obcích a ponejvíce ve městech v bulharských 

zemích (v Makedonii a Egejské Thrákii), které zůstávaly i nadále součásti území Osmanské 

říše.661 

Hromadná bytová výstavba byla celkově pojatá v evropském duchu. Podle svědectví 

českého historika Konstantina Jirečka přibližně v letech 1882 až 1884 získala obytná 

architektura v bulharských městech moderní vzhled.662 Ve své práci se Jireček mimo jiné 

věnoval popisu nových staveb a zdůraznil, že přesto, že se změnil jejich vzhled [evropská vize] 

a technika stavby [zejména zdění z cihel, nové typy oken], „starý plán“ [dispozice] zůstal. 

Většina raných domů ve městech (včetně hlavního města Sofie) tak podle něho měla pouze 

šest místností a byla jednopodlažní s polosuterénem. Dokonce i dům, ve kterém v letech 1880-

1882 bydlel bulharský kníže Alexandr I. Battenberg, byl stejného typu [ten byl ale zřejmě podle 

návrhu ruského architekta, pozn. a.].663 

                                                
660 JOKIMOV, Petăr. Individualnoto bogato žilište... S. 67. 
661 Takto vlastně také prezentuje Nikolaj Tuleškov ve svém díle – mnoho uváděných staveb dnes není na území Bulharska a do 
jisté míry to může být zkreslující. 
662 Cit. v TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4. S. 318. 
663 Tamtéž. S. 310. 
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Tento typ jednopodlažních domů na vysokém soklu (nejčastěji daný polosuterénním 

podlažím) a většinou klasicizující fasádou byl uplatňován bulharskými staviteli (vlastně i 

zahraničními architekty, jak bude také dál ukázáno) po celém bulharském území.664 Podle 

Tuleškova byly domy navrženy na principu salonu, chodby nebo čardaku. Výzdoba domů se 

týkala pouze uliční fasády, přičemž ostatní zůstávaly bez dekorací a pouze římsy obíhaly dům 

ze všech stran v případě, že neměl štítové stěny.665 Příklady podobných domů ukazuje řada 

archivních fotografií ze všech bulharských měst (viz dále rozbor domů z architektonických 

plánů). V mnoha případech se stavěly ještě menší jednopodlažní domy s polosuterénem nebo 

bez se dvěma místnostmi a chodbou či salonkem mezi nimi.666 

V této době se začaly objevovat i domy, u kterých byla kuchyně řešena v samostatné 

přístavbě k domu v zadní části dvora. Toto provozní schéma bylo podle Tuleškova zavedeno 

bulharskými staviteli, ale uplatnilo se pak i v tvorbě zahraničních a bulharských architektů.667 

Z významných příkladů rané bulharské poosbozenecké tvorby lze uvést dům bratrů 

Dimităra a Botjo Papazovových v Kazanlăku (Genčo Kănev, asi 1881-1883). Bulharským 

lidový stavitel Genčo Kănev (1829-1890) dům řešil podle obrozeneckého salonního schématu, 

se zapuštěným portikem (lodžii) s tribelonem a dvojitým schodištěm a centrálně umístěnou 

nástavbou. Místo kjošku byl v domě navržen druhý vnitřní salon pro návštěvy. Většina domů 

postavených bulharskými staviteli podle vlastních návrhů měla jasnou dvou- až třípodlažní 

strukturu. Třípodlažní byl například dům Medareva v Sevlievě postavený opět podle Kănevova 

návrhu ve stylu klasicismu s neobyzantskými prvky. Genčo Kănev postavil podobné domy i v 

dalších městech.668 

Mezi nejreprezentativnější domy z raného období ale patří dům Dobriho Željazkova ve 

Slivenu (Kolju Gančev, 1885-1890). Dílem Kănevova žáka Kolju Gančeva (1835-1922) z 

Trjavny představuje dvoupodlažní dům s centrální nadstavbou po vzoru domu Papazovových 

v Kazanlăku. Dispozice domu je řešena na již tradičním principu centrálního salonu. Vstup do 

domu je obdobně zapuštěn, s dvojitým schodištěm a portikem (lodžií) s tribelonem a fasády 

jsou řešeny eklekticky s klasicistními a barokními prvky.669 

Po osvobození začala rozsáhlá výstavba bytových a obytných komerčních, řadu 

veřejných budov. Podle Simeonky Brakalovové všechny tyto veřejné stavby nebyly schopny 

vytvářet ulice a dokonce ani náměstí a vtisknou nový vzhled bulharských měst. Podle 

architektky tento úkol splnily právě obytné a obytně-obchodních budovy.670 

Stavba prvních obytně-obchodních budov „nového typu“ po osvobození začala podél 

hlavních tradičních uličních cest, které vedly ke starým (před osvobozením vytvořeným) 

                                                
664 Tamtéž. S. 311-312. 
665 Tamtéž. S. 316. 
666 Tamtéž. S. 319. 
667 Tamtéž. S. 310. 
668 Tamtéž. S. 311-312. 
669 Tamtéž. S. 314. 
670 BRAKALOVA, Simeonka. Žilištno-tărgovskite sgradi sled osvoboždenieto. S. 345-356. 
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 správním, řemeslným a tržním centrům.671 Do konce devatenáctého století tak mělo téměř 

každé velké bulharské město alespoň jednu „hlavní“ ulici (nově regulovanou) se značným 

počtem vybodováních budov evropského typu.672 

První obytně-obchodní budovy postavené po osvobození byly dvoupodlažní, umístěny 

na uliční čáře. Ve většině případů měly slepé boční (štítové) fasády, aby mohly lépe vytvořit 

souvislou zástavbu – ta se však nemohla realizovat úplně a nepříznivě ovlivnila siluetu ulice. 

Fasády do ulice s menšími odchylkami byly navrženy s plastickou výzdobou v duchu 

neoklasicismu. V přízemí budov byly umístěny obchody, které obvykle zabíraly jednu 

kompoziční osu k ulici zepředu a jsou rozvinuty do hloubky. Průchod pro druhé obytné podlaží 

je úzký a vede ke schodišťovému prostoru, situovanému v zadní části budovy, bez ohledu na 

expozici, aby nedošlo ke zmenšení přední části obchodního prostoru na ulici. Obytné podlaží 

bylo uspořádáno kolem ústředního komunikačního prvku – chodby (viz dále).673 

 

8.3.2.2. Individuální domy v hlavním městě Sofii 

Vyhlášení Sofie hlavním městem v roce 1879 určilo její významný rozvoj ve všech oblastech 

života. Koncentroval se zde celý politický život země a rozvíjel průmysl, obchod a bankovnictví, 

což bylo také přirozeným předpokladem rychlého rozvoje architektury a stavitelství. Nově 

vzniklá vyšší buržoazie (představitelé státní správy, bohatí obchodníci, průmyslníci, finančníci 

a vyšší důstojníci) začala stavět své bohaté domy (vily), které reflektovaly jejích sociální a 

ekonomického postavení.674 V Sofii tak rostly celé obytné čtvrtě s intenzivním stavitelstvím 

honosných individuálních domů.675 

Podle zjištění Petăra Jokimova jen v Sofii pracovalo v oblasti obytného stavitelství 

přes třicet zahraničních architektů: Rakušané, Češi, Rusové, Italové, Němci, Francouzi, a 

pouze dva místní: architekt S. Dimitrov [se vší pravděpodobností se ale jednalo o srbského 

architekta Savy Dimitrijeviće] a Ing. Velčev, při poměru realizovaných staveb přibližně 9:1. 

První generace bulharských architektů, absolventů vyšší architektonických škol v Evropě, 

přišla až kolem roku 1894 [ve skutečnosti první absolventi přicházeli již v polovině 

osmdesátých let devatenáctého století].676  

Honosnější městské domy, které se v hlavním městě začaly objevovat téměř hned po 

osvobození Bulharska, byly podle Jokimova spíše obydlími pro místní sofijskou aristokracii. 

Zpočátku se domy stavěly neorganizovaně a svými charakteristikami byly blízké hromadně 

stavěným domům střední vrstvy, o kterých bylo pojednáno výše. Tyto domy nevykazovaly 

                                                
671 Tamtéž. 
672 Tamtéž. 
673 Tamtéž. V některých případech působila nepříznivě výška podlaží daná snahou o monumentalitu budovy. Proto byla v mnoha 
případech k hlavní části postavena tradiční přístavba, která připomínala letní kuchyň v lidovém domě, někdy v kombinaci s 
koupelnou, prádelnou a toaletou, které byly mimo budovu (kvůli stále chybějícímu vodovodnímu řadu a kanalizace). Toto přístavba 
doplňovala obytně-obchodní budovy i mnohem později a objevovala se dokonce i po první světové válce. 
674 JOKIMOV, Petăr. Individualnoto bogato žilište... S. 66. 
675 Tamtéž. S. 67. 
676 Tamtéž. S. 68. 
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žádné zvláštní architektonicko-prostorové nebo stylové znaky. Jednalo se o nevelké 

polozděné nebo zděné domy s kompaktním objemem a půdorysem čtvercovým nebo blízkým 

čtverci, nejčastěji jednopodlažní a se suterénem. Podle Jokimova je lze chápat jako přechodný 

typ mezi obrozeneckým domem a domem z období po osvobození, ale mnohem bližší k druhé 

skupině. Tyto domy představovaly kombinaci symetrického jednopodlažního domu 

uzavřeného (tedy plovdivského) typu a otevřeného typu s čardakem, při níž ten byl výrazně 

zmenšen na chodbu. Skupina místností byla chudá a s nedostatečným a jasně definovaným 

funkčním rozdělením. Takové domy se stavěly dokonce i v prvním desetiletí dvacátého století, 

a jak bude dále prezentováno, byla to nejčastější forma domů, která se objevuje i v návrzích 

ze studovaných plánů. Do značné míry lze najit shodné rysy s těmito domy také v prvních 

realizacích českých architektů jako například dům Ivana Urumova (Adolf Kolář, 1884) nebo 

dům Račo Dimčeva nebo Stefana Paprikova (Karl Heinrich, 1889). 

Typický dům bohaté buržoazie se v Sofii objevil až po sjednocení (1885), přičemž 

podobné domy byly stavěny také v Plovdivu, Rusi nebo Varně. Tento typ domů měl svá 

konkrétní architektonická specifika a sledoval svou vlastní cestu vývoje. Vysoké profesní 

zkušenosti zahraničních architektů byly rozhodující v procesu prudkého a celkového odtržení 

od stavebních tradic bulharského obrození. Evropská architektura v této době byla na relativně 

vyšší úrovni a její představitelé přenesli s sebou též moderní chápání funkce domu a jeho 

komfortu, nové konstrukční možnosti, stavební materiály, novodobé prostorové a stylové 

tendence. Za jedny z nejreprezentativnějších domů v Sofii, které v tomto obdoby vůbec vznikly, 

jsou považovány domy navržené a postavené vídeňským architektem Fridrichem 

Grünangerem. Mezi další výrazné tvůrčí osobnosti, které projektovaly domy bohatých 

sofijských občanů, patří architekti Peter Paul Brang, Adolf Kolář, Josef Prošek, Friedrich 

Schwamberg, Reinhold Schreiber, Karel Heinrich, Pechač Ribac, Anton Haderer, Jakob 

Heinrich Mayer, Ludwig Amo, Mariano Pernigoni, Vincenzo Tomagnoni, Moritz 

Feldhendler a další.677 

Dispoziční řešení i prostorové koncepce navržených domů byly podle Jokimova 

obdobné s těmi, které se objevovaly v Severní a Střední Evropě, a skutečnost, že již během 

prvních realizací z let 1881 až 1883 se v Sofii aplikovaly novodobé evropské architektonické 

tendence ve vztahu k funkční a objemově-prostorové kompozici domů, vyžaduje chápat tyto 

honosné městské domy jako importovaný jev.678 Přibližně do roku 1886 či 1887 byly domy v 

Sofii převážně jednopodlažní a na již zvětšené ploše bytu, který disponoval větším souborem 

místností, byly spojeny dohromady „denní“ a „noční“ funkce. V dalších letech se domy staly 

dvoupodlažními s rozvrstvením funkcí ve vertikálním směru: „denní“ v prvním podlaží a „noční“ 

v druhém podlaží.679  

                                                
677 JOKIMOV, Petăr. Individualnoto bogato žilište... S. 68. Křestní jména architektů byla doplněna z jiných zdrojů. 
678 Tamtéž. S. 68.  
679 Dle Jokimova byla tato struktura v nejbohatších domech rozvinuta k dokonalosti. Například část místností v druhé podlaží měly 
ryze denní určení, např. dětská herna v domech D. Jablanského a Ch. Sărmadžieva, denní místnost v druhém podlaží v domě 
architekta G. Fingova, pracovna v bezprostřední návaznosti na ložnice v domě architekta D. Ničeva, plynule napojení dvou salonů 
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 Postupně se tak vymezily tří skupiny místností dle funkčního určení: reprezentativní 

(společenské), intimně-bytové a hospodářské.680 

První skupina zahrnovala vstupní reprezentativní halu s předsíní nebo bez, salon 

nebo skupinu salonů, zpočátku skoro vždy plynule napojeny, a jídelnu.681 

Druhá skupina obsahovala ložnice pro rodiče, pro děti (i s připojenou hernou; někdy i 

dvě ložnice pro chlapce a dívky), pro hosty, intimní obývací pokoj (někdy tuto funkci plnila 

samotná hala na podlaží), budoár, v některých případech také pracovnu. Tato skupina se 

řešila s ohledem na její intimnější charakter a obvykle byla situována v druhém podlaží. 

Třetí skupinu tvořily kuchyň a k ní připojené další místnosti (spíže, umývárny, pokoj 

pro služebnictvo se samostatným hygienickým zařízením, schodiště do suterénu a u 

dvoupodlažních domů další schodiště ze suterénu až do druhého podlaží a na půdu, východ 

na dvůr, chodby a další). Podle umístění této skupiny místností v celkovém půdoryse domů 

bylo možno pozorovat tří řešení.682 

Půdorysné schéma honosných domů bylo založeno převážně na halovém principu. 

Všechny komunikace se v honosných domech řešily velmi pečlivě tak, aby se pomocné 

komunikace nekřížily s reprezentačními. Toto bylo často zajištěno opakováním jak 

vodorovných, tak i vertikálních komunikací. Z Jokimovových zjištění byly však domy středních 

vrstev buržoazie ve většině případů na chodbovém principu. V případě, že na chodbovém 

principu byly stavěny honosné domy, jako v případě domu Tǎpčileštových (Adolf Kolář, 1884), 

byly podle Jokimova výsledkem tvůrčího rukopisu a většinou směřovaly k halovému řešení. 

Dispozice na chodbovém principu navrhovali také architekti Peter Paul Brang, Josef Prošek, 

Karel Heinrich a další.683 

Základním komunikačním uzlem v honosných domech byla tedy hala. Z počátku byla 

součástí reprezentačními skupiny místností, vítala bezprostředně po vstupu. V těchto 

případech pak vnitřní komunikace byly chodbové, jak tomu bylo u domu Stamatova (1882), 

domu Stefana Paprikova (Karel Heinrich, 1893) nebo domu Angelova (Peter Paul Brang). 

Hala byla zpravidla oddělena od hlavního domovního schodiště do druhého podlaží. V domě 

                                                
a kabinetu v druhém podlaží v domě A. Dimčeva. Místnosti s podobnou funkcí byly umístěny vedle sebe a plynule spojeny, což 
umožňovalo praktické a racionální využití v konkrétních případech. 
680 JOKIMOV, Petăr. Individualnoto bogato žilište... S. 70. 
681 Původně byly určeny pouze pro hosty a využívaly se pouze sporadicky, ale s vývojem myšlenky racionálního, promyšleného 
komfortu se tyto místnosti staly polyfunkčními. Salon nebo místnost pro hosty se proměnil v obývací pokoj určený pro celodenní 
využití. Reprezentativní hala ztratila ryze komunikační charakter a změnila se v obytný prostor. V půdorysném rozvržení byla tato 
skupina situována u uliční fasády, která byla zvýrazněna svým architektonickým pojetím. V některých případech byla naznačena 
v půdoryse neexistující symetrie jako například dům Grekova a Popova (Peter Paul Brang, 1886) a dům Stoila Džumalieva (Peter 
Paul Brang, 1889) a další. V pozdějších letech se pozice místností určovala podle požadavků na komfort a funkční propojení s 
ostatními místnostmi, jakož i dobře promyšlenou a řešenou vnitřní komunikací v domě. V domě dr. Slavčeva (Nikola Lazarov, 
1904) se hala, salon, obývací pokoj a jídelna staly centrálním kompozičním jádrem denního pobytu v domě, aniž by byly striktně 
určeny k reprezentativním účelům. 
682 1) místnosti byly odděleny v samostatném korpusu, obvykle jednopodlažním a výrazně zasahujícím do zadního dvora – tato 
varianta byla využívána velmi často, například u domu Konstantina Stoilova (Josef Prošek, 1896), Stoila Džumalieva (Peter Paul 
Brang, 1889), dr. Natinčeva (Peter Paul Brang, 1889) a dalších, kde však hospodářský blok byl s jídelnou spojen dlouhými a 
nepohodlnými chodbami. Ukázkou tohoto typu domu byl také dům Kiro Tuleškova (1898); 2) místnosti byly umístěny v rámci 
prvního podlaží – byla to tradiční varianta způsobující někdy nevhodné křížení reprezentativních a intimních komunikací; 3/ 
místnosti byly umístěny v suterénu – tato varianta byla většinou aplikována v nejhonosnějších domech – Dimităra Jablanského, 
Charalambi Sărmadžieva, Michaila Momčilova a dalších. Toto řešení vyžadovalo zřídit v prvním podlaží ofis pro příjem jídla z 
kuchyně, který by byl dobře napojen na jídelnu. 
683 JOKIMOV, Petăr. Individualnoto bogato žilište v Sofija... S. 70. 
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Mironova (Petko Momčilov, 1900) byla hala dokonale oddělena, propojovala pouze 

reprezentační místnosti a sama měla reprezentační charakter. Jak bylo naznačeno výše, 

postupem času ale hala ztratila ryze spojovací funkci a změnila se v denní místnost a salon. 

Tomu pak byl podřízen interiér a objevily se prvky komfortu jako krb, niky s rohovými 

pohovkami, séparé pro intimní rozhovory, zimní zahrady apod. Rozměry haly se zvětšily, když 

se k ní připojilo schodiště do druhého podlaží a její tvar se stal nepravidelným. V některých 

případech byla hala řešena přes dvě podlaží s galerií. 684 

V honosných domech byly většinou dvě schodiště: jedno bylo pro hospodářskou část, 

druhé bylo vždy bohatě zdobené hlavní schodiště. Zpočátku bylo napojeno přímo na předsíň 

(jako v domě Džumalieva) nebo na halu, ale vždy oddělené od ní a většinou mělo oválnou 

výstupní čáru (jako pozůstatek klasických schémat). Později schodiště stalo součástí interiéru 

haly. Tímto způsobem bylo schodiště řešeno velmi dobře v domě Michaila Momčilova (Petko 

Momčilov, 1899), domě J. Todorova (Petko Momčilov, 1900), domě Dimităra Jablanského 

(Fridrich Grünanger, 1906-1907), domě Věry Drenkovové (Georgi Fingov a Kiro Maričkov, 

1905) nebo domě Ivana Geševa (Nikola Lazarov, 1909) a další.685 

Na začátku disponovaly domy pouze toaletami ve dvou oddělených buňkách (jedna 

pro služebnictvo) umístěných v hospodářské části nebo u schodiště a vždy blízko žumpy. 

Koupelna se začala objevovat později, byla umístěna v samostatném prostoru a luxusně 

vybavena. Většinou se kombinovala s prádelnou, šatnou a byla v blízkosti ložnic v druhém 

podlaží. V nejbohatších domech se objevovaly dokonce koupelny i pro hosty.686 

 

8.3.2.3. Architektura individuálních domů v hlavním městě Sofii 

Ve své studii se Petăr Jokimov zabýval otázkami vztahů funkce a formy, tak aktuálním na 

přelomu devatenáctého a dvacátého století. Také do Sofie doputovaly tendence promyšleného 

komfortu a architekti postupně začali domy řešit zevnitř ven. Vnější vzhled začal odrážet 

nejpřesněji vnitřní obsah domu, tj. při návrhu byla na prvním místě funkce. Snaha o racionální 

využití celého prostoru a dobře promýšlené řešení vnitřních komunikací již nemohla využívat 

symetrická řešení. Vnitřní prostor byl vnímán novým způsobem a změnil se v plastickém prvku 

návrhu. Přesto v Evropě i nadále převládala obliba neostylů a eklektiky – jak je známo, 

tradicionalismus, který převládal v architektonických kruzích, bránil estetickému vývoji, který 

se opozdil skoro o půl století. V Bulharsku přišel tento konflikt již s tvorbou zahraničních 

architektů-přesvědčených tradicionalistů a byl silně zastoupen v architektonickém řešení 

honosných domů mladé bulharské buržoazie. V sofijské bytové architektuře z prvních dvou 

desetiletí přibližně až do roku 1900-1905 byl cítit vliv skoro všech slohů od románského až po 

barok a neoklasicismus a všechny varianty jejich kombinací.687  

                                                
684 Tamtéž. S. 71-72. 
685 Tamtéž. S. 72. 
686 Tamtéž. S. 72. 
687 Tamtéž. S. 72-73. 
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 V první dekádě (do roku 1890) převládala neoklasicistní a neorenesanční estetika. 

Fasády byly strohé a bez bohaté dekorace a působily především svými plastickými hmotami a 

proporcemi. Obytné domy byly v celkovém provedení kompaktní. Velmi často byla hledaná 

pseudosymetrie. U fasádních kompozic měly velmi důležitou roli okenní otvory. 

Reprezentativní místnosti byly často zvýrazněny trojicí oken a arkádou. Dokonce u 

nesymetrických kompozic jako například i domu majora Bončeva (Petko Momčilov, 1899) byl 

rizalit řešen ve stejném duchu, přestože nezvýrazňoval žádnou kompoziční osu. U 

nesymetrických fasád byly pro zachování reprezentativnosti stavby navrhovány různé věžovité 

motivy s antikizujícími ukončeními (dům Michaila Momčilova), mansardovou střechou apod. V 

reprezentativním duchu byly tvarovány také vstupy domů. S velkou pozorností byly ale 

rozpracovány pouze reprezentativní fasády, všechny ostatní byly řešeny poměrně skromně. 

Tento stylově-estetický proud byl zaveden pracemi zahraničních (i některých bulharských) 

architektů – Adolfa Koláře, Václava Krásného688, Karla Heinricha (v počátečních letech své 

tvorby v Sofii), Mayerbera, Petera Paula Branga, Petko Momčilova a další.689 

Ve formování estetického vkusu vyšší sofijské buržoazie sehrál velkou roli také knížecí, 

později carský palác navržený v duchu francouzských paláců osmnáctého století, který se brzy 

stal modelem napodobování. Bohatí stavebníci investoři objednávali své domy u architekta 

Fridricha Grünangera (1856-1929), který byl dokázal mistrovsky interpretovat bohatě zdobné 

vídeňské baroko, někdy úspěšně propojené s prvky renesance a rokoka. Jeho domy se staly 

módou, která přervala i mnohem později než rok 1903-1905, kdy se v Sofii hromadně uplatnila 

secese.690 

Po zahraničních architektech přišla první generace bulharských architektů (1890-

1900). Výčet by jistě byl daleko rozsáhlejší, nutno zmínit alespoň architekty Georgi Fingova, 

Nikolu Lazarova, Jurdana Milanova, Petko Momčilova, Georgi Nenova, Ivana 

Nestrorova, Dimo Ničeva, Janaki Stavreva, Nikolu Zankova a řada dalších. Všichni byli 

absolventi vysokých technických škol v Paříži, Gentu, Praze či Vídni. První bulharští architekti 

byli stále přesvědčenými tradicionalisty a svým návratem do Bulharska pokračovali směr 

rozvoje architektury předznamenaným tvorbou zahraničních architektů. Tak například všechny 

domy postavené architektem Petko Momčilovem (1864-1923) se držely neorenesančního 

stylového proudu a čistoty forem, a až později prošla jeho tvorba vlastním vývojem od neostylů 

                                                
688 Petăr Jokimov uvádí, že Václav Krásný spolupracoval s Adolfem Kolářem (u daného domu jsou uváděni jako spoluautoři), 
ale o vlastních domech Václava Krásného a zda je vůbec navrhoval, není nic známo. 
689 Tamtéž. S. 74. 
690  Tamtéž. S. 74-75. Dům Any Pulievové (1899) řešen v lehce narušeném objemu s velmi strohou dispozicí obou podlaží. 
Reprezentativně a bohatě byl řešen vstup stavby umístěný v rizalitu přes obě podlaží, ukončeném trojúhelným frontonem. V 
dispozici se však tato výrazná osa neprojevovala – jediným cílem tak bylo zvýraznit vstup do domu. Dům Charalambi Sărmadžieva 
(1903) byl založen na dvoupodlažním velmi plasticky tvarovaném objemu. Dispozice vycházela ze strohého halového řešení 
organizujícího racionální vnitřní prostor s komfortním a precizně řešeným interiérem. Zvenčí byla homogenně působící stavba 
pojednána v duchu vídeňského baroka s prvky rokoka a akcentem věže. Za Grünangerův jednoznačný vrchol bytové výstavby z 
této doby bývá považován dům Dimităra Jablansklého (1906-1907), který jasně ukazoval silnou ambici bohatého stavebníka 
dosáhnout palácového komfortu a luxusu. Kompaktní dvoupodlažní budova byla oplněna dvěma věžovitými útvary. 
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přes stylově-dekorativní metody charakteristické pro severoevropský individuální dům k vlastní 

interpretaci secese.691 

Naopak Nikola Lazarov (1870-1942) se přiklonil k bohatým barokním tvarům, ale 

nebyly mu cizí ani secesní formy. Jeho stavby měly luxusní, ale někdy příliš strohé dispozice, 

které se propisovaly i do obecně strnulých objemů.692 

Počátek dvacátého století byla doba, kdy Bulharsko upadlo do ekonomické i kulturní 

závislosti na Západní Evropě. Západní vlivy proudily do Bulharska díky mladším bulharským 

architektům druhé generace, kteří pod vlivem vídeňské školy profesora Otty Wagnera 

importovali plošně secesi. Secesní architektura sofijského domu byla obecné míře 

architekturou silných akcentů. Skoro všechny domy měly věžovitá ukončení. 693  Umístění 

okenních otvorů na fasádě již nesledovalo strohý kanonický řád – okna byla umístěna tam, 

kde jich bylo potřeba z hlediska potřeb dispozice, aniž by architekt nutně sledoval jejích 

umístění zvenku, čímž byla podtržena funkce. Podobně byl řešen také vstup, čímž vznikal 

pocit náhodného umístění. Charakteristické bylo i bohaté zpracování skla a železa nebo 

dřevěné verandy a balkony. Výrazně impresivní působení secese nebylo jen výsledkem 

volného umístění hmot v celkovém objemu a svébytné kompozici fasády, ale specifická byla i 

secesní plastická dekorace, která byla vždy součástí detailního řešení architekta.694 

V období mezi válkami (1912-1920) bylo stavitelství domů značně omezeno, ale podle 

Petăra Jokimova se domy postavené v tomto období je nevyznačovaly zvláštními 

půdorysnými, objemově-prostorovými a stylovými kvalitami. Opakovalo se vždy to, co již bylo 

nastoleno. Na konci sledovaného období zřetelné zjednodušování dekorace a snaha o úplný 

triumf funkce domu.695 

 

8.4. Individuální městské domy v Bulharsku na plánech českých 

inženýrů, architektů a stavitelů (1878-1918) 

 

8.4.1. Charakteristika analyzované výkresové dokumentace 

Studované architektonické plány individuálních městských domů, které vypracovali čeští 

inženýři, architekti a stavitelé, se v bulharských archivních fondech dochovaly v originále nebo 

v původní dobové kopii provedené technologií chemického modrotisku (kyanotypie) 696 . 

                                                
691 Tamtéž. S. 75. Dům jeho bratra Ing. Michaila Momčilova vyřešil v uvolněnější dispozici, která se projevila rozvolněnost objemů. 
Dům byl ve své podstatě velmi blízký funkční a dispozičně-prostorové koncepci domů Sărmadžieva a Jablanského. Ve stylovém 
ohledu nesl znaky renesance s prvky baroka. 
692 Tamtéž. S. 76. Dům Ivana Popova (1897) stavěl s fasádně-dekorativní kompozicí obsahující prvky všech slohů, dům Atanase 
Dimčeva (1914, přestavba) měl halovou dispozici a barokní fasádou, dům Georgi Vazova (1898) byl proveden v mauritánském 
duchu, dr. Metodi Slavčeva v barokním apod. 
693  jako např. dům Věry Drenkovové (Georgi Fingov a Kiro Maričkov, 1905, dnes řecký konzulát), dekorativní ornamentální 
nástavby jako např. dům bratrů Ivanových, (Georgi Fingov a Kiro Maričkov), stanové střechy jako např. domy bratrů Ivana a 
Juliana Paruševových, (Nikola Lazarov, 1911), dům architekta Dimo Ničeva (1914). 
694 Tamtéž. S. 76. 
695 Tamtéž. S. 78. 
696 Fotochemický modrotisk [online]. Chemie a světlo [cit. 29. 4. 2014]. Dostupné z:  
 https://www.chemieasvetlo.cz/teorie/fotochemicky-modrotisk/. 

https://www.chemieasvetlo.cz/teorie/fotochemicky-modrotisk/
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 Originální plány byly dle dobových zvyklostí ručně rýsovány černým inkoustem (tuší) a vybrané 

výkresy (půdorysy a řezy) byly (zpravidla) doplňovány plnými barevnými šrafami (akvarelem): 

například nové zdivo v červeném odstínu, bourané či dřevěné konstrukce ve žlutých odstínech, 

základy (kámen) v šedém odstínu apod. Architektonický plán kromě náležitého nadpisu, který 

zahrnoval typ stavby (novostavba, resp. přístavba, nástavba nebo stavební úpravy), druhu 

budovy (dům, bulh. kăšta), jméno stavebníka a lokalizace stavby zahrnoval jednotlivé 

návrhové výkresy domu v měřítku 1:100, které měly zpravidla své logické místo. Jednalo se o 

hlavní (uliční) průčelí a průčelí zadní (do dvora), případně boční (vstupní), příčný a 

podélný řez, půdorysy všech nadzemních i podzemních podlaží a půdorys základů 

(poslední dva často integrované do jednoho výkresu). Ve výjimečných příkladech se na plánu 

objevuje detail plastické dekorace fasády (profilace říms, orámování oken a podokenních 

polí, bosáže apod.) či situační výkres v měřítku 1:200. Forma tak odpovídala požadavkům 

stanoveným v Pravidlech pro stavbu soukromých budov.697  

Architekti své plány většinou kreslili sami, přičemž je čitelný charakteristický autorský 

rukopis. Na plánech Tomáše Vrchoty však jsou evidentní odlišnosti, které nasvědčují tomu, 

že v různých letech plány zřejmě kreslily různé osoby. Je pochopitelné, že při produkci návrhů 

čítající přes 250 staveb ve Vidinu za dvacet let (1889-1909), které v mnoha případech zřejmě 

také prováděl, musel mít svoje kresliče (v úvahu připadají minimálně jeho dva synové Rudolf 

– též stavitel a Tomáš – geodet, ale bylo jich zřejmě daleko více). 

 

8.4.2. Umístění domů na pozemku dle situačních výkresů 

Dochované situační výkresy (zvlášť či součástí plánu domu) svědčí o zvyklostech umísťování 

domů na pozemku. Ze situací vyplývá, že domy byly stavěny na relativně malých a často 

úzkých parcelách (požadavek minimálních rozměrů parcel byl daný Pravidly pro stavbu 

soukromých budov), případně větších parcel nepravidelného tvaru, což bylo pozůstalostí 

historického volného či spíše nahodilého utváření struktury bulharských měst. Parcely se lišily 

v závislosti na tom, zda byl dům stavěn v upravované (centrální, historické) části města, nebo 

v lokalitě, kde byla provedena zcela nová regulace, resp. parcelace. V historicky zastavěných 

částech města byla pozice domu na pozemku určena v závislosti na novém vedení uličních 

komunikací (uliční čáry) podle již schváleného regulačního plánu města, který v mnoha 

případech již nerespektoval původní městskou strukturu. Uliční čára tak mnohdy procházela 

zcela jinou trajektorií než vlastní hranice stávajících parcel. Část parcely, která se ocitla v místě 

nové komunikace, byla posléze odkoupena či vyvlastněna městem, čímž byl tvar parcely opět 

korigován. Vzhledem k velmi časté absenci severky světové strany zřejmě nebyly při umístění 

domu brány v potaz. Při umísťování nových domů lze pozorovat několik výrazných tendencí: 

– dům byl umístěn co nejdál od ulice, tj. při protější vnitřní hranici parcely; 

                                                
697 Pravila za stroene na častni zdanija v gradovete. S. 24. Viz příl. 3. V Pravidlech pro stavbu soukromých budov jsou uvedena 
měřítka poněkud odlišná od měřítek studovaných plánů: „Měřítko výkresů je: a) pro generální plány 1/500; b) pro detailní plány 
podlaží 1/200; c) pro fasády a řezy 1/100.“ Zřejmě se to v praxi řídilo velikostí stavby. 
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– dům byl umístěn volně na pozemku, na kterém se často nacházely další objekty; 

– dům byl umístěn na uliční čáře (velmi často); 

– dům byl umístěn při jedné, resp. v případě úzké parcely při obou bočních 

hranicích s jednou, resp. dvěma bočními štítovými stěnami k sousedovi, resp. sousedům; 

– dům byl umístěn na uliční čáře i na hranici parcely jako v předchozí odrážce. 

Pravidly pro stavbu soukromých budov stanovovala tyto velikosti parcel: 

 
„12. b) Velikost pozemků pro stavbu domů pouze pro bydlení nebo obchodů s 

obytným domem v patře nebude menší než (250) dvě stě padesát metrů čtverečních, s 

čelem (fasádou) nejméně (10) deset běžných metrů, podél ulice;“698 

„15. Na pozemcích pro domy nebo djukjany [krámy] s obytným domem v patře 

by měl být ponechán nezastavěný prostor pro dvůr o ploše nejméně (100) sto metrů 

čtverečních a na pozemcích pouze pro djukjany [krámy] nejméně (20) dvacet metrů 

čtverečních.“ 699 

 

8.4.3. Dispoziční schémata 

Do rozboru byly vybrány pouze návrhy novostaveb domů, kde jsou nejzřetelnější dané 

typologické rysy. Řada typologicky stejných domů vykazuje některé odlišnosti v detailu. 

Naopak mnoho návrhů domů prezentuje ojedinělé dispoziční řešení, které však nevyniká 

žádnými charakteristickými znaky, a tak je nelze zatřídit. Půdorysy na mnoha plánech nejsou 

opatřeny popiskami místností, takže v mnoha případech není možné definovat jejich funkční 

náplň. Pro označení tak bude použit pojem „obytná místnost“, resp. „pokoj“.  

Ve studovaných výkresech lze vystopovat dva základní typy dispozičního uspořádání, 

které čeští technici navrhovali ve sledovaném období a ve své podstatě mají evidentně 

společné kořeny: 

– domy s dispozicí na chodbovém principu; 

– domy s dispozicí na salonním (halovém) principu. 

V nejčastějších případech se jednalo o jednopodlažní, méně často dvoupodlažní domy 

drobného měřítka, které jsou nejtypičtější formou městských obytných domů v Bulharsku ve 

sledovaném období vůbec. Svou podstatou jsou to domy pro bydlení jedné rodiny, které 

odpovídají místním zvyklostem bydlení (tento typ dům zmiňují ve svých textech jak Nikolaj 

Tuleškov, tak i Petăr Jokimov). Bytové (nájemné) domy s byty o třech-čtyřech i více 

podlažích (i samotná forma bydlení) se například do Bulharska dostávaly postupně a s jistým 

časovým posunem. Ve sledovaném období se podobné domy objevovaly zejména v centru 

hlavního města Sofie a ve větších městech (od devadesátých let devatenáctého století a 

zejména až v první desetiletí dvacátého století). Široce se tato forma obytných staveb uplatnila 

                                                
698 Pravila za stroene na častni zdanija v gradovete. S. 24. Viz též příl. 3. 
699 Tamtéž. 
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 až ve dvacátých a třicátých let dvacátého století. Velikost individuálních domů byla ovlivněna 

velikostí vlastního půdorysu. 

Ze stavebních plánů jsou patrna také dvě nejčastější řešení kuchyní. V mnoha 

případech (vyjímaje nejprostších stavení, kde se v půdorysu domu často objevuje ohniště s 

komínem – tzv. odžak) neměly domy vlastní kuchyň. Ta se zřejmě z požárních důvodů 

realizovala odděleně v samostatně stojícím objektu v blízkosti domu (např. rovnoběžně s ním) 

nebo naopak byla k domu, případně i v kombinaci s později zavedeným hygienickým zázemím 

(lázní, záchodu) připojena ve formě zadního traktu situovaného kolmo na dům. Poslední 

uvedené řešení vypozoroval také Petăr Jokimov v rámci studia sofijských domů. Kuchyně 

byla pro architekta často samostatným úkolem, neboť se zřídka (až na některé výjimky) 

objevuje plán domu a kuchyně dohromady. Zřejmě z finančních důvodů byla stavba kuchyně 

odsunuta a byla realizována až k již k postavenému domu. Svědčí o tom řada samostatných 

plánů kuchyní s odžakem z Vidinu, někdy také v kombinaci s oddělenou skladovou, příp. 

obytnou místností. Kromě drobných zmínek nebude kuchyním věnována v dalším textu větší 

pozornost. 

 

8.4.3.1. Domy s dispozicí na chodbovém principu 

Dispoziční řešení na chodbovém principu se jeví jako jedno z nejčastějších, jež se uplatňovalo 

u obydlí nižší a střední společenské třídy. Dle velikosti a konstrukčně-dispozičního uspořádání 

lze domy rozdělit na několik typů: 

– chodbové domy jednotraktové; 

– chodbové domy na půdorysu ve tvaru písmene L; 

– chodbové domy dvoutraktové; 

– chodbové domy trojtraktové (velmi ojedinělé). 

 

Chodbové domy jednotraktové 

Nejprostší navrhované domy měly půdorys ve tvaru protaženého obdélníku a disponovaly 

pouze dvěma obytnými místnostmi uspořádanými v konstrukčním jednotraktu. Místnosti mohly 

být stejně veliké nebo velikostně (a zřejmě i funkčně) diferencovány. V případě, že přiléhaly 

přímo k sobě, byly vzájemně propojeny, nebo naopak byly zcela odděleny a vstupovalo se do 

nich ze společného zádveří situovaného mimo trakt ve formě malého rizalitu700. V tomto 

dispozičním provedení je tedy možné hledat analogie (kterou zřejmě skutečně byla) se 

základním dispozičním rozvržením starých bulharských domů s prostorem v’kăšti a sobou. V 

mnohem častějších případech však byly oba pokoje propojeny charakteristickou středovou 

chodbou. V případě, že chodba byla úzká (kolem 1,2 m), sloužila zřejmě pouze jako 

komunikační prostor, avšak pokud měla větší šířku (1,8-2 m a více701), mohla patrně sloužit k 

                                                
700 Další možnou variantou byl půdorys se dvěma pokoji (někdy byly hlubší) a jeden z nich byl v příčném směru rozdělen 
uprostřed na dva menší vzájemně propojené prostory. 
701 V některých návrzích až 3 m jako salonek či třetí pokoj. 
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dalšímu využití. Nasvědčují tomu plány, ve kterých bylo do širší chodby situováno otevřené 

ohniště – odžak, které mohlo být u propracovanějších dispozic odděleno příčkou či 

přepážkou.702 Tento prostor lze tedy chápat jako analogii prustu, při větších rozměrech chodby 

pak jako ekvivalent v’kăšti. Chodba mohla být přístupna také přes zádveří, opět situované 

mimo trakt ve formě malého rizalitu, které často bylo navrženo jako její půdorysné protažení 

mimo trakt (zádveří často mohlo být provedeno z lehké konstrukce). Podobné rozvržené domy, 

o kterých se zmiňuje také prof. Nikolaj Tuleškov, si zřejmě stavěli obyvatelé chudších 

společenských vrstev703, protože v mnoha případech dům nevyniká vlastním architektonickým 

řešením a charakterizuje se pouze utilitárním provedením s hladkými fasádami bez umělecké 

výzdoby. V některých případech však navržená stavba získala vlastní, byť zjednodušené 

architektonické ztvárnění uliční fasády, což zřejmě může nasvědčovat o jakémusi formování 

vlastního architektonického vkusu či názoru této skupiny stavebníků či snaze přiblížit se 

architektuře domů bohatších spoluobčanů. 

 

Chodbové domy na půdorysu ve tvaru písmene L 

Tato skupina tvoří jistý přechod mezi první uvedenou a následující skupinou, přičemž zde 

vzniká řada ojedinělých řešení. Přesto nejsou podobné dispozice příliš časté a zřejmě 

reagovaly na stavební program zadavatele. Jednalo se o dispoziční řešení, při kterém měly 

domy půdorys ve tvaru písmene L a disponovaly zpravidla třemi (někdy však i více) obytnými 

místnosti. V různých návrzích lze pozorovat jednotlivé možnosti přístupu a vzájemného 

propojení pokojů: například pokoje samostatně přístupné ze společného komunikačního 

prostoru – chodby, která může mít také parametry zádveří či menší haly (či prustu), nebo 

vzájemně propojené apod. U některých návrhů se u vstupu objevuje prvek na principu čardaku 

– otevřené kryté chodby či loubí. Na podobném principu – jasně vymezené otevřené chodby 

(čardaku) ve tvaru písmene L a při daleko bohatším stavebním programu a funkční segregaci 

místností, vznikl půdorys domu Chaima Mordochaje (Karel Šírek, Vidin, návrh 1894). 

Vzhledem k nedostatečnému počtu dostupných plánů není tento typ podrobněji rozebírán. 

 

Chodbové domy dvoutraktové 

Při nejcharakterističtějším dispozičním řešení měly domy půdorys ve tvaru blízkém čtverci a 

disponovaly zpravidla čtyřmi obytnými místnostmi uspořádanými v konstrukčním dvoutraktu 

po obou stranách středové spojovací chodby. I zde je tedy možné hledat analogii s výše 

uváděnými domy se zdvojenou dispozicí kolem prustu. Místnosti (soby) mohly být stejně veliké 

nebo velikostně diferencovány. Stejně tak chodba mohla být posunuta mimo středovou osu 

domu, čímž vznikaly dvě menší, resp. dvě větší místnosti. V těchto půdorysech se zřídka 

objevuje ohniště, které bylo často situované v samostatné kuchyni. Jako jistý předstupeň je 

                                                
702 Další variantou byl půdorys, při kterém jeden z pokojů měl vedle sebe přístupný další pokoj v podélném směru. 
703 U nich přetrvával tradiční způsob života, prot lze připustit vzájemnou provázanost dispozice obou typů bulharských domů. 
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 možno chápat řešení, při kterém byly ze středové chodby přístupny pouze první dvě místnosti 

a teprve z nich se vstupovalo do dalších dvou, zpravidla menších pokojů, které měly zřejmě 

podružnou funkci. Obdobně se objevuje i kombinace těchto dvou variant: v jedné polovině 

domu jsou dva samostatné pokoje přístupné z chodby, v druhé polovině pouze jeden s 

navazující přidruženou místností. Další možností bylo zkrácení chodby a zvětšení (protažení) 

jednoho z pokojů. Zjednodušenou variantou této dispozice je varianta s chodbou pouze se 

dvěma pokoji z jedné strany, čímž se vlastně velmi přibližuje první skupině domů (tj. místo 

menšího zádveří je navržena chodba po celé délce domu – tedy vlastně prust), byť se stále 

jedná o dvoutrakt. 

Původ této dispozice, která se stala jednou z nejčastějších pro domy střední třídy v 

tomto období, je zřejmě možné hledat v zjednodušené interpretaci dispozice salonních 

(halových) domů z období bulharského obrození. Velkolepě pojatý obytně-komunikační salon 

však ztratil svůj význam i obytnou funkci a zachoval si pouze funkci komunikační. Tuto 

myšlenku podporují příklady domů, u kterých si stejná chodba zachovala rysy salonu (haly) a 

popřípadě byla nějakým způsobem dál členěna. Tento typ domů je předmětem následujícího 

bodu. 

Do této skupiny patří řada domů od Tomáše Vrchoty, Karla Šírka i Václava 

Dobruského, ml., jehož půdorysy vykazují funkční diferenciaci pokojů i jistou asymetrii. Z 

fragmentů tvorby Josefa Proška v Sofii lze uvést zajímavě rozpohybovaný půdorys 

elegantních zrcadlově identických domů Velo Dimova a Christo Pepova (návrh 1885), které se 

realizovaly jako dvojdům. Zřejmě v řešení dispozice je tak promítnuta jistá snaha o odclonění 

části domu a jeho vstupu (je to charakteristický motiv sofijských domů). Na podobném principu 

a stylisticky velmi podobné jsou domy (dvojdům) v ul. General Parensov 10 v Sofii (je možné 

předpokládat Proškovo autorství). Naopak Proškův dům D. Krăsteva (návrh 1898) vyniká 

chodbovou dispozicí stroze symetrickou. 

Zajímavý v tomto ohledu je dům Aleko Nikolieva v Svištovu (1895-1896). Podle prof. 

Radko Radkova (*1942, ekonom) by autorem projektu mohl být rakouský architekt Peter Paul 

Brang (v době vzniku působil ve městě), ale připouští, že se na něm mohl podílet také český 

inženýr a architekt Karel Milde (též činný jako pedagog ve městě).704 Dům vyniká všemi znaky 

chodbových domů, ale vyznačuje se svou velkorysostí (vznikal zřejmě jako solitér a má 

ztvárněné všechny fasády). Obdobně také připouští podíl jednoho či obou autorů při návrhu 

domu Kiro Abadžieva.705 Pokud se autorství prokáže, potvrdí se masový charakter tohoto typu 

domů bez rozdílů vzdělání architektů (Brang byl absolventem vídeňské Akademie). 

 

                                                
704 RADKOV, Radko. Domăt na Aleko Nikoliev. Aktualno Svištov [online]. 2. 1. 2019. [cit. 19. 1. 2021]. Dostupné z: 
https://actualnosvishtov.com/article/domat-na-aleko-nikoliev. 
705 RADKOV, Radko. Kăštata na Kiro Abadžiev. Aktualno Svištov [online]. 5. 1. 2019. [cit. 19. 1. 2021]. Dostupné z: 
https://actualnosvishtov.com/article/kashtata-na-kiro-abadzhiev. 

https://actualnosvishtov.com/article/domat-na-aleko-nikoliev
https://actualnosvishtov.com/article/kashtata-na-kiro-abadzhiev
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8.4.3.2. Domy s dispozicí na salónním principu 

Tato skupina zahrnuje návrhy domů, u kterých se projevuje typologický vliv předpokládaného 

inspiračního vzoru – salonního obrozeneckého (halového) domu a chodba se mění v salon či 

halu. Studované příklady jasně svědčí o tom, že se v mnoha případech jednalo o domy 

zámožnějších majitelů (např. obchodníků, veřejných činitelů či politiků) a tedy často 

architektonicky významnější. V nejčastějším případě se jednalo o dispozici, která byla 

obdobná s dispozicí chodbových dvoutraktových domů, při které byla středová chodba 

„nahrazena“ salonem (halou). Pro odlišení případů, při kterých se chodba stávala salonem, je 

možné vzít jako hraniční hodnotu šířku 2,5 m. Samotný prostor tedy získával nové funkční 

využití, avšak není zcela zřejmé, k jakým konkrétním účelům mohl sloužit. Například v návrhu 

domu Atanase Nikolova (Tomáš Vrchota, Vidin, návrh 1894) je v ústředním prostoru 

situovaný odžak (čímž lze předpokládat funkci v’kăšti). Předpoklad, že se se jednalo o 

pobytovou místnost, je podpořen také skutečností, že je prostor prosvětlen oknem. Další 

zajímavostí půdorysu uvedeného domu je také integrování asymetrického loubí (čardaku) před 

vlastním vstupem do domu. Návrh domu Ivana Nikolova (Josef Jukl, Dobrič, návrh 1897, 

nerealizován) vyniká středovým prostorem salonního charakteru, který je půdorysně 

prodloužen díky vysunutému dvoupodlažnímu rizalitu s bočním vstupem po venkovním 

schodišti. Z půdorysu je zřejmé také vnitřní schodiště na konci salonu vedoucí do netypického 

podkrovního prostoru ukončeného balkonem. Obdobně u domu Achmeda Chafuze Bega 

(Tomáš Vrchota, Vidin, návrh 1908) je jasně vymezená dispozice salonního charakteru 

(prostor je také v půdorysu výjimečně popsaný – „salon“) doplněna o předsunuté venkovní 

dvojité schodiště „palácového“ charakteru. Z půdorysu je ještě zřetelnější motiv vnitřního 

trojramenného schodiště na konci salonu vedoucího opět do podkrovního prostoru, který je 

nad vstupem ukončen ve štítě balkonem. K domu přiléhá hospodářský trakt s kuchyní a patrně 

pokojem pro služebnictvo. Ačkoliv u obou posledních příkladů není vymezené druhé podlaží a 

není zřejmé funkční využití podkroví (využíval se zřejmě pouze prostřední prostor nad 

salonem), je zřejmý odkaz řešení plynulého interiéru dvoupodlažních plovdivských domů 

(svým způsobem je řešení blízkého střešním přístavkům, které mají výše prezentované domu 

Genčo Kăneva a Kolju Gančeva). Podobné řešen je dům Rusi Smjadovského (Tomáš 

Vrchota, Šumen, návrh 1910), který je zasazen do strmého terénu, přičemž z ulice se tváří 

jako jednopodlažní, ale ze zahrady (hlavní průčelí se vstupem) je dům dvoupodlažní. Vstup je 

krytý balkonem podepřeným sloupy. Prostorná hala má výrazně komunikační funkci – 

uprostřed je situované jednoramenné schodiště. Vliv obrozenecké salonní dispozice se šesti 

místnostmi po stranách salonu je zřejmý u domu Dimitǎra Angelova (Josef Jukl, Dobrič, návrh 

1897). Z půdorysu je patrný zapuštěný vstup s dvojitým schodištěm založeným na principu à 

la palác Belvedér. Funkce salonu, jakož i motiv schodiště do podkroví (kde je zřejmě pouze 

půda) jsou však v tomto přikladu značně potlačeny na úkor „evropského“ motivu trojice 
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 enfiládou propojených místnosti situovaných k architektonicky ztvárněné uliční fasádě 

(známého spíše z novodobých sofijských domů). 

V některých případech mohl být salon rozdělen na dvě různě velké části. Nejzřetelněji 

je tato varianta patrná v dispozici domu Jako Jusefa (Tomáš Vrchota, Vidin, návrh 1894) nebo 

dále domu Rachiely Eliazové (Tomáš Vrchota, Vidin, návrh 1892), kde však menší prostor 

vykazuje znaky spíše skladového prostoru. 

Jistým přechodným typem, popřípadě vývojovou fází mezi chodbovou a salonní 

dispozicí, avšak výrazně směřovanou k osamostatnění obdélníkového salonu (haly), může být 

řešení domu Dimităra Cekova (Tomáš Vrchota, Vidin, návrh 1892), při kterém byla středová 

chodba uprostřed předělena, přičemž jedna její polovina zůstala v dimenzích chodby, druhá 

byla rozšířena (šířka 3,1 m) a získala právě rysy haly. Takto utvořená hala mohla být v dalších 

příkladech otočena směrem do vnitřního dvora (často i s vstupem/výstupem do/ze zahrady) 

nebo směrem do ulice. Zcela dominantní hala na tomto principu směrem do dvora se objevuje 

v návrhu domu Tomy Lozanova (Tomáš Vrchota, Vidin, návrh 1895). U tohoto domu je patrný 

také zadní, zřejmě hospodářský trakt s kuchyní. Na opačném principu byla založena 

symetrická dispozice domu Rafaila Nachmijase (Karel Šírek, Vidin, návrh 1894). Obdélníková 

hala s vnitřními zkosenými rohy byla situovaná směrem do ulice a vlastní pokračování středové 

„chodby“ již získalo charakter další obytné místnosti. Dům se vymyká standardnímu provedení 

a jeho kompozice je podtržena dvěma postranními rizality. U tohoto domu je též patrný zadní 

kuchyňský trakt. Obdobnou, ale daleko vyspělejší dispozici (je v ní čitelná také jistá funkční 

segregace provozu), ve které úzký segment chodby zcela vymizel ve prospěch dalšího 

obytného prostoru, a osamostatnila se vlastní vstupní hala se zkosenými rohy, získal také dům 

významného bulharského státníka Najčo Canova (Václav Dobruský ml., Vidin, návrh 1911). 

 

8.4.4. Architektonická forma 

Forma individuálních bulharských domů ze sledovaného období byla různorodá a vycházela z 

dispozičního uspořádání a funkční skladby domu. Základní typu domů tak jsou: 

– individuální městský dům jednopodlažní (monofunkční); 

– individuální městský dům jednopodlažní s přidruženou výrobně-obchodní 

funkcí (polyfunkční); 

– individuální dvoupodlažní městský dům s přidruženou výrobně-obchodní 

funkcí, méně často bez přidružené funkce (polyfunkční, resp. monofunkční). 

Vlastní architektonické ztvárnění staveb reagovalo na evropské stylové tendence 

konce devatenáctého a počátku dvacátého století: jednalo se tedy o importovanou estetiku, 

která byla pro bulharská obrozenecká města často zcela netypická. O zcela logické 

skutečnosti, že si bulharské prostředí muselo zvyknout na nové typy architektury, jakož i naučit 

se je správně provádět (například v závislosti na dovozu konstrukčních materiálů či ozdobných 

prvků a vůbec jejich dostupnosti na trhu), svědčí například některé lokalizované stavby, jejichž 
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provedení architektonického detailu působí jaksi neodborně (bude stručně rozebráno níže, 

ačkoliv je to téma samostatného zkoumání). V návrzích je možné pozorovat řadu stylově 

blízkých nebo naopak zcela odlišných řešení. Pří výběru stylistiky či typu výzdoby zřejmě hrály 

roli jak preference i vkus samotných stavebníků, tak i vize samotných architektů – je tak možné 

stanovit některé typické znaky tvorby některých studovaných autorů. 

 

8.4.4.1. Individuální městský dům jednopodlažní 

Monofunkční jednopodlažní domy jsou jeden z nejčastějších příkladů městského domu ve 

sledovaném období. Svým drobným měřítkem utvářely jemnou strukturu obytných čtvrtí, které 

postupně přidávaly městu regulovanému novým plánem evropský vzhled. Velikost 

individuálních domů reflektovala vlastní půdorys domu. Ve všech případech bylo 

charakteristické vyvýšení přízemního podlaží nad okolní terén, čímž vstup do domu muselo 

zajistit vyrovnávací schodiště (schody mohly být venkovní mimo půdorys domu nebo 

integrované do interiéru – v chodbě, popřípadě kombinovaného). Domy byly často 

podsklepeny: převážně se jednalo o částečné podsklepení, ale v ojedinělých případech byl 

dům plně podsklepen. Velikost zimniku (sklepu), který byl zastropen segmentovými klenbami 

(často do traverz), byla evidentně otázkou zejména finančního rázu. V mnoha případech se 

jednalo o provedení jako polosuterén, který se projevil ve formě zvýšeného soklu až pódiového 

charakteru. Významnou ukázkou podobného provedení je dům Tomy Popova (Tomáš 

Vrchota, návrh 1895), dům Kănčo Mikova (Tomáš Vrchota, návrh 1898) nebo dům D. 

Krăsteva (Josef Prošek, návrh 1898) ze sofijského prostředí. Domy byly tradičně zastřešeny 

šikmými střechami s dřevěnými krovy s keramickou střešní krytinou, méně často se užívala 

plechová. 

V mnohém byla „vize“ domů daná technickými požadavky obsaženými v Pravidlech pro 

stavbu soukromých budov: 

 
„34. Domy je možné stavět ve městech z pálených cihel s kirpičem [maltou]. 

Dřevěné nebo hrázděné (ze dřeva a kamene) domy jsou povoleny pouze v odlehlých 

čtvrtích města.“ 

[...] 

„46 d) Každá budova by měla mít sokl (část mezi základem a podlahou budovy), 

jehož výška by neměla být menší než 0,50 metrů, a lokalitách zaplavovaných vysokou 

vodou – nejméně 0,50 m nad úrovní samotné vysoké vody.“706 

 

Při formování domů hrál důležitý vliv vztah uličního průčelí, které bylo významným 

prvkem domu, a hlavního komunikačního prostoru – chodby (salonu), resp. celé dispozice. 

Uplatňovalo se několik variant: 

                                                
706 Pravila za stroene na častni zdanija v gradovete. S. 25-26. 
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 – uliční průčelí a středová chodba jsou vzájemně rovnoběžné a vstup do domu 

je z boku – nejčastěji je průčelí čtyřosé (často děleno do dvou bloků); zvýšenou pozornost 

vyžadovalo také boční vstupní průčelí; 

– uliční průčelí a středová chodba jsou vzájemně kolmé a vstup do domu je z 

ulice – v nejčastějším případě je průčelí pětiosé se středově situovaným architektonicky 

ztvárněným vstupem; 

– uliční průčelí a středová chodba jsou vzájemně kolmé a vstup do domu je ze 

dvora – v nejčastějším případě je průčelí čtyřosé nebo pětiosé (okno v ose chodby, případně 

dekorativní nika); zvýšenou pozornost vyžadovalo také boční vstupní průčelí. 

Kompozice a vlastní architektonické ztvárněná uličního průčelí, případně bočního 

či dvorního průčelí v závislosti na vnitřním rozvržení, patřily k hlavním faktorům, které určovaly 

vzhled domu. 

Lze také vymezit, jaký vliv mělo umístnění domu na pozemku na tvar střechy: 

– dům situovaný volně na pozemku – valbová střecha; 

– dům situovaný na hranici pozemku se štítovou stěnou k sousedovi – sedlová 

střecha s jednou valbou a štítovou atikou (požární předěl)707; 

– dům situovaný na úzké parcele (často stejně široké jako samotný dům) se 

štítovými stěnami k sousedům – sedlová střecha se štítovými atikami; toto provedení 

střechy však bylo reálné i v předchozích variantách situování domů (např. výjimečně okna ve 

štítě – viz dům Achmeda Chafuze Bega). 

Z tohoto pohledu mohly domy existovat jako dominantní solitéry nebo případně mohly 

tvořit architektonické soubory (souvislé řady blokového charakteru, shluky na principu 

dvojdomů apod.). 

 

8.4.4.2. Individuální městský dům jednopodlažní s přidruženou funkcí 

Do této kategorie lze zařadit domy stejného typu jako v předešlém bodě, ale které jsou 

doplněny o místnosti výrobně-obchodního charakteru (krámy – djukjany, pekárnu s pecí, 

pivnici, hospodu, kavárnu nebo různé řemeslnické dílny). V mnoha případech nelze z plánů 

vyčíst konkrétní náplň těchto prostorů, které se vyznačovaly vlastním vstupem, ale byly často 

propojeny s vlastním „bytem“. Mezi základními možnosti integrace obou funkčních celků – 

bytového a výrobně-obchodního – bylo vyčlenění ve výše uvedené monofunkční dispozici 

jedné či více místností ve výše uvedené monofunkční dispozici pro novou funkci nebo doplnění 

zcela nových místností, čímž se celkově zvětšil půdorys. V prvním případě se forma a vzhled 

domu příliš nelišily od monofunkčních, v druhé naopak došlo k proporčnímu zvětšení objemu 

i změně vzhledu fasády. Vzhledem k tomu, že se od studovaných architektů dochovaly plány 

samostatných výrobně-obchodních objektů, které vlastnili i někteří objednavatelé návrhů 

                                                
707 „37. V každé budově by měla levá boční stěna sloužit jako protipožární (celistvá kamenná zeď postavená ne méně než 0,50 
m nad střechou). Poznámka: Levá a pravá strana je brána když se vychází ze dvora na ulici.“ Pravila za stroene na častni zdanija 
v gradovete. S. 27. Viz příl. 3. 
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vlastních domů, lze předpokládat, že se v tomto případě jednalo o domy finančně méně 

zajištěných stavebníků. Ti si pro své podnikání zřejmě nemohli dovolit vlastní objekt na 

samostatné parcele v centru města, a proto mu obětovali kus vlastního domu. Tuto domněnku 

podporuje také skutečnost, že ve většině případů měl dům utilitární architektonické ztvárnění. 

Výjimkou je dům Tomy Popova (Tomáš Vrchota, návrh 1895), který představuje kombinaci 

vlastního chodbového domu s přičleněním provozu pekárny na rozlehlém půdorysu ve tvaru 

písmene L. 

Podobných řešení bylo mnoho, přičemž většinou vycházely ze specifického zadání 

stavebníka, případně technických požadavků vlastního provozu a proto nebudou dále tyto 

domy probírány. Pro další ilustraci je možné uvést dům Cano Cakova (Rudolf Vrchota, Vidin, 

návrh 1892), který na chodbovém principu kombinoval menší byt se dvěma blíže 

nespecifikovanými obchody. 

 

8.4.4.3. Dvoupodlažní městský dům s přidruženou funkcí 

Dvoupodlažní domy jsou dalším nejčastějším příkladem městského domu ve sledovaném 

období. Do značné míry jsou ztělesněním tradičního městského stavitelství: jedná se o domy 

umisťované v „centru“ města, kde se koncentroval veškerý obchodní a ekonomický život 

města, v důsledku kterého vznikaly celé obchodní ulice. Prezentované domy z této skupiny, 

které z pravidla byly umisťovány v husté blokové zástavbě a na malých parcelách, byly domy 

určeny pro bydlení jedné rodiny s přidruženou funkcí. Byly charakteristické funkční diferenciací 

ve vertikálním směru: obchod v přízemí a byt v patře. Je možné tedy pozorovat koncentraci 

bydlení a práce či řemesla na jednom místě, podobně jako je tomu u jednopodlažních 

polyfunkčních domů. Ve výjimečném případě se jednalo o obytné domy ve dvou podlažích bez 

přidružené funkce, ale dostupných příkladů je málo a není zcela zřejmé, zda se nejednalo 

například o dva samostatné byty. Z dostupných příkladů lze uvést dům Jordana Iskrenova 

(Tomáš Vrchota, Vidin, návrh 1897) nebo sofijský dům Anastasijy Palatovové a Zachy 

Nikolovové (Josef Prošek, Sofie, návrh 1898). Obdobně u větších domů, u kterých je v patře 

větší počet místností, není zřejmé, zda se jednalo o jeden byt a jak byl funkčně oddělen. Tento 

druh staveb společně s dalšími stavbami obchodního charakteru sehrál důležitou roli v 

evropeizační proměně bulharských měst: mnoho podobných domů lemovalo (či dodnes 

lemuje) fronty nově vzniklých náměstí a obchodních ulic. Jako příklad lze uvést dva návrhy708 

obytných domů s krámy v přízemí na dnes již neexistujícím nám. Šadravan v Dobriči od Josefa 

Jukla: dům s djukjany chadži Artina chadži Kaprelova a spol. (1898) a dům s djukjanem bratří 

Chalil Bejových (1898, zřejmě nerealizovaný v této podobě). První zmíněný lemoval celou 

jednu frontu náměstí. Dalším příkladem může být dům Mordochaje Bakiše (Jiří Prošek, Sofie, 

návrh 1889, zbořeno) na náměstí sv. Nedeljy (Proškův návrh byl zřejmě i sousední stylistický 

obdobný dům) či dvojdům Ivana Stojanova a Petăra Dimova na hlavní třídě Vitoša (Jiří 

                                                
708 Třetí dochovaný a realizovaný návrh se týkal pouze obchodní stavby, viz heslo Josef Jukl. 
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 Prošek, Sofie, návrh 1889). Nikoliv na posledním místě je nutno uvést bohatě zdobené 

nárožní domy Tomáše Vrchoty ve Vidinu (viz příklady v dalším odstavci). 

Dvoupodlažní domy byly založeny v mnoha případech na stejných dispozičních 

principech, které byly prezentovaný výše; do půdorysu se pouze promítlo schodiště spojující 

obě podlaží. Nejčastěji se uplatnila chodbová dispozice bytu. Mezi jedny z nejranějších 

příkladů patří solitérní dům Angela Juvanova dn. zvaný dům s loutkami (Tomáš Vrchota, 

Vidin, návrh 1890), který byl navrženy ve formě malého „renesančního“ paláce. Dodnes 

dochovaný dům se však liší oproti projektu velmi nekvalitním zpracováním architektonického 

detailu (zjednodušení detailů, disproporce prvků apod.). Domy Ivana Kirkova (Tomáš 

Vrchota, Belogradčik, návrh 1893), Georgi Vălčeva (Tomáš Vrchota, Belogradčik, návrh 

1894), Simo Petrova (Tomáš Vrchota, Vidin, návrh 1908), Anastasijy Guzelské (Tomáš 

Vrchota, Belogradčik, návrh 1894), Georgi Petrova (Tomáš Vrchota, Belogradčik, návrh 

1897) a další jsou charakteristické půdorysem podobným jednopodlažním domům s 

chodbovou dispozicí. U domu Veno Eftova (Tomáš Vrchota, Vidin, návrh 1890) nebo domu 

Georgi Petrova (Tomáš Vrchota, Kula, návrh 1894) byly byty navrženy na principu středové 

chodby se šesti, resp. pěti místnostmi. Dům Božina Radenkova (Tomáš Vrchota, Belogradčik, 

návrh 1894) má středový salon a dům popa Ivana Punčova (Tomáš Vrchota, Vidin, návrh 

1907) naopak vykazuje znaky dispozice na půdorysu ve tvaru písmen L. Mezi tento typ domů 

patří dům Rajny Djulgerovové (Jeroným Bohutinský, Šumen).709 

Všechny domy se z architektonického hlediska řídily stejnými zásadami jako u 

jednopodlažních. Měly často dvě štítové stěny (i v případě nárožních), čímž reagovali na 

požadavky blokové zástavby. Do uliční fasády se mohla propsat (asymetrickým akcentem) 

další osa schodišťového prostoru. Přízemní podlaží byla často pojednána velkými prosklenými 

plochami. 

 

8.4.4.4. Architektonické ztvárnění domů 

Jak již bylo uvedeno, největší pozornost byla věnována uličním průčelím, která byla často 

bohatě zdobena. Logické je, že výzdoba byla jednou z položek, která stavbu prodražovala, a 

tak se lze setkat s různým „stupněm“ dekorace. Mnoho domů nemělo žádnou dekoraci. Fasáda 

byla tedy „vizitkou“ majitele domu, která reflektovala jeho finanční možnosti i společenské 

postavení.  

Vzhledu fasád stanovovala Pravidla pro stavbu soukromých budov takto: 

 
„46. Fasády budov by měly být rovnoběžné s ulicemi, měly by být příjemné na 

pohled a splňovat následující podmínky: 

а) Okna v horním patře se musí přesně shodovat s okny v dolním patře a přitom 

jejich výška nesmí být menší než 1,50 m a jejich šířka nesmí být menší než 0,75 m; 

b) Meziokenní pilíře by neměly být menší než je šířka oken; 

                                                
709 Viz zdroje v hesle Jeroným Bohutinský. 
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c) Vzdálenost od oken do začátku střechy spolu s římsou (parapetem pod 

střechou) by neměla být menší než 0,80 m; 

[...] 

e) Sklon střechy by neměl být větší než 2/7 (u taškových střech) a nejméně 1/7 

(u železa). 

[...] 

g) Fasády lze natřít následujícími nátěry (barvami): bílou, žlutou, světle modrou, 

světle zelenou, bledě červenou a obecně všemi příjemnými na pohled barvami. V 

případě natření fasády různými barvami, ty by měly být zobrazeny na plánu.“710 

 

Při ztvárnění domovních průčelí čerpali architekti inspiraci z renesance, raného 

baroka a klasicismu (románský sloh a gotika se neobjevují, jakož ani prvky vrcholného 

baroka a rokoka). Pochopitelné je, že každý architekt měl svoje oblíbené motivy a prvky, které 

rád používal. Tomáš Vrchota a Karel Šírek, oba rodáci z Třeboně, měly vazby na 

architektonické prostředí Vídně (první tam působil jako zedník a stavitel, druhý naopak 

studoval na vídeňské Baugewerkenschule, vedené v té době Camillo Sittem). V tvorbě 

Tomáše Vrchoty z období kolem 1905-1910 se objevují plně znaky geometrické secese. 

Josef Jukl preferoval spíše klasicistní jednoduchost. Václav Dobruský ml., syn zakladatele 

bulharského národního muzea Václava Dobruského, byl představitelem druhé generace 

českých techniků a jako absolvent České vysoké školy technické v Praze (inženýrské 

stavitelství) preferoval již plně estetiku moderny a secese. Z dalších známých architektů, kteří 

zde nebyli prezentováni, ale je nutno je v tomto kontextu zmínit, pracovali Josef Prošek, Jiří 

Prošek i Adolf Kolář převážně v duchu neorenesance, Josef Schnitter si liboval v 

neorenesanci a klasicismu, ale stejně jako Karel Heinrich měl možnost při své práci plynule 

navázat od stylistiky konce devatenáctého století na nová architektonická hledání počátku 

dvacátého století. Mezi Heinrichovy neznámější dodnes dochované domy patří secesní dům 

Andreje Arsova (Sofie, 1910-1911). Rudolf Fischer, který byl opět představitelem druhé 

generace českých techniků, uplatňoval ve svých návrzích estetiku eklektiky, moderny a 

secese. Jeho známými stavbami jsou např. dům K. Šopova (Kjustendil) nebo dům V. 

Popnikolova (Kjustendil, 1911-1912).711 

Na fasádách domů ze studovaných návrhů se uplatňovala ve většině případů symetrie, 

ale někdy též pseudosymetrie). V mnoha případech pracovali architekti se středovým rizalitem 

jako logickým zvýrazněním vstupu, ale v propracovanějších návrzích rizalit zvýrazňoval pouze 

některou místnost (nejčastěji ložnici), čímž se fasáda stala asymetrickou (návrhy Josefa 

Proška, Karla Šírka, Václava Dobruského ml.). Objevuje se celá škála pro Evropu běžných 

prvků (prvků řádové architektury) jako okenní šambrány, frontony, pilastry (zřídka 

sloupy/polosloupy), edikuly, bosáže ploch apod. Okna jsou spíše pravoúhlá, méně často 

                                                
710 Pravila za stroene na častni zdanija v gradovete. S. 26. Viz též příl. 3. 
711 Viz zdroje v hesle Rudolf Fischer. 
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 oblouková nebo zaklenutá segmentem (zřejmě byly v bulharských podmínkách náročnější pro 

realizaci).  

Všichni níže prezentovaní architekti nebyli dodnes detailně prozkoumáni a jejich tvorba 

nebyla zcela zmapována. Jména Josefa Jukla, Karla Šírka nebo Václava Dobruského, ml. 

se v odborné literatuře neobjevují vůbec (Jukl pouze v souvislosti s otázkami plánování). 

Prezentace charakteristických znaků jejích architektury je tedy založená zcela na poznatcích 

ze studovaných architektonických plánů.  

Výtvarný repertoár Tomáše Vrchoty byl značně různorodý, ale při podrobném studiu 

lze objevit jím často užívané prvky. Kombinoval nárožní bosáže (kvádrování) s jinak hladkými 

fasádami (jen výjimečně profilovanými drážkami – nuty). Okna rámoval jednoduchými 

šambránami, příp. šambránami s ušima (zřídka přepásanými prstencovými bosážemi). 

Nadpraží dekoroval např. středovým klenákem nebo přímou nadokenní římsou a jednoduchou 

suprafenestrou, parapet např. římsou s ankonami nebo naopak často s jednoduchou parapetní 

výplní (někdy také diamantovým řezem). Navřená okna byla nejčastěji solitérní, mnohem 

méně sdružená společnou nadokenní nebo parapetní římsou. V některých případech 

uplatňoval Vrchota průběžnou podokenní římsu. Profilované trojúhelníkové nebo segmentové 

nadokenní frontony používal jen zřídka a to zejména u bohatých domů. V případě užití pilastrů 

(nebo polosloupů) preferoval spíše provedení hladké bez kanelování. Při ojedinělé práci s 

obloukovými okny uplatnil estetiku známé kombinace architrávového a obloukového systému. 

Velmi typické je zvýraznění středového vstupu (rizalitu) motivem edikuly s rovným kladím (bez 

frontonu), popř. s frontonem a atikou v úrovni střechy. V některých případech byl rizalit 

podpořen profilovaným štítem střešního vikýře s volutovými křídly. Vrchotovy stavby z přelomu 

století jsou eklektizující a kombinují prvky secese (secesní tvorbu posléze plně uplatnil ve své 

práci v Šumenu). 

Karel Šírek kombinoval s oblibou nárožní bosáže s fasádami profilovanými nuty. Okna 

rámoval nejčastěji šambránou s ušima a doplňoval o středový klenák i parapetní výplň s 

diamantovým řezem. Využíval charakteristické pilastry s výrazným kanelováním. U bohatých 

domů zadružoval okna pod společným trojúhelníkovými nebo segmentovým frontonem, příp. 

přímou nadokenní římsou. S oblibou používal zdobené střešní vikýře jako zvýraznění rizalitu 

nebo kompoziční osy. Korunní římsu doplňoval profilem plného kladí s architrávem 

dekorovaným jednoduchou geometrií. 

Josef Jukl pracoval v jednoduchém klasicizujícím stylu. Využíval sdružená okna 

rámovaná motivem ploché edikuly (nadokenní římsa formou kladí neseného po stranách 

pilastry), případně jednoduchou hladkou šambránu někdy i v kombinaci s parapetní výplní. V 

mnoha případech používal charakteristické propojení oken průběžnou podokenní římsou. 

Jinak hladké fasády členil pilastry (hladkými nebo zdobenými prstencovou bosáží), případně 

lizénami. 
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Václav Dobruský ml. navrhoval své stavby (v rámci průzkumu nebyly však studovány 

všechny jeho dochované návrhy) v modernistickém duchu a prvky řádové architektury se 

objevují výjimečně. Pracoval nejčastěji se secesním geometrickým dekorem. Ačkoliv se 

dispozice domů držely stále dosavadních zásad, celkově byl půdorys rozpohybovaný, což se 

navenek projevilo uplatněním rizalitů. Domy tak měly tvarově složitější střechy s přesahem. V 

případě, že v návrhu uplatnil nárožní rizalit, který byl navíc půdorysně zkosen, vynikal dům 

charakteristickým nárožním „věžovitým“ akcentem, podtrženým o něco vyšší mansardní 

střechou. 

Uvedená tvorba studovaných architektů, jakož i tvorba dalších architektů, od kterých 

se nedochovaly žádné plány, si jistě zaslouží další výzkum zaměřený na studium plánové 

dokumentace i identifikaci dodnes dochovaných staveb v terénu nebo v případě, že zanikly, 

pomocí dochované ikonografie. 

 

8.5. Závěr 

Studované architektonické plány domů navržené českými autory umožnily lépe identifikovat 

určité zákonitosti i charakteristické rysy obydlí Bulharů ve městech v prvních letech po 

osvobození (1878), na jejichž základě lze rozlišit základní typy individuálních městských 

obytných domů. V rámci studia byla potvrzena a doplněna v novém světle některá dosavadní 

zjištění bulharských autorů: Nikolaje Tuleškova (ale též řady jeho badatelů-předchůdců) v 

oblasti obrozeneckých domů, které se uplatnily v bohatých obchodních centrech a městech s 

intenzívním uplatněním řemesel, a Petăra Jokimova v oblasti domů v hlavním městě z období 

po osvobození, které v některých případech dosáhly rozměrů honosných vil i malých 

městských paláců. Změna či přechod z jednoho k druhému typu byla do značné míry 

výsledkem nastolených nových sociálně-ekonomických i kulturních poměrů v bulharské 

společnosti a byla úzce spjata s prvními stavebně-regulačními úpravami bulharských měst i 

legislativním přechodem k masivním zděným stavbám. A přesto, že se architektura obou 

období na první pohled zdá velmi odlišná, měla také mnoho společného. To lze hledat právě 

v oblasti typologie, která ve svém jádře vycházela v obou případech z tradice bulharského 

bydlení. 

Vlastní typologie a forma městských domů byla v obou případech významně ovlivněna 

zejména západoevropskými architektonickými paradigmaty. V prvním případě tradiční 

bulharští stavitelé importovanou typologii (salonní domy) dál rozvinuli v duchu místních 

stavebních tradic a zavedli „nový“ (ale již dlouho předtím hledaný) systém uspořádání 

tradičních místností v bulharském domě v závislosti na jejich významu. Nově přicházející 

architekti naopak byli ovlivněni místní typologií, kterou dál formovali již v duchu 

západoevropské architektury. 

V této souvislosti je zde opět na místě připomenout, že Tuleškov a Jokimov studovali 

či prezentovali pouze nejvýznamnější tvůrčí výsledky, resp. nejprogresivnější ukázky 
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 sledované typologie, které byly dosaženy u obydlí vyšší bulharské třídy. Studovaný vzorek 

architektonických plánů však obsahoval především návrhy domů nižší a střední vrstvy z 

provinčních měst. Střední linie vývoje tedy jasně dokládá typologické souvislosti a značnou 

kontinuitu v půdorysném uspořádání domů. Pochopitelné je, že provinční buržoazie, která 

zahrnovala obchodníky, drobné výrobce a řemeslníky či veřejné a kulturní činitelé různých 

etnických skupin (Bulharů, Turků, Židů či Arménů), doháněla s jistým zpožděním to, co již v 

hlavním městě bylo u nejprogresivnějších případů dávno opuštěno. Naopak řada 

architektonických jevů, např. charakteristická enfiládou propojena trojice pokojů se, alespoň 

ve studovaných návrzích, téměř neuplatnila. Dochované plány Josefa Proška ale jasně 

dokládají, že obdobné typologické tendence, které se hromadně uplatňovaly mimo metropoli, 

přetrvávaly dlouho také v hlavním městě (kolem roku 1898). Chodbový půdorys se čtyřmi 

místnostmi, který zřejmě má své kořeny v obrozeneckých domech (nejen salonních) a 

využívali ho jak bulharští stavitelé, tak i prominentní architekti jakými byl např. Peter Paul 

Brang (předpokládaný autor několika domu Svištovu), ukazuje, že se radikální změny děly 

pouze ve vybraných případech, a že v obecné rovině docházelo k velmi pozvolnému přechodu 

k plně západoevropskému modelu i způsobu života (viz např. odžak v centru dispozice). 

První zřejmý krok byl jistě učiněn změnou architektonické formy, přičemž dle slov 

Konstantina Jirečka „starý plán“ přetrval. Stavební produkce českých techniků tedy do značné 

míry reagovala na místní zvyklosti (situovaní odžaku, čardaku apod.) či požadavky místních 

stavebníků, které dál rozvíjela po architektonické stránce. Obydlím nově utvořené bulharské 

buržoazie vtiskovali vlastní architektonickou vizi v duchu evropské architektonické estetiky. 

Svým způsobem dopomohla tato nová architektura ke zvýšení sebevědomí osvobozených 

Bulharů (i dalších etnik), jakož i k jejich integraci či spíše návratu k západoevropským kulturním 

hodnotám i novodobému městskému prostředí. 
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Obr. I Návrh domu Mechmeda Chafuze Bega, Tomáš Vrchota, Sofie, 1908 (negativ modrotisku). Zdroj: DA Vidin. 
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Obr. II Návrh domu Christo Pepova, Josef Prošek, Sofie, 1885 (negativ modrotisku). Zdroj: CDA Sofija. 
 
 

 
 

Obr. III Návrh domu M. Krăsteva, Josef Prošek, Sofie, 1898. Zdroj: CDA Sofija. 
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Obr. IV Návrh domu Mitko Čukurského, Karel Šírek, Vidin, 1894. Zdroj: DA Vidin. 
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Obr. V Návrh domu Najčo Canova, Václav Dobruský, Vidin, 1910 (negativ modrotisku). Zdroj: DA Vidin. 
 
 
 
 

 
 

Obr. VI Návrh (dvoj)domu Petăra Ivanova, Václav Dobruský, Vidin, 1911 (negativ modrotisku). Zdroj: DA Vidin. 
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Obr. VII Návrh domu Anny Vrchotové, Tomáš Vrchota, Vidin, 1896. Zdroj: DA Vidin. 
 

 
 

Obr. VIII Návrh domu otce Avrama, Tomáš Vrchota, Vidin, 1891. Zdroj: DA Vidin.  
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Mezi nejznámější osobnosti z řad techniků, kteří v Bulharsku působili ve sledovaném období, 

patří bezesporu berounští rodáci bratři Jiří a Bohdan (Theodor) Proškovi a jejich dva 

bratranci Josef a Václav Proškovi. Jejich životu i díle je věnována tato kapitola.712 

Nejstarší z nich, Jiří Prošek (1847-1905), byl výtečným inženýrem činným při mnoha 

nákladných infrastrukturních projektech v Bulharsku již z doby před osvobozením, energickým 

podnikatelem a váženou veřejnou, v mnoha ohledech také renesanční osobností. V balkánské 

zemi strávil téměř 35 let a jeho pozoruhodný životopis vzbuzuje dodnes zájem odborníků.713 

Jiří Prošek byl zařazen do stovky nejvlivnějších cizinců v novodobých dějinách 

Bulharska.714  Na dlouhá léta se stal také vůdčí a sjednocující osobností početné české 

kolonie v Sofii coby nepsaný „český konzul“. 

Jiřího mladší bratr Bohdan Prošek (1858-1905) byl také inženýrem a především 

úspěšným podnikatelem, který od roku 1878 stál vždy po jeho boku a sdílel s ním profesní i 

životní cestu. Jak napsal ve své kronice Jan Kadela, pravnuk Jiřího Proška: „nelze psát o 

jednom z bratrů, aniž by se učinila zmínka též o druhém. Společně šli celým životem v bratrské 

lásce a důvěře, spolu pracovali a také spolu během necelého měsíce navždy odešli“.715 Bratři 

Proškové realizovali společně některé z nejúspěšnějších podniků v Bulharsku, mezi které patřil 

jejich legendární pivovar. 

Architekt a stavitel Josef Prošek (1861-1928) působil řadu let v Sofii, mimo jiné při 

radikální přestavbě města v devadesátých letech devatenáctého století nebo při stavbě 

                                                
712 Převážnou část textu této kapitoly, jakož i poznatků v ní prezentovaných, publikoval autor v roce 2017 v článku BRANKOV, 
Nikolay. Inženýři Proškové – Berounští stavitelé novodobého Bulharska. Minulostí Berounska. 2017, roč. XX, s. 253-300. ISSN 
1211-9512. 
713 V současnosti je v odborné literatuře nejvíc prozkoumaný život a působení Jiřího Proška. O něm je zmínka v téměř v každém 
textu, který se nějakým způsobem zabývá česko-bulharskými vztahy. Konkrétně jeho osobností nebo působením se v posledních 
letech zabývali VĂLČEV, Aleksandăr. Georgi Prošek – „češkijat konsul“. S. 41-45; STOEVA, Christina. Irži /Georgi/ Prošek – 
češkijat prijatel na Vasil Levski. Bălgari. 2006, br. 1, s. 26-29; STERN, Marcella. Der Beitrag der österreichisch-ungarischen 
Monarchie... S. 153-154; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina, Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 119-121, 126-
129. V České republice se v posledních letech bratří Proškovi stáli snad známějšími díky epizodě z dokumentárního cyklu Šumné 
stopy Šumné stopy. Bulharsko – Rodina Prošků [epizoda dokumentárního seriálu]. Režie a scénář Radovan LIPUS. Scénář a 
průvodce pořadem David VÁVRA. Česká televize, 2012. ČT2 20. 3. 2013 21:20. Dostupné též online z: [cit. 9. 1. 2014]: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350001-bulharsko-rodina-prosku/video/d nebo 
okumentární výstavě Bulharští Češi (viz kap. 3). 
714 PANTEV, Andrej et GAVRILOV, Borislav. 100-te naj-vlijatelni čuždenci v bălgarskata istorija. Sofija: Izdatelstvo „Reporter“, 
1999. 326 s. 
715 SOkA Beroun, KADELA, Jan. Bratří Proškové. Praha 1976. Tento text, jehož jeden exemplář se uchovává v knihovně Státního 
okresního archivu (dále SOkA) Beroun, je stěžejním zdrojem poznání života Jiřího a Bohdana Proškových. Ačkoliv autor výslovně 
podotýká, že „jde o pouhou kompilaci toho, co o nich bylo napsáno na různých místech, nebo toho, co se zachovalo jako rodinná 
tradice“ (c. d., s. 4), tato práce je cenná nejen proto, že se snaží na jednom místě vylíčit celý život a práci bratrů Proškových, ale 
především proto, že zahrnuje řadu biografických údajů ocitovaných ze Soupisu originálních dokumentů a vysvědčení ze života a 
činnosti Ing. Jiřího Proška, pořízeného v Sofii 5. února 1940, na který bude dále v textu často odkazováno. Samotné dokumenty 
byly zničeny během náletu Spojenců na Sofii dne 14. 3. 1944. Práce zahrnuje i mnoho nepřesností, které vznikly zejména při 
opisu, nebo informačními odchylkami v použitých zdrojích. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350001-bulharsko-rodina-prosku/video/d
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budovy bulharského parlamentu (Národního shromáždění), avšak jeho život a dílo zůstávají 

dodnes stále nedoceněny a prozkoumány jen fragmentárně. 

Ačkoliv je jméno Václava Proška (1860-1913) v Bulharsku poměrně známé, je totiž 

spojováno se dvěma emblematickými mosty v Sofii − Lvím a Orlím − nebo též se stavbou dnes 

již neexistující budovy hlavního nádraží tamtéž, jeho život a působení v této balkánské zemi 

jsou téměř neznámé. 

Cílem této kapitoly je shrnout dosavadní poznatky o životě a působení všech čtyř 

inženýrů Proškových v Bulharsku a za pomoci řady nových faktů zjištěných v rámci výzkumu 

tyto poznatky doplnit nebo zpřesnit. Text zahrnuje řadu skutečností, které dosud nebyly 

zjištěny nebo publikovány anebo byly publikovány v jiných souvislostech. Zřejmě poprvé je 

představen detailní medailon Václava Proška a odhalena jeho dosud neznámou „bulharskou“ 

tvorba, jakož i ucelený medailon Josefa Proška. 

 

9.1. Inženýr a architekt Jiří (Georgi) Prošek (1847-1905) 

 

 

 

Jiří Prošek se narodil jako Jiří František 22. prosince 1847 v domě č. 96/I (Hornohradební 

ulice) v Berouně v rodině měšťana a obuvnického mistra Jiřího Proška st. a Marie, roz. 

Bartákové. Jiří Prošek měl sestru Marii (*1844) a bratra Bohdana (*1858).716 

                                                
716 Jiří Prošek st. byl synem Františka Proška st., bývalého hutníka v Karlově Huti a měšťana v Berouně, a Kateřiny, roz. 
Slapníčkové z Berouna. Marie Bartáková byla dcerou Jana Bartáka, domkáře v Tvoršovicích na panství Konopiště a Majdalény, 
roz. Pospíšilové z Konopiště. Byl pokřtěn téhož dne v děkanském kostele sv. Jakuba většího děkanem Vincencem Lablerem a 
jeho kmotry se stali jeho strýc a teta a zároveň rodiče architekta Josefa Proška, František Prošek, měšťan mistr obuvnický v 
Berouně, a jeho manželka Rozálie Prošková, roz. Bartáková. 

Rodové příjmení Prošek se objevovalo v Berouně a jeho okolí již před více než 300 lety. Jiří Prošek st. (*3. 4. 1818, Beroun − † 
2. 10. 1866, Beroun) − jeden jeho bratr Josef byl otcem inženýra Václava Proška a další bratr František byl otcem architekta 
Josefa Proška. Marie Bartáková (*15. 1. 1813, Tvoršovice − †15. 8. 1889, Sofie). Její sestra Rozálie byla matkou architekta Josefa 
Proška. KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 5-6 ad. Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 42; Irži/Georg Prošek. In: GANČEV, 
Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 208. Údaje byly konfrontovány a doplněny údaji SOA 
Praha, f. Sbírka matrik Středočeského kraje, Beroun, římsko-katolická církev, sign. Beroun 14, Beroun, Kniha narozených (1841-
1851), fol. 168, obr. 169. [cit. 15. 2. 2017]. Dostupné z: http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3916/169; SOA Praha, f. Sbírka matrik 
Středočeského kraje, Beroun, římsko-katolická církev, sign. Beroun 42, Index narozených (1822-1887). Dostupné z: 
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3944/142 [cit. 15. 2. 2017] a dalších archivních dokumentů (viz dále). K dohledání sourozenců a 
dodatečnému ověření některých životopisných údajů některých uvedených příbuzných byl použit výše cit. index narozených 1822-
1887 a příslušné matriční záznamy ze SOA Praha. Jak z uvedeného vyplývá, otcové Josefa, bratrů Jiřího a Bohdana (Theodora) 
a Václava Proškových byli bratři a matky Josefa a bratrů Jiřího a Bohdana (Theodora) Proškových byly sestry. 
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  Základní vzdělání získal Jiří Prošek v rodném městě. V letech 1852 až 1856 studoval 

hlavní školu v Berouně.717 V roce 1859 nastoupil na českou vyšší reálnou školu v Praze. 

Během studia patřil mezi nejlepší žáky a po prvním roce patrně za výborný prospěch byl 

osvobozen od školného (místodržitelským nařízením z 8. srpna 1860).718 Jako předměty navíc 

studoval český a německý těsnopis a francouzštinu. Jiřího spolužákem během studia na reálce 

byl Václav Roubal (1847-1888), jeho budoucí švagr.719 V posledních třech letech skončil jako 

pátý nejlepší žák v ročníku. Závěrečné vysvědčení obdržel s vyznamenáním (1865).720
 

Po ukončení reálky nastoupil jako řádný posluchač na Polytechnický ústav království 

Českého v Praze, kde v letech 1865-1869 studoval strojnictví. Podle soupisu Proškových 

písemností, ve kterých se uvádí všechna Jiřího vysvědčení z jednotlivých předmětů, vyplývá, 

že Jiří Prošek zůstal i nadále výborným studentem. Na polytechnice ho doprovázel opět známý 

Václav Roubal, který ve stejné době studoval chemii.721 

Již v době svých studií v Praze se Jiří Prošek údajně stýkal s mladými Bulhary, kteří se 

vzdělávali v Praze. Od nich získával první informace o životě Bulharů pod tureckou nadvládou 

a jejich snahách o osvobození. Zřejmě tehdy se Jiří Prošek prvně potkal s pozdějším 

bulharským revolucionářem Petărem Berkovským, kterému vděčil za znalost bulharštiny.722 

Období studia na polytechnice bylo pro Jiřího Proška patrně jedním z nejtěžších v 

životě, protože 2. října 1866 zemřel v Berouně jeho otec. Jiří Prošek se tak musel starat sám 

o sebe a zřejmě dohlížet i na svého o jedenáct let mladšího bratra Bohdana. „Jiří Prošek se 

však obtíží nikdy nezalekl, a jelikož byl zvyklý přivydělávat si již na reálce kondicemi a 

zhotovováním rysů pro spolužáky, pokračoval v tom i nadále, popř. i jinými pracemi, a při tom 

podporoval i svého mladšího bratra“.723 

Období po absolutoriu provázely další potíže, proto mladý inženýr přijal místo, které 

mu shodou okolnosti doporučil jeden z jeho profesorů, a odjel do Uher. Podle osvědčení z 2. 

                                                
717 SOkA Beroun, f. I. národní škola Beroun, inv. č. 61-64 Knihy žactva; KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 6. Dle Kadely však 
vyplývá, že vysvědčení ze čtvrté třídy měl ze školního roku 1858/1859 [?]. Hlavní škola v Berouně vznikla v r. 1809 spojením 
školy triviální a normální. V roce 1869, v důsledku školské reformy, byla přeměněna na pětitřídní školu obecnou smíšenou. 
718 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 6-7; AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva 1861-1862, I.-III. třída, Seznam III. třídy nižší, č. 57 
Jiří Prošek; AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva 1862-1863, IV.-VI. třída, seznam IV. B třídy, č. 27 Jiří Prošek. 
719 AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva 1861-1862, I.-III. třída, Seznam III. třídy nižší, č. 60 Václav Roubal; AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy 
žactva 1862-1863, IV.-VI. třída, seznam IV. B třídy, č. 34 Václav Roubal. 
720 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 7. 
721 VELFLÍK, Albert Vojtěch. Dějiny technického učení v Praze... Díl 1. S. XXXV; Archiv ČVUT v Praze, f. ČVŠT, Katalog 
posluchačů 1868-1869, č. 469, Jiří Prošek. Katalogy pro předchozí ročníky se nedochovaly. Dále Аvstrijski architekturni vlijanija 
v Sofija... S. 42; Irži/Georg Prošek. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 208; 
KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 7-8. 
722 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 8. Tuto informaci udává též Irži (Georgi) Prošek. In: PANTEV, Andrej et GAVRILOV Borislav. 
100-te naj-vlijatelni čuždenci... S. 285. Podle katalogů žáků pražské reálky a posluchačů polytechniky však vyplývá, že v době 
studia Jiřího Proška na těchto školách Bulhaři nestudovali. Patrně mohli studovat na tehdejším pražském reálném gymnáziu nebo 
na jiných školách v Praze. Podle J. Kadely i dalších zdrojů se Jiří Prošek setkal s pozdějšími bulharskými revolucionáři Ivanem 
Drasovem a Petrem Berkovským. Informaci, že Petar Berkovsky žil léta v Praze, dokládá SIS, Vladimir. Părvite stranici ot češko-
bălgarskoto prijatelstvo. S. 8. Z dostupných informací vyplývá, že Berkovsky skutečně studoval na reálném gymnáziu v Praze 
(1865-1872) jako stipendista pozdějšího bulharského exarchy Antima I. VĂLČEV, Aleksandăr. Georgi Prošek... S. 42; Petăr 
Ivanov Berkovsky. Săedinenieto na Bălgarija [online]. 11. 7. 2015. [cit. 26. 6. 2017]. Dostupné z: http://saedinenieto.bg/berkovski-
petar-ivanov/. Ivan Drasov studoval v Písku a Praze (zřejmě na reálném gymnáziu), ale asi až od roku 1872, takže se s ním 
zřejmě Prošek v Praze nesetkal. 
723 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 9. 

http://saedinenieto.bg/berkovski-petar-ivanov/
http://saedinenieto.bg/berkovski-petar-ivanov/
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dubna 1870 Jiří Prošek působil v období od 26. srpna 1869 do 31. března 1870 jako inženýr-

asistent při trasování a projektování železniční dráhy Dráva-Dunaj. 

V dubnu roku 1870 Jiří Prošek nastoupil do společnosti barona Moritze von Hirsche 

na stavbu železnice Drinopol-Saranbej (dnes Edirne-Septemvri), která měla napojit dnešní 

Istanbul na Evropu, a tak se prvně ocitl v bulharských zemích. 724  Začalo jedno z 

nejpozoruhodnějších, ale zároveň málo prozkoumaných období Proškova života. Podle 

osvědčení z Direction de la construction des chemins Ottomans z 20. června 1873 Jiří Prošek 

působil v období od 21. dubna 1870 do 20. července 1873725 jako inženýr při detailním 

trasování a na projektování železničního úseku Kajadžik-Hadži Eles (dnes čtvrť Rakovsky 

v Dimitrovgradu-Părvomaj) za „roční služné 5400 fr[anků]., 500 fr. na přesídlení a roční 

gratifikace 1000 až 1500 fr.“ Následně, v období od 1. srpna 1873 do 16. ledna 1876, zastával 

již funkci zástupce vrchního inženýra drážní sekce Ichtiman-Gabra.726 

Hlavním sídlem inženýrů pracujících na stavbě dráhy byla původně obec Kajadžik, ale 

protože to měli daleko od pracoviště, na jaře 1871 přesunuli svoje stanoviště do obce Almali 

(dnes Jabălkovo u Dimitrovgradu).727 O pobytu a působení Jiřího Proška a dalších českých i 

polských inženýrů 728  v Almali svědčí vzpomínky místního učitele „daskala“ Dimităra 

Ralova729. Prvním, s kým se Ralov setkal, byl právě Jiří Prošek, který mu přátelsky pravil: „Já 

mám rád vás Bulhary. Jsem Čech. Nám můžeš věřiti. Však mi dobře víme, co Bulhary bolí. 

Svoboda! Svoboda! Málo po ní toužíme i my? Vždyť my také strádáme jako vy, a proto jste 

nám tím bližší. Nejsou mi cizí vaše snahy a boje za svobodu“.730 

Ralovovy vzpomínky osvětlují aktivní účasti Jiřího Proška v revolučním hnutí za 

osvobození Bulharska. Brzy po příjezdu byl přijat za člena revolučního výboru v Almali, jenž 

se později často uváděl jako „slovanský tajný revoluční výbor“. Jako rakouský občan vybavený 

průvodním listem sultána měl Jiří Prošek neomezený pohyb na území turecké říše. To mu 

umožnilo zprostředkovávat tajnou poštu mezi místními revolucionáři a těmi, co působili v 

rumunské Bukurešti, kam často jezdil pod různými záminkami.731 

Další člen revolučního výboru, pop Kalin, nechal v létě 1871 vybudovat jednopodlažní 

dům pro potřeby inženýrů, který Jiří Prošek nazval Slavjansky dom [Slovanský dům]. 

Slovanský dům se stal novým centrem veřejného života v Almali: byla v něm zřízená knihovna 

                                                
724 Tamtéž. S. 9-11. 
725 Datum vydání osvědčení je zřejmě chybně uvedeno, protože většinou osvědčení byla vydávána až po ukončení služby, tedy 
s datem pozdějším než poslední den zaměstnání nebo výjimečně v den ukončení, tudíž by skutečně mohlo být z 20. 7. 1873. Dle 
Irži (Georgi) Prošek. In: 100-te naj-vlijatelni čuždenci... S. 285 Jiří Prošek pracoval do 2. července 1873, nikoliv do 20. července, 
jak uvádí KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 15. I v tomto případě by osvědčení mohlo být datováno reálně 20. 7. 1873. 
726 Podle dalšího osvědčení z Chemins de fer de la Turquie d’Europe z 30. 1. 1876. Tamtéž. S. 15. 
727 Tamtéž. S. 19-20. 
728 V Almali nebo okolí působili čeští inženýři Jiří Prošek, Antonín Pelz, Antonín Svoboda, jistý praktikant František, Eduard 
Hodina, Poláci Bako (nebo též Benkowski) a Dobrowski (nebo též Dombrowski). Podle informace uvedené na dochované fotografii 
inženýrů a techniků V. sekce, pořízené na Vánoce 1871 v Jeni Machale, působili v okolí i další technici Buk, Pražák, Zámečník, 
Kundzevič. KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 22-23. 
729 SÍS, Vladimír. Vzpomínky daskala Ralova: Několik stránek česko-bulharského přátelství; SIS, Vladimir. Părvite stranici ot 
češko-bălgarskoto prijatelstvo. Mnoho ze skutečností z tohoto memoárního dokumentu převzal Jan Kadela a řada jiných. 
730 Citováno dle české verze SÍS, Vladimír. Vzpomínky daskala Ralova. Další verze citátu: KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 19. 
731 SÍS, Vladimír. Vzpomínky daskala Ralova. S. 9; KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 19-20. 
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 s čítárnou a konaly se tu pravidelně různé besedy, zábavy, večerní škola, jakož i schůze 

revolučního výboru. Inženýři ze Slovanského domu aktivně podporovali místní školu, kterou 

vybavili mnoha novými školnými pomůckami a nábytkem, a sbírali prostředky pro chudé děti. 

Škola v Almali začala pracovat podle nového programu inspirovaného „českými“ vzory: inženýr 

Antonín Pelz se staral o nově zavedený tělocvik a Jiří Prošek založil a vedl žákovský pěvecký 

sbor. V této souvislosti je zajímavé zmínit, že Jiří Prošek sbíral a zaznamenával místní lidové 

písně, sledoval lidové zvyky a obyčeje a posílal zprávy o nich do českých periodik. Přednášel 

také ve večerní škole. Na konci školního roku za přítomností inženýrů probíhaly zkoušky, 

jejichž předsedou býval často sám Jiří Prošek.732 

Na jaře 1872 do Almali přišla zpráva, že se v Bukurešti ustavil nový Bulharský ústřední 

revoluční výbor vedený Ljubenem Karavelovem a Vasilem Levským. V Almali bylo rušno a 

za účasti českých inženýrů bylo rozhodnuto zorganizovat stavební dělníky do samostatného 

bojového oddílu. Pod záminkou ochrany nedokončené stavby před zloději inženýři Dobrowski 

a Svoboda pořídili z Drinopolu zbraně. Dimităr Ralov vylíčil ve svých vzpomínkách i příhodu, 

při které se Jiří Prošek prvně setkal s vůdcem revolučního hnutí a „apoštolem“ svobody 

Vasilem Levským, se kterým se později viděl patrně několikrát. V této době Jiří Prošek 

udržoval kontakty s Petărem Berkovským, Levského pobočníkem Angelem Kănčevem a 

dalšími revolucionáři. Během přípravy národního povstání Jiří Prošek s kolegy často pomáhal 

hledaným revolucionářům tím, že je vydával za cizí občany nebo je u sebe zaměstnával, čímž 

jim zajistili ochranu. Jiří Prošek pak velmi těžce nesl zprávu o zadržení a popravě Vasila 

Levského v únoru 1873.733 

V létě 1873 Jiří Prošek opustil Almali a odjel nejdřív do obci Karasarli (dnes Skobelevo) 

a následně do Ichtimanu, kde čeští inženýři pokračovali s projektovými pracemi 

železničního úseku Sofie-Belovo. V Almali zůstala postupně jen vzpomínka na rušný život 

Slovanského domu a Proškovu školu.734 

Období od ledna 1876, kdy Jiří Prošek oficiálně nebyl zaměstnán na dráze, je dosud 

málo prozkoumané, protože se mnoho zdrojů informačně rozchází, přičemž by se daly rozlišit 

tři pravděpodobné scénáře. Jisté je, že v této době Jiří Prošek již působil jako korespondent 

novin na volné noze, zejména pražských Národních listů, a posílal z Bulharska četné zprávy 

o aktuální situaci a utrpeních Bulharů (podle všeho minimálně do července 1876735). Ostatně 

první zprávy do novin posílal ještě za doby pobytu v Almali do Prahy, kde je jeho bratr Bohdan 

měl překládat a posílat dál do redakcí v evropských metropolích. Zejména významné byly 

                                                
732  SÍS, Vladimír. Vzpomínky daskala Ralova. S. 11-12, 15 a 17; KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 23-25, 32; VĂLČEV, 
Aleksandăr. Georgi Prošek... S. 42; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina, Čechi-stroiteli na nova... S. 121-122. 
733 SÍS, Vladimír. Vzpomínky daskala Ralova. S. 17, 20-22; KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 26, 29-30; VĂLČEV, Aleksandăr. 
Georgi Prošek... S. 42-43. 
734 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 29; VĂLČEV, Aleksandăr. Georgi Prošek... S. 43. 
735 „Národní listy“ a Bulharsko. Národní listy. 21. 12. 1929, roč. XX, č. 349, s. 3. 



Disertační práce 

- 212 - 

Když Češi budovali Bulharsko 

 
Proškovy zprávy o krvavém potlačení povstání Starozagorského (září 1875) a Dubnového 

(1876) a o poražení oddílu revolucionáře Christo Boteva (padl v červnu 1876).736 

První scénář dalšího Proškova působení vyplývá dle Ralovových vzpomínek, dle 

kterých se v roce 1876 Jiří Prošek stále nacházel v Ichtimanu, setkával se s Botevovými kurýry, 

přenášel zbraně a ukrýval u sebe povstalce. Během Dubnového povstání v nedalekém Belově 

a patrně až do Vánoc roku 1876, kdy se Ralov s ním v Ichtimanu opět setkal, Jiří Prošek zřejmě 

pobýval v Bulharsku. V roce 1877, kdy vypukla rusko-turecká válka, podle vlastního Proškova 

vyprávění Ralovovi „pomáhal, jak mohl“.737 

Druhý scénář načrtl český novinář a publicista Vladimír Sís (1930), podle kterého 

turecké orgány v jisté době začaly Jiřího Proška podezřívat, a protože mu zcela jistě hrozila 

smrt, musel uprchnout z Bulharska. Tak se zřejmě v létě 1876 Jiří Prošek ocitl v Bukurešti. 

Zde se setkal se svým krajanem a pozdějším prvním městským architektem Sofie Adolfem 

Kolářem (1841-1900), s nímž pracoval společně na návrhu kanalizace města (tato informace 

se objevuje i v jiných novějších zdrojích). Brzy však oba přišli o všechny své úspory, protože 

rumunská správa nedodržela své finanční závazky. Následně si Jiří Prošek zařídil malou 

kavárničku, ale brzy nato vypukla rusko-turecká válka (duben 1877). Prošek byl povolán jako 

odborný znalec bulharského území do armádního štábu ruské armády a pomáhal se 

zakreslováním horských průsmyků a cest do ruských map (s ním do armády odešel, 

zřejmě na Proškův popud, i Adolf Kolář).738 

Třetí scénář uvádí, že během rusko-turecké války v době bojů u průsmyku Šipka Jiří 

Prošek působil stále jako korespondent na volné noze, ale v Cařihradě. Od svého krajana 

farmaceuta dr. Karla Nádherného, který tehdy působil v turecké službě a mimo jiné se po 

osvobození stal Proškovým svatebním svědkem, získal zprávu, že turecké velení má v plánu 

vyslat na pomoc svým vojskům četné posily. Jiří Prošek odjel okamžitě do Drinopolu a 

organizoval skupinu ze svých „starých známých“, která demontovala asi 200 metrů 

železničních kolejí na vysokém mostě nad Drinopolem. Tento tzv. „šílený počin“, který je 

připisován právě Proškovi, zdržel přesun tureckých posil asi o 30 hodin, což zajistilo Rusům 

vítězství. Po tomto aktu Jiří Prošek údajně uprchl před trestem smrti do Rumunska. Po válce 

byl vyznamenán Řádem sv. Anny I. třídy, Řádem Sv. Alexandra Něvského a zlatou šavlí 

s drahokamy, kterou mu daroval sám ruský generál Nikolaj Grigorevič Stoletov (1831-

1912). 739  Podle Proškova vyprávění Ralovovi však zdržení železniční dopravy na trase 

                                                
736 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 32; VĂLČEV, Aleksandăr. Georgi Prošek... S. 43; Irži (Georgi) Prošek. In: PANTEV, Andrej 
et GAVRILOV Borislav. 100-te naj-vlijatelni čuždenci... S. 286. V rámci průzkumu života Jiřího Proška nebyly vyhledávány 
jednotlivé Proškovy zprávy, které zcela jistě již byly zmapovány. 
737 SÍS, Vladimír. Vzpomínky daskala Ralova. S. 32-33. 
738 SÍS, Vladimír. Inž. Jiří Prošek – český konsul (K 25. výročí jeho úmrtí). Národní listy. 30. 9. 1930, roč. LXX, č. 269, s. 3. 
739 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 38-39; VĂLČEV, Aleksandăr. Georgi Prošek... S. 41, 43; Irži (Georgi) Prošek. In: 
PANTEV, Andrej et GAVRILOV Borislav. 100-te naj-vlijatelni čuždenci... S. 286; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina, Čechi-stroiteli na 
nova... S. 126. Většina dnešních publikací udává právě tuto verzi. 
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 organizovali jeho čeští kolegové inženýři Antonín Svoboda a Eduard Hodina, kteří za to 

následně obdrželi vyznamenání.740 

Důkaz o službě Jiřího Proška u Rusů představovalo osvědčení, podle kterého v období 

od 18. ledna 1878 do 31. května 1879, kdy skončila dočasná ruská vláda v Bulharsku, působil 

jako tlumočník (patrně i s Adolfem Kolářem) a technik v gubernátorské kanceláři, nejprve 

ve Veliko Tărnově a následně v Sofii. Jeho pobyt v Sofii, kde se nakonec usadil natrvalo, je 

doložitelný do května 1878, kdy zřejmě do Sofie přicestoval i jeho bratr Bohdan.741 K této době 

se váže vznik firmy Lidová litografie a tiskárna Bogdana Proška, první společný počin bratří 

Proškových.742 Téhož roku se Jiří Prošek stal vedoucím Litografie při kanceláři sofijského 

gubernátora (nejstarší doklad z října 1878).743 

Dne 10. října 1878 se Jiří Prošek oženil v katolickém chrámu sv. Josefa v Sofii s Annou 

Roubalovou z Nové Huti u Berouna (dnes Nižbor),744 sestrou Proškova spolužáka inženýra 

Václava Roubala, s níž měl šest dětí: dcery Eleonoru (Dádičku, *1879), Růženu (*1882), Marii 

(*1885), Ludmilu (*1886), Annu (*1888) a jediného syna Jiřího (*1891), přičemž Eleonora 

(†1880) a Ludmila (†1891) zemřely v raném věku.745 

V osmdesátých letech devatenáctého století Jiří Prošek působil ve veřejných 

službách bulharského státu – ministerských i městských, které nelze vždy od sebe odlišit. 

Patrně již přelomu roku 1878-1879 pracoval Jiří Prošek pro město Sofie, zejména na 

připravovaném regulačním plánu města Sofie podle návrhu Adolfa Koláře (viz též kap. 12.), 

který zpracovávala skupina inženýrů, včetně několik Čechů. Dle oficiálních údajů byl 

městským architekt-asistentem od 8. června 1879 do 1. července 1880.746 Přelom května a 

června 1879 je tedy okamžikem, kdy Prošek přešel od služeb gubernských k městským, ale je 

zřejmé, že pokračoval ve svých dřívějších úkolech bez výrazné změny. 

V říjnu 1878 Jiří Prošek projektoval přestavbu jedné ze starých tureckých mešit na 

nemocnici.747 Proškovým dílem z té doby byl regulační plán centrální čtvrti Žiten Pazar [Žitný 

trh], schválený na zasedání sofijské městské rady v červnu 1879.748 Téhož roku působil jako 

                                                
740 SÍS, Vladimír. Inž. Jiří Prošek − český konsul... 
741 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 47. 
742 DA Sofija, fond 1K, op. 3, a. e. 6 Predpisanie ot Sofijskija policmejster do Sofijskija gradski săvet za izplaštane na architekt 
Kolar 276 franka za kancelarski materiali, zakupeni ot pečatnica „Bogdan Prošek“ s priloženi smetki, podpisani ot Bogdan Prošek, 
15. 5.-12. 9. 1878 g. K tiskárně podrobněji viz kapitolu o Bohdanu Proškovi. 
743 DA Sofia, fond 1K, op. 2, a. e. 1187 Smetki, izdadeni na Sofijskija gradski săvet ot litografijata při kancelarijata na sofijskija 
gubernator i ot Narodna litografija i pečatnica „Bogdan Prošek“ za otpečatvane na blanki, knigi, plakati i drugi, 1. 9., 4. 10. 1878. 
744 Pocházela z rodiny sládka fürstenberského pivovaru v Nové Huti. 
745 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 47; Sňatek. Národní listy. 27. 10. 1878, č. 261, s. 3; NA Praha, f. Policejní ředitelství I, 

konskripce, kart. 491, obr. 9; Parcel 16 [online]. Sofia pomni. Dostupné z: http://sofiapomni.com/parcel.php?id=16#3109, 

http://sofiapomni.com/stones/3109.jpg [cit. 22. 2. 2017]. Svědkové Jiřího Proška byli dr. Karel Nádherný, Ivan Simeonov a 
Marie Simeonovová. 
746 CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... S. 181. 
747 Archv autora. 
748 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina, Čechi-stroiteli na nova... S. 126; Irži (Georgi) Prošek. In: PANTEV, Andrej et GAVRILOV Borislav. 
100-te naj-vlijatelni čuždenci... S. 286; DA Sofia, fond 1K, op. 1, a. e. 21 Protokol ot zasedanie na Sofijski gradski săvet № 37 ot 
8 juni 1879 g. Celkový plán města složený ze všech regulačních plánů jednotlivých čtvrti byl přijat, 1. 9. 1879 ad.  

http://sofiapomni.com/parcel.php?id=16#3109
http://sofiapomni.com/stones/3109.jpg
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odborník v čtyřčlenné komisi, která měla organizovat první regulační práce na nových ulicích 

Sofie podle již schváleného plánu (kníže Alexandr I. Battenberg ho schválil 29. srpna 1879).749 

Souběžně se Jiří Prošek věnoval i práci kartografické. Ve stejné době vydal správní 

mapy osmi krajů Jihozápadního Bulharska (1879), při jejichž zpracování mu pomáhal 

bratranec Josef Prošek, který také přicestoval do Sofie. 750  Vydal i mapu mramorových 

nalezišť v Bulharsku.751 Z roku 1879 je i Proškova brožura Uvedení do kamenného uhlí v okolí 

Perniku v Sofijském kraji s jednou mapou.752 

V roce 1879 Jiří Prošek spolu s bratrem Bohdanem, švagrem Václavem Roubalem, 

který na jaře 1879 také přicestoval do Sofie a stal se městským architektem po Adolfu Koláři, 

dále Bohumírem Šimáčkem, dlouholetým pracovníkem Proškovy tiskárny, inženýrem 

Jeronýmem Bohutinským a několika dalšími Čechy a Slovany založil tělocvičnou jednotu 

Balkánský sokol. Jako tělocvična byla užívána tehdy opuštěná rotunda sv. Jiří. Když vedení 

města zjistilo, že to není turecká mešita, jak se předpokládalo, ale křesťanský kostel, jednota 

byla rozpuštěna. Až v roce 1896 se podařilo sofijský Sokol znovu obnovit, přičemž v jeho čele 

stanul Bohdan Prošek.753 

V školním roce 1879/1880 Jiří Prošek působil i jako učitel kreslení v nově zřízeném 

dívčím gymnáziu v Sofii.754 Současně začal dobrovolně pracovat jako stenograf v kanceláři 

Národního shromáždění (asi do roku 1884) a společně se Slovincem Antonem 

Bezenšekem (1854-1915) se podílel na sestavení bulharského těsnopisu.755 V letech 1880-

1881 se za úřadování starosty Todora Ikonomova stal členem sofijské městské rady (1. 

července 1880 do 16. ledna 1881).756 

                                                
749 DA Sofija, fond 1K, op. 1, a. e. 648 Prepiska na Sofijskija gradski săvet săs Sofijskija policmejster ot Sofijskija gubernator do 
săveta za izbirane na komisija po prokarvane na novi ulici săglasno novija plan na Sofija, 1.-22. 9. 1879. Brzy po schválení a po 
prvních pracích se zjistila řada přestupků při provádění Plánu nové regulace města Sofie, proto bylo rozhodnuto pro vypracování 
nového plánu města. Plán vnikl pod vedením ruského inženýra Nikolaje Kopytkina, bývalého gubernátorského inženýra a 
pozdějšího hlavního vládního inženýra, a byl definitivně schválen v roce 1881. Tento plán byl později nazván Battenbergův (dle 
jména prvního vládnoucího bulharského panovníka − knížete Alexandra I. Battenberga). Plán byl postupně realizován, přičemž 
nejvýraznější stavební rozmach se uskutečnil na přelomu 80. a 90. let 19. století, kdy také v rámci několika let byla uskutečněna 
téměř celá radikální přestavba Sofie. Na toto období ještě v textu několikrát poukážeme. CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 
Techničeskoto razvitie na Sofija... S. 201 a jinde. 
750 Izvestija na Narodnata biblioteka i Biblioteka na Sofijskija dăržaven universitet = Annales de la Biblitheque nationale et de la 
Bibliotheque de l’Université d’état. Sofija, 1963. S. 195. Zde je uvedeno: „Správní mapa Jihozápadního Bulharska [Admnstratvna 
karta na Jugozapadna Balgarja]. Sestavil Georgi Prošek. Autografoval Josef Prošek. Sofija, [1879], 8 map, 43/56 cm M 1:150 
000.“ Mapa je zde uvedena jako jeden dokument složený z osmi map, ačkoliv jednotlivé mapy bývají v katalozích knihoven 
uváděny jako samostatné výtisky, což je také patrno při jejich detailnějším studiu (liší se grafickým zpracováním a v rozsahu 
tiráže). U některých z map pak nelze s jistotou doložit, že je kreslil Josef Prošek. O tom, že to byla samostatná vydání, viz Josef 
EMLER. Přednesení jednatele ve valném shromáždění Musea král. Českého dne 4. července 1880. Časopis Musea království 
Českého. 1880, č. 3, s. 387, kde je uvedeno: „Pan Jiří Prošek z Berouna, inžen. v Srědci, poslal prostřednictvím pana P. Jana 
Votky své mapy 8 krajů bulharských 1879 v Srědci vydaných“; PROŠEK, Georgi. Karta na Dăbinckij okrug [mapa]. Sofija [1879]; 
PROŠEK, Georgi. Karta na Džumajskij okrug [mapa]. Sofija [1; PROŠEK, Georgi. Karta na Kostendilskij okrug [mapa]. Sofija 
[1879]. PROŠEK, Georgi. Karta na Orchanijskii i na Zlatickij okrug [mapa]. [Sofija 1879]; PROŠEK, Georgi. Karta na Radomirskij 
okrug [mapa]. Sofija [1879]; PROŠEK, Georgi. Karta na Samokovskij okrug [mapa]. [Sofija 1879]; PROŠEK, Georgi. Karta na 
Sofijskij okrug [mapa]. Sofija [1879]; PROŠEK, Georgi., Karta na Trănskij okrug [mapa]. Sofija 1879. 
751 VĂLČEV, Aleksandăr. Georgi Prošek... S. 41. Tato mapa nebyla dohledána. 
752 TEODOROV-BALAN, Aleksandăr. Bălgarski knigopis za sto godini 1806-1905: Materiali. Sofija: Dăržavna pečatnica, 1909. 
1600 s. Str. 871. Není zřejmé, zda Prošek plnil úkoly gubernského úřadu. 
753 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 69-70; První tělocvičná jednota bulharská. Národní listy. 28. 8. 1879, č. 205, s. 2. 
754 VĂLČEV, Aleksandăr. Georgi Prošek... S. 41. 
755 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 55. 
756 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 42; Irži/Georg Prošek. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, 
Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 208; CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... S. XX. 
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 V roce 1880 Jiří Prošek spolu s bratrem Bohdanem a dalšími Čechy stál u zrodu 

kulturního spolku Slavjanska Beseda [Slovanská Beseda], která se ujala role centra kulturního 

a veřejného života v Sofii v (nejen) prvních letech po osvobození.757 

Zřejmě za účasti Jiřího Proška vznikla v roce 1881 Pravidla pro stavbu soukromých 

budov v Bulharském knížectví, již několikrát zmiňovaný první legislativní dokument v oblasti 

stavebnictví v Bulharsku.758 V letech 1881-1882 se Jiří Prošek vrátil do služeb Sofie jako 

městský architekt-asistent a poté architekt (od 30. září 1881 do 31. prosince 1882759) a 

znovu se věnoval k regulačním pracím hlavního města. Jeho asistentem na městském úřadě 

se v této době stal bratr Bohdan Prošek.760 Ve stejnou dobu Jiří Prošek pracoval i jako 

stenograf zasedání městské rady. 

Z let 1881-1882 pochází jeho Proškovy návrhy silnic Silistra-Šejtandžik (dnes Chitrino) 

a Elena-Osman Pazar (dnes Omurtag) s celkovou délkou 161,8 km761, což svědčí, že se 

zřejmě souběžně s městskou službou zabýval trasováním dopravních staveb pro 

Ministerstvo veřejných staveb. Přibližně v této době navrhoval také dům Georgi Tiševa 

(1883).762 

Další dopravní projekty zpracovával od 12. března 1883 do 31. května 1885 jako 

vedoucí inženýr pracovní čety na projektových pracích silnic a železničních drah: 

železniční trať Sofie-Loveč-Svištov v úseku Arabakonak-Orchanie (dnes Botevgrad, od 10. 

března do 29. prosince 1883763); železniční dráhu Caribrod-Sofie-Vakarel v úseku Sofie-

Caribrod764, jakož i odbočky Sofie-Samokov a při delimitaci bulharsko-rumunské státní hranice 

v Dobrudže.765 Do roku 1884 spadá patrně Proškův návrh kamenného tzv. Alexandrovského 

mostu přes řeku Jantru u obce Părvomajci.766 Téhož roku Jiří Prošek založil v Sofii společně s 

bratrem Bohdanem i vlastní pivovar (viz dále). 

Od 10. dubna do 31. srpna 1885 Jiří Prošek pracoval v Bulharské stavební společnosti 

Ivana Grozeva a spol. jako dočasný technický ředitel a od 1. září 1885 do 31. srpna 1889 

                                                
757 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 70; Irži (Georgi) Prošek. In: PANTEV, Andrej et GAVRILOV Borislav. 100-te naj-vlijatelni 
čuždenci... S. 287. 
758 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina, Čechi-stroiteli na nova... S. 127. 
759 CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... S. 444. Evdentně pracoval i dříve, protože mu dne 9. 5. 
1881 byla povolena neplacena dovolena. 
760 CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... 
761 Podle osvědčení bulharského Ministerstva veřejných budov, zemědělství a obchodu z 24. 2. 1883 a osvědčení Sofijské 
městské rady z 1. 1. 1883. KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 50. CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na 
Sofija...  
762 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 43. 
763 CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... 
764 CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... Dle autora to bylo v čase 15. 9. 1884-19. 2. 1887, ale 
pravděpodobnější to do roku 1884 či 1885. 
765 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 55-56. Irži (Georgi) Prošek. In: PANTEV, Andrej et GAVRILOV Borislav. 100-te naj-vlijatelni 
čuždenci... S. 128; DA Sofia, fond 1330K, op. 1, a. e. 38 Opisi na opravdatelni dokumenti, smetki za pătni i dnevni pari văv vrăzka 
s proučvane i stroež na ž. p. linijata Caribrod−Vakarel, pisma po dostavkata na stroitelni materiali ot čužbina, spisăci na rabotnici 
rabotili v učastăcite po ž. p. linijata Caribrod−Sofija, vedomosti na služitelite v centralnoto bjuro po izučavane čast ot ž. p. linijata, 
skica za opredeljane graničnata točka meždu bălgarskata i srăbskata, čast ot ž. p. linijata Carigrad-Pešta, 21. 2.-2 6. 1884. 
766 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4. S. 299. 
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jako inspektor v téže společnosti s ročním služným 12 000 fr. Společnost realizovala v letech 

1885-1888 první železniční dráhu ve svobodném Bulharsku Caribrod-Sofie-Vakarel.767 

Konečně 22. května 1889 získal úřední autorizaci sofijského městského úřadu jako 

inženýr I. třídy pro vyhotovování plánů a stavební dozor.768 Zejména v této době se Jiří 

Prošek profiloval jako architekt a stavitel, tedy právě v éře největšího stavebního ruchu v Sofii, 

kdy probíhala radikální přestavba města za úřadování starosty Dimităra Petkova. Dnes je 

však dostupný pouze fragment z jeho celkové tvorby.769 Z tohoto období lze uvést městský 

dům I. Stojanova a Petra Dimova na třídě Vitoša (1889)770, rodinný dům Georgi Kirkova 

(1890)771 nebo městský dům židovského obchodníka Mordochaje Bakiše na nám. Sv. Nedelje 

(1891)772. Patrně Proškovým dílem je také vedlejší stylově téměř identický nárožní dům dalšího 

obchodníka na nám. Sv. Nedelje nebo návrh činžovního domu bratří Sabitaj Davidových v ulici 

Lege (1891).773 Jiří Prošek snad navrhoval i svůj vlastní dům v ulici Šipka 26 v Sofii, kde bydlel 

i s bratrovou rodinou (možné je však, že to navrhoval jeho bratranec architekt Josef 

Prošek).774 Ani jedna z těchto staveb dnes neexistuje. 

Dne 14. listopadu 1892 v Sofii vznikl čtenářsko-zábavní spolek Čech, který se stal další 

platformou pro kulturní a zábavní činnost české kolonie a jehož členy se stali i Jiří a Bohdan 

Proškové. V roce 1896 Jiří Prošek dvakrát přednášel o cestě do Jeruzaléma, kterou téhož roku 

podnikl s bratrem Bohdanem. V letech 1897-1899 stanul dokonce v čele tohoto spolku.775  

V dubnu 1893 Jiřího Proška přijal opět mezi sebe Spolek architektů a inženýrů v 

království Českém.776 O dva roky později, 27. června 1895, se stal dopisujícím členem Sofijské 

obchodní a průmyslové komory.777 Ačkoliv byli kilometry vzdáleni od své vlasti, Jiří Prošek 

spolu s bratrem Bohdanem sledovali dění Čechách se zájmem, organizovali a přispívali do 

dobročinných akcí, přispívali pravidelně Ústřední Matici školské a dalším organizacím.778 Jiří 

Prošek nejenže se stal váženou osobou české kolonie v Sofii, ale byl rovněž hudebně a 

                                                
767 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina, Čechi-stroiteli na nova... S. 128. 
768 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 56; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina, Čechi-stroiteli na nova... S. 128. 
769 Mnoho obytných domů drobného měřítka v centru Sofie již neexistuje a řada původních plánů se nedochovala, je těžko 
dohledatelná v různých archivech, nebo je součástí nepřístupných soukromých sbírek. 
770 Centralen dăržaven archiv (dále CDA) Sofija, fond 285K, op. 9, a. e. 374 Architekturen plan na kăšta na P. Stojanov i Petăr 
Dimitrov [!], gr. Sofija, 1889. 
771 JOKIMOV, Petăr. Individualnoto bogato žilište... S. 73. Dům nelze lokalizovat, dnes již neexistuje. 
772 CDA Sofija, fond 285K, op. 9, a. e. 384 Architekturen plan na kăšta na Mordochaj Bakiš, gr. Sofija, 1891. 
773 CDA Sofija, fond 285K, op. 9, a. e. 385 Architekturen plan na kăšta na bratja Sabitaj Davidovi, gr. Sofija, 1891. Podpis architekta 
je rozmazaný, ale písmo a styl výkresu jsou blízky jeho dalších plánů. 
774 Prošek Jiří (nekrolog). Národní listy. 10. 10. 1905, 279, s. 8; Prošek Jiří (nekrolog). Národní politika. 10. 10. 1905, s. 16; Archiv 
autora. 
775 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 70; Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 28-30, 290. 
776 Zprávy spolkové. Technický obzor. 20. 4. 1893, č. 9, s. 99. Dle textu za členy spolku byli přijati Jiří Prošek, inženýr v Sofii, 
Bohdan Prošek, inženýr v Sofii, Josef Prošek, inženýr v Sofii a Ladislav Šak, profesor v Sofii. Informaci, že se bratří Proškovi stali 
zakládajícími členy BIASu, nebyla potvrzena historickými zdroji. Bratří zřejmě nikdy nebyli členy tohoto spolku. 
777 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 56. 
778 Tamtéž. S. 65-68, 71; Viz např. Dary povodní v neštěstí uvedeným. Národní listy. 25. 6. 1872, č. 173, s. 3; Nové příspěvky na 
zdar důstojného Národního divadla v Praze. Národní listy. 12. 10. 1881, č. 250, s. 3; Dary a příspěvky Ústřední matici školské 
v Praze. Národní listy. 26. 6. 1882, č. 174, s. 3; Z Ústřední matice školské v Praze. Národní listy. 2. 8. 1887, č. 210, s. 3; Po 
povodni. Dar Čechů v Sofii povodní poškozeným. Národní politika. 28. 9. 1890, č. 266, s. 2; Ústřední matice školská. Národní 
listy. 19. 7. 1891, č. 196, s. 3 ad. 
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 jazykově nadaný − spolu s češtinou ovládal deset jazyků.779 Za vstřícnost, ochotu pomáhat a 

organizovat život krajanům v Bulharsku si získal přezdívku „český konzul“. Nad českou kolonii, 

kterou původně reprezentovalo jen několik dřevěných domů v dnešní třidě General Gurko a 

kde žil Jiří Prošek s širší rodinou a dalšími Čechy, vlála dokonce husitská vlajka!780 

Pomyslný vrchol stavitelské činnosti Jiřího Proška (i jeho bratra Bohdana) v 

Bulharsku představovala realizace projektu přímořského přístavu ve Varně, což byl velice 

nákladný a na bulharské ekonomické poměry ojedinělý stavební počin. Zároveň se jednalo o 

zřejmě nejtěžší Proškovo období v Bulharsku. Brzy po osvobození bulharská vláda rozhodla 

o výstavbě přístavu a již v roce 1882 se otázkami jeho výstavby zabýval anglický inženýr 

Hartley, který předložil svoje plány v prosinci 1890. Roku 1894 Hartleyovy plány využil 

francouzský hlavní inženýr marseillského přístavu Adolphe Guérard (1841-1921), který byl 

zároveň jmenován inženýrským poradcem bulharské vlády. Zadání stavebních prací 

podnikatelům se uskutečnilo v únoru 1895, a to bulharské firmě Michajlovsky a Hajrabedian. 

Po několika letech se ukázalo, že podnikatelé nejsou schopni pokračovat z finančních důvodů. 

V této době vznikla Akciová společnost pro výstavbu přístavu ve Varně (Société anonyme par 

Actions pour la Construction du Port de Varna),781 jejíž předsedou se stal Ivan Grozev a členy 

představenstva Petko Gorbanov, Gančo Gavrilov a bratři Jiří a Bohdan Proškové a která 

převzala aktiva i pasiva předchůdců. Funkce technického ředitele společnosti se ujal v 

letech 1898-1901 Jiří Prošek a za jeho éry skončily hlavní práce na přístavu.782 Souběžně se 

stavbou přístavu ve Varně, probíhala i stavba menšího přístavu v nedalekém Euxinogradu − 

letního sídla s palácem bulharského panovníka knížete Ferdinanda I. 

Během přípravných prací a provádění samotné stavby se akciová společnost setkávala 

s mnoha obtížemi. Bylo potřeba vystavět vlastní dráhu ke kamenným lomům a později opatřit 

velmi nákladný plovoucí korečkový bagr a další pomocné stroje. Stavba bojovala zejména s 

nepředvídatelným mořem, které během několika bouří zničilo část nezpevněné stavby. 

Největším nepřítelem společnosti se pak stala bulharská vláda v čele s Vasilem 

Radoslavovem. Ta totiž uměle inscenovala šetření jakosti stavby a nařídila dodatečnou 

kontrolu množství a kvality materiálu uloženého do základů přístavu a vlnolamu. Ačkoliv vše 

se správně zaevidovalo do stavebního deníku, včetně nákladných víceprací v důsledku 

poškození stavby bouřemi, prakticky již nebylo možné stavbu zkontrolovat. Během tohoto 

setření vláda zastavila stavbu i její proplácení, což donutilo společnost vzít si úvěr u Bulharské 

Národní banky. Ta jako záruku zastavila veškerý nemovitý majetek společníků. Stavba byla v 

roce 1901 téměř hotova. Časové a finanční ztráty však byly velké. V jednom okamžiku Národní 

                                                
779 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 20; VĂLČEV, Aleksandăr. Georgi Prošek... S. 41. 
780 Podrobněji viz KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 65-68; Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 12-14 ad. 
781 V bulharštině Bezimenno akcionerno družestvo za napravata varnenskoto pristanište. 
782 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 81, 85-86; DA Varna, f. 48K, op. 1, а. е. 37 Album săs snimki, izgotveni pri zavăršvane 
stroeža na Varnenskoto i Evksinogradskoto pristaništa kato pameten podarăk za akcionerite na „Bezimnennoto akcionerno 
družestvo za napravata na Varnenskoto prostnište” (BAD) v načaloto na XX v. [1895-1906]. Podle tohoto archivního fondu akciová 
společnost vznikla v roce 1899, tak je možné, že Jiří Prošek zastával funkci technického ředitele v letech 1899-1901. 
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banka zastavila poskytování úvěru a obstavila všechen majetek společníků. Téměř zoufalou 

situaci se podařilo vyřešit po zakročení bulharského panovníka knížete Ferdinanda I. na 

základě obsáhlého memoranda společníků.783 Přístav se začal oficiálně využívat od 18. května 

1906, tedy v době, kdy už oba bratří Proškové nebyli mezi živými. 

Je téměř jisté, že všechny starosti kolem přístavu dolehly na zdraví Jiřího Proška i jeho 

bratra. V roce 1904, zřejmě po záchvatu mrtvice, Jiří Prošek částečně ochrnul a byl upoután 

na vozíku. Zemřel 16./29. září 1905 ve věku nedožitých 58 let. Za necelé čtyři týdny po něm 

zemřel i jeho bratr Bohdan.784 

Po smrti bratří Proškových nastaly pro jejich rodiny těžké okamžiky, ale jejich zeťové 

obtížnou situaci postupně překonali. Majetek bratří Proškových, kteří vůči Národní bance ručili 

společné za veškeré své závazky, byl rozdělen na dvě poloviny: dědicové Bohdana převzali 

pivovar, dědicové Jiřího naopak převzali tiskárnu a další nemovitosti. Až v roce 1924 smírčí 

soud uznal nároky akciové společnosti. Kvůli znehodnocení bulharské měny po první světové 

válce došlo k vyplacení náhrady škody pouze ve výši jedné třetiny z původní hodnoty. Po 

odečtení dlužných částek a výloh Proškovým dědicům zbyly jen drobné. Ovšem hlavní význam 

této arbitráže spočíval ve zrušení obstavení soukromého majetku Proškových, kteří už s ním 

mohli volně nakládat. Syn Jiřího Proška, Jiří Prošek ml. měl převzít vedení tiskárny. 

Vystudoval Československou obchodní akademii v Praze a vyšší grafickou školu ve Vídni. Po 

první světové válce však odmítl nastoupit do tiskárny, převzal si podíl z dědictví a vrátil se do 

Prahy, kde však zkrachoval a poté 25. září 1928 zemřel ve věku 37 let.785 

 

9.2. Inženýr Bohdan (Bogdan) Prošek (1858-1905) 

 

 

 

Bohdan Prošek se narodil jako Theodor František 2. července 1858 v domě č. 96/I 

(Hornohradební ulice) v Berouně v rodině měšťana a obuvnického mistra Jiřího Proška st. a 

                                                
783 Tamtéž. S. 86-88. Radoslavovova vláda padla. 
784 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 89; Úmrtí. Národní listy. 4. 10. 1905, č. 273, s. 4; Inženýr Jiří Prošek. Národní listy. 5. 10. 
1905, č. 274, s. 3; Jiří Prošek (nekrolog). Národní listy. 10. 10. 1905, č. 279, s. 8; Jiří Prošek (nekrolog). Národní politika. 10. 10. 
1905, č. 279, s. 16; Úmrtí. Národní politika. 11. 10. 1905, č. 280, s. 5; Úmrtí. Národní listy. 30. 10. 1905, č. 299, s. 2. 
785 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 61, 89-90. 
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 Marie, roz. Bartákové.786 Ačkoliv je v matriční knize psané česky zapsán jako Theodor, téměř 

vždy byl uváděn českou obdobou jména Bohdan.787 

Základní vzdělání Bohdan Prošek získal v Praze.788 Patrně od roku 1865 studoval 

českou hlavní vzorovou školu v Praze, kterou ukončil v roce 1869.789 Téhož roku Bohdan 

Prošek nastoupil na českou vyšší reálnou školu v Praze. Zřejmě kvůli ztrátě otce, který v říjnu 

1866 zemřel (Bohdanovi tehdy bylo teprve osm let), nebylo období dospívání Bohdana Proška 

jednoduchým. Jeho poručníkem, stejně jako Jiřímu, se stal příbuzný Vavřinec Prošek, krejčí v 

Berouně.790 Zajisté mu v těžkém období byl velkou oporou starší bratr, tehdy ještě student na 

polytechnice v Praze.791 Jak nasvědčují studijní výsledky, které dosáhl na reálce, Bohdan 

Prošek patřil spíše mezi průměrné žáky.792 Podle Jana Kadely však „byl právě tak jako jeho 

bratr Jiří velice energický, podnikavý a nadaný nejen v technickém oboru, ale též po stránce 

jazykové, neboť kromě deseti jazyků jako jeho bratr ovládal řečtinu i písmem.“793 Reálnou 

školu Bohdan Prošek ukončil v roce 1875. Dále podle Jana Kadely dokončil Bohdan Prošek 

své „technické vzdělání“ na vyšším technickém učilišti v Německu, patrně v saské Mittweidě; 

tuto skutečnost se však nepodařilo prokázat. Často uváděná informace, že Bohdan Prošek 

studoval na polytechnickém ústavu v Praze, se rovněž nepotvrdila.794 

Již v sedmdesátých letech devatenáctého století byl Bohdan Prošek zřejmě v úzkém 

kontaktu s bratrem Jiřím v Bulharsku. Jak uvedl Jan Kadela: „Ještě před osvobozeneckou 

válkou pomáhal jako student svému bratru Jiřímu velmi účinně tím, že mu překládal články o 

utrpení Bulharů v osmanské porobě a doručoval je redakcím novin a časopisů v Čechách i v 

cizině“.795 Po ukončení studií, patrně někdy kolem roku 1877, se Bohdan Prošek vypravil do 

Rumunska, kde se podle vzpomínek jeho syna, Bohdana Proška ml., účastnil jako „mladý 

inženýr“ stavby železničních drah. 796  Podle Jana Kadely „odjel Bohdan Prošek v 

mladistvém zápalu do Rumunska prý původně s úmyslem připojit se ještě s dalšími asi 80 

                                                
786 Bohdan Prošek. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 209. Údaje byly 
konfrontovány a doplněny údaji ze SOA Praha, f. Sbírka matrik Středočeského kraje, Beroun, římsko-katolická církev, sign. 
Beroun 15, Beroun, Kniha narozených (1852-1861), fol. 198, obr. 201. Dostupné z: http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3917/201 [cit. 
15. 2. 2017]; SOA Praha, f. Sbírka matrik Středočeského kraje, Beroun, římsko-katolická církev, sign. Beroun 42, Index 
narozených (1822-1887). Dostupné z: http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3944/142 [cit. 15. 2. 2017] a dalších archivních 
dokumentů. K dohledání sourozenců a dodatečnému ověření některých životopisných údajů některých uvedených příbuzných byl 
použit výše citovaný index narozených 1822-1887 a příslušné matriční záznamy ze SOA Praha. 

Bohdan Prošek byl pokřtěn 4. července 1858 kaplanem Josefem Čermákem a jeho kmotry se stali, stejně jako u Jiřího, strýc 
František Prošek a teta Rozálie Proškova, roz. Bartáková. 
787 Již v katalozích žáků pražské reálky byl uveden jako Bohdan Prošek (viz dále). 
788 V katalozích žactva obecní školy dochovaných v SOkA Beroun nebyly nalezeny záznamy o Bohdanu Proškovi. 
789 Vyplývá to z AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, školní rok 1869/1870, I.-III. třída, seznam žáků I. B třídy, pag. 23. Další 
dokumenty k této skutečnosti nebyly dohledávány. 
790 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 9. 
791 Tamtéž. 
792 AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, školní rok 1869/1870, I.-III. třída, seznam žáků I. B třídy, pag. 23 Bohdan Prošek; AHMP, f. 
ČVRŠ, Katalogy žactva, školní rok 1870/1871, seznam žáků II. třídy, pag. 70; AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, školní rok 
1871/1872, seznam žáků III. třídy, pag. 58; AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, školní rok 1872/1873, seznam žáků V. třídy, pag. 
67; AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, školní rok 1873/1874, seznam žáků VI. třídy, pag. 54; AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, 
školní rok 1874/1875, seznam žáků VII. třídy, pag. 47. 
793 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 56-57. 
794 Tamtéž. Bratří Proškové. S. 56. Tuto informaci se však nepodařilo potvrdit v archivu v Mittweidě. 
795 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 56-57. 
796 Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 244. 

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3917/201
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Čechy k bulharským opolčencům,797 kteří se v Rumunsku formovali do družin na druhou výzvu 

jejich ústředí, ale pro brzký konec války [3. března 1878] k tomu již nedošlo“. 798 

Pravděpodobné je i to, že se Bohdan Prošek vypravil do Rumunska právě v době, kdy v 

Bukurešti měl pobývat jeho bratr Jiří. 

Zda se Bohdan Prošek rusko-turecké války přímo účastnil, není jisté, ale zřejmě 

následoval bratra, který během války spolupracoval s ruskou armádou. Stopy Bohdana Proška 

tak ještě před koncem války vedou do bulharského Svištovu, kde se mimo jiné setkal s tehdy 

osmadvacetiletým bulharským „národním“ básníkem Ivanem Vazovem (1850-1921). Ve 

svých vzpomínkách Vazov krátce popisuje setkání s „inženýrem Bogdanem Prošeskem“,799 

který mu věnoval velký ilustrovaný svazek spisů od Bérangera.800 V Svištovu v prvních dnech 

po osvobození Bohdan Prošek údajně založil společně s bratrem Jiřím a bulharským malířem 

Georgi Dančovem-Zografina první fotografický ateliér ve městě.801 

V květnu 1878 byl Bohdan Prošek v Sofii, kde zřejmě pobýval již krátce předtím a kde 

pravděpodobně už působil jako gubernátorský technik jeho bratr Jiří. Do Sofie dorazil buď 

společně s Jiřím anebo krátce po něm na „jeho výzvu“.802 Prvním počinem spíše úspěšného 

podnikatele než inženýra Bohdana Proška bylo společně s bratrem Jiřím založení již zmíněné 

firmy Lidová litografie a tiskárna Bogdana Proška (doložitelné právě do května 1878).803 Jak 

uvedl Bohdan Prošek ml.: 

 
„Seznali totiž brzy, že veškeré tiskopisy státní a soukromé tiskly se pro Bulharsko v 

cizině (v Rusku a Německu). Od myšlenky k uskutečnění plánu nebylo ovšem daleko, 

neboť B. Prošek odjíždí do Čech, v rodném městě najímá tiskaře, kupuje první stroje a 

za několik týdnů jest v tiskárně v Sofii rušno. Pracuje kdekdo z rodiny, a když večer se 

oba bratři vracejí z práce, začínají znovu tiskařinu. Oba statní siláci pracují, až lis sténá, 

a objednávek tolik, že nestačí čas k jejich vyřízení. Práce čistá a zákaznictvo velmi 

spokojeno. Pracuje se i v noci“.804 

 
V pozdějších letech se tiskárna přejmenovala na Dvorní tiskárnu bratří Proškových. 

Skutečnost, že v původním názvu podniku bylo uvedeno jen Bohdanovo jméno, nasvědčuje 

tomu, že to byl podnik iniciovaný zejména Bohdanem.805Jak uvedl jeho syn:  

 

                                                
797 Dobrovolné skupiny bojovníků, kteří bojovali společně s ruskou armádou proti Turkům. 
798 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 57. 
799 Prošesko − po vzoru tvorby rumunských příjmení, což opět dokládá, že Bohdan Prošek skutečně působil v Rumunsku. 
800 GENOV, Minko. Ivan Vazov. Detstvo, junošestvo, mladini. Sofija: Izdatelstvo „Chemus“, 1946, s. 118. 
801 DINKOV, Ivan. V sveta na poštenskata kartička i na kolekcijata „Pozdravă o Svištov“. Buditel. Bălgarsko spisanie za istorija, 
archeologija i pamet. 2008, č. 3, s. 29. Další informace k této skutečnosti nebyly dohledány. 
802 Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 244. 
803 DA Sofia, fond 1K, op. 3, a. e. 6 Predpisanie ot Sofijskija policmejster do Sofijskija gradski săvet za izplaštane na architekt 
Kolar 276 franka za kancelarski materiali, zakupeni ot pečatnica „Bogdan Prošek“ s priloženi smetki, podpisani ot Bogdan Prošek, 
15. 5.-12. 9. 1878.  
804 Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 245 
805 Názvy tiskárny jsou dohledatelné v: Aleksandăr TEODOROV-BALAN, Bălgarski knigopis za sto godini. Podle dochovaných 
dokumentů byl první název tiskárny právě Lidová litografie a tiskárna Bogdana Proška. 
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 „Jeho podnikavý a bystrý duch záhy postřehl, že hospodářský život mladého 

Bulharska jest z velké části odvislý od dovozu z ciziny a že naskýtá se tu široké 

pole působnosti v mnohém směru“.  

 
Přesto je téměř jisté, že: 

 
„Bratři Proškové spolupracovali celý svůj život ve vzájemné a ničím nezkalené 

bratrské shodě a důvěře, takže nelze přesně odlišit, či byla původní myšlenka 

na ten který podnik, který později založili. Dvojice bratří Prošků byla zjevem tak 

známým, že budilo přímo podiv, bylo-li vidět pouze jednoho z nich“.806 

 
Dne 1. října 1878 přicestoval do Sofie již jednou zmíněný Bohumír Šimáček, který se 

na dlouhých třicet sedm let stal technickým správcem tiskárny. Na sklonku osmdesátých a 

devadesátých devatenáctého století na krátký čas tiskárnu převzal do správy i do vlastnictví, 

ale kvůli finančním problémům ji později opět vrátil bratrům Proškovým. Tiskárna došla úhony 

během druhé světové války a v roce 1947 byl celý objekt znárodněn, čímž zanikla.807 

V letech 1878-1879 Bohdan Prošek zřejmě pomáhal bratrovi Jiřímu při řešení 

technických otázek prvního regulačního plánu města. Jak již bylo řečeno, v roce 1879 se 

Bohdan Prošek stal členem výboru první tělovýchovné jednoty Balkánský sokol v Sofii, a v 

roce 1880 spoluzakládal kulturní spolek Slovanská Beseda v Sofii.808 V letech 1882-1883 (do 

1. června 1883), Bohdan působil podobně jako jeho bratr Jiří jako architekt-asistent, poté 

inženýr-asistent v sofijském městském úřadu.809 Od 29. března 1883 působil také na 

průzkumných pracích železniční trati Sofie-Svištov.810 

Dne 12. února 1882 se Bohdan Prošek oženil v Sofii s Vilemínou Pecinovskou, s níž 

měl čtyři děti: dcery Boženu (1883), Miladu (Milku, *1884), Vlastu (1886), dvojčata Marii a 

Kateřinu (*1889, †1889) a, podobně jako Jiří, také jediného syna Bohdana (*1896).811 V roce 

1885 se Bohdan Prošek zúčastnil jako dobrovolník srbsko-bulharské války.812 

Nejznámější příklad podnikavého ducha bratří Proškových bezesporu představuje 

jejich pivovar v Sofii. Bohdan společně s bratrem Jiřím zakoupil v roce 1884 ze „se získaných 

úspor“ malý pivovárek na primitivní ruční výrobu v nedalekém Knjaževě, od Sofie tehdy asi 9 

km vzdálené vesnici (dnes čtvrť Sofie). Pivovárek odkoupil od jisté francouzské majitelky, „jež 

                                                
806 Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 244. 
807 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 72-73; Archiv autora. 
808 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 69-70. 
809 CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... S. 182; Jubilejní ročenka československé kolonie v 
Bulharsku. S. 244; KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 53-54; DA Sofija, fond 1K, op. 3, a. e. 651 Prošenija i zajavlenija ot sofijski 
žiteli za otkupuvane na mesta okolo Bălgarska narodna banka i predloženie − skica ot Bogdan Prošek za uregulirane na tezi 
mesta, 16. 2-26. 10. 1882; DA Sofija, fond 1K, op. 3, a. e. 602 Prošenija ot sofijski žiteli za ocenka na otčuždeni techni imoti s 
priloženi planove i svidetelstvo za sobstvenost, 24. 4. 1882-9 7. 1892.  
810 CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... S. 182. 
811 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 57, 61. Vilemína Prošková, roz. Pecinovská (*22. 9. 1856, Třeboň-10. 4. 1926, Sofie); 
Archiv autora. 
812 Bohdan Prošek. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 209. 
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byla bezradnou a v pivovarství nezkušenou, a dle toho také vypadal její výrobek“.813 Díky 

povolanému českému sládkovi se podařilo výrobu rychle oživit. Protože se pivovar potýkal s 

větší vzdáleností od centra města, Bohdan přemístil výrobu do Sofie. Zde zakoupil pozemek 

na rohu dnešních ulic San Stefano a Šejnovo, na kterém nechal zřídit nejdříve sklepy na 

odležení piva (známé jako Dălbok zimnik neboli Hluboký sklep). Podle plánů architekta Josefa 

Proška se v roce 1885 začalo se stavbou prvních pivovarských budov, které se postupně 

během celých devadesátých let devatenáctého století rozšiřovaly, což vedlo k rychlému 

vzestupu podniku. V roce 1892 bylo mimo jiné instalováno elektrické dynamo, vůbec první 

elektrické zařízení v Sofii. Zájem o něho projevili dokonce i v knížecím paláci a při „významné 

dvorní slavnosti a plesu vedeny byly dráty elektrické z pivovaru do paláce, jenž onen večer se 

skvěl v záři elektrických lamp“. Proškovo pivo, které získalo ocenění na výstavách v Belgii a v 

Praze, se stalo jedním z nejoblíbenějších a nejkvalitnějších v Bulharsku, tedy v podstatě 

jakýmsi bulharským plzeňským. Proškův pivovar po jistou dobu také dodával na knížecí dvůr.  

V roce 1898 Bohdan Prošek přivezl několik vagonů semene ušlechtilého hanáckého 

ječmene a, jak napsal Bohdan Prošek ml., „stal se zázrak − sedláci kraje ichtimanského a 

novoselského žasli nad tím, že pole jejich rodí zlato − takový byl rozdíl mezi ječmenem zdejším 

(nečištěným a netříděným) a ječmenem z moravského semene. Od té doby datuje se 

pěstování dvouřadého pivovarského ječmene v Bulharsku“.814 Pivovar a rozsáhlá zahrada, 

která k němu přiléhala, se stala významným střediskem společenského života nejen české 

kolonie. Konaly se tu nedělní koncerty, představení, zábavy a přednášky. Během druhé 

světové války 30. března 1944 pivovar těžce poškodilo bombardování. Za velkého úsilí 

Proškovy rodiny a nákladů se jej podařilo opravit a znovu zprovoznit. V roce 1947 došlo k jeho 

znárodnění a za socialismu pokračoval ve výrobě (pivovar Vitoša). Areál byl zbořen v roce 

2005.815 

Bohdanova podnikavost se uplatnila i ve stavebnictví. V nedaleké obci Dolni Bogrov, 

kde se nacházela kvalitní cihlářská hlína, založil cihelnu. Šlo zřejmě o první strojní výrobu 

cihel v Bulharsku. Podle Bohdana Proška ml. „cihly vynikaly znamenitou jakostí a jest z nich 

postavena velká část pivovarských budov, řada sofijských domů apod. Podnik zdárně rostl a 

dnes byla by se z něho stala jedna z prvních cihelen v Bulharsku, leč zaneprázdněn prací 

jinou, B. Prošek odstoupil jej jiným osobám, v jichž rukou podnik upadl“.816 Bohdan Prošek měl 

v plánu další podnikatelské záměry jako např. továrnu na šamotové a porcelánové zboží. 

Zajistil lokalitu s velmi kvalitním kaolínem, první rozpočty a plány měl již hotové, ale vše musel 

odložit kvůli stavbě přístavu ve Varně. 

                                                
813 Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 248. 
814 Všechny citace viz tamtéž. S. 248-250. 
815 K historii pivovaru podrobněji viz Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 248-257; BRANKOV, Nikolay. 
České kořeny průmyslové architektury v Bulharsku. S. 68-79; KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 80. 
816 Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 245; KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 74-75. 
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 Společně se svým bratrem Jiřím se Bohdan aktivně účastnil kulturního života v 

Bulharsku a samotné české kolonie v Sofii. „Ač vzdálen své vlasti, jeho srdce bilo vždy jen 

česky a účastnil se národního života dle možnosti. Zejména hojným podporováním národních 

snah „Matice školské“, menšinových jednot, krásoumné jednoty atd.“, uvedl jeho syn. 817 

V dubnu 1893 Bohdana Proška přijal za člena Spolek architektů a inženýrů v Království 

českém. 818  V roce 1893 byl rovněž pokladníkem spolku Čech, v následujícím roce jeho 

místopředsedou. Po cestě do Jeruzaléma v roce 1896 a po narození vytouženého syna v 

témže roce zahájil v dnešní ulice Asen Zlatarov v Sofii výstavbu zaslíbeného katolického 

neorománského kostelíka Sv. Františka z Assisi, patrně podle plánů bulharského architekta 

Onufrije Zarzova (dokončený asi 1899). 819  Téhož roku na nějaký čas stanul v čele 

znovuzřízeného Sokola. 

V roce 1903 Bohdana Proška ranila mrtvice, ze které se léčil v Mariánských Lázních u 

prof. Mladějovského. V roce 1905 na cestě z Varny, kde vyřizoval záležitosti kolem přístavu, 

dvě stanice před Sofií, jej choroba zachvátila znovu. I přes lékařskou pomoc, kterou mu 

poskytly okamžitě na nádraží v Sofii, po třech dnech 26. října/13. října 1905 zemřel ve věku 

47 let, jak již bylo řečeno necelé čtyři týdny po smrti bratra Jiřího.820 Jak poznamenal jeho syn: 

„Jejich příslovečná, skutečně vzácná bratrská láska šla s nimi až za hrob“.821 Oba bratři jsou 

pochováni vedle sebe na sofijském hřbitově.822 

Bohdanův syn, Bohdan Prošek ml. (1896-1974), studoval v letech 1914-1915 chemii 

na české vysoké škole technické v Praze a ve dvacátých letech dvacátého století vstoupil do 

vedení Proškova pivovaru jako technický ředitel. Po jeho znárodnění žil v Čechách a stal se 

autorem česko-bulharských slovníků, konverzací a dalších příruček.823 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
817 Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 246-247. 
818 Zprávy spolkové. Technický obzor. 20. 4. 1893, č. 9, s. 99. Dle textu za členy spolku byli přijati Jiří Prošek, inženýr v Sofii, 
Bohdan Prošek, inženýr v Sofii, Josef Prošek, inženýr v Sofii a Ladislav Šak, profesor v Sofii. Informaci, že se bratří Proškovi stali 
zakládajícími členy Bulharského spolku inženýrů a architektů (BIAS), nebyla potvrzena historickými zdroji. Bratří zřejmě nikdy 
nebyli členy tohoto spolku. 
819 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 70, 75; Katoličeska cărkva „Sv. Francisk“ [online]. Baslib − pametnici na kulturata [cit. 27. 
2. 2017]. Dostupné z: http://collections.cl.bas.bg/Other/MonCultSof/Image/0013.jpg. 
820 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 89. 
821 Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 244. 
822 KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 92-93; Úmrtí. Národní listy. 30. 10. 1905, č. 299, s. 2. 
823 AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1914-1915, č. 1003, Prošek, Bohdan; KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 61. PROŠEK, 
Bohdan. Bulharsko-český a česko-bulharský technický slovník = Bălgarsko-češki i češko-bălgarski techničeski rečnik. Praha 
1958; PROŠEK, Bohdan et DRAGONOV, Nedjalko. Česko-bulharské rozhovory. Praha: 1965 atd. 

http://collections.cl.bas.bg/Other/MonCultSof/Image/0013.jpg
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9.3. Architekt a stavitel Josef (Josif) Prošek (1861-1928) 

 

 

 

Josef Prošek se narodil 17. března 1861 v domě č. 45/I (Husovo náměstí) v Berouně v rodině 

měšťana a obuvnického mistra Františka Proška a Rozálie, roz. Bartákové.824 Josef Prošek se 

narodil jako nejmladší potomek a měl starší sourozence Marii (*1845), Františka (*1847), 

Antonii (*1854) a Annu (*1859).825  

Základní vzdělání Josef Prošek získal v rodném městě. Od roku 1867 studoval hlavní 

školu v Berouně, která byla v roce 1869 v důsledku školské reformy přeměněna na školu 

obecnou. Přesto, že zřejmě musel poslední, pátou třídu opakovat, školu ukončil s výborným 

prospěchem v roce 1873.826 Téhož roku nastoupil na českou vyšší reálnou školu v Praze. 

Během studia patřil mezi nejlepšími žáky a zařadil se v desítce nejlepších z ročníku. V únoru 

1877 však ze školy vystoupil a na přání svých rodičů pokračoval ve studiu na blíže nezjištěné 

obchodní škole.827 

Již krátce po rusko-turecké válce (1877-1878) Josef Prošek odjel do Bulharska za 

svými bratranci Jiřím a Bohdanem Proškovými, kteří již působili v Sofii.828 O jeho působení v 

                                                
824  Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 45; Josef František Prošek. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et 
STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 209. Údaje byly konfrontovány a doplněny údaji z matričních knih ze SOA Praha, f. 
Sbírka matrik Středočeského kraje, Beroun, římsko-katolická církev, sign. Beroun 15, Beroun, Kniha narozených (1852-1861), 
fol. 288, obr. 291. Dostupné z: http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3917/291 [cit. 15. 2. 2017]; SOA Praha, f. Sbírka matrik 
Středočeského kraje, Beroun, římsko-katolická církev, sign. Beroun 42, Index narozených (1822-1887). Dostupné z: 
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3944/142 [cit. 15. 2. 2017] a dalších archivních dokumentů. 

František Prošek byl dalším synem Františka Proška st., bývalého hutníka v Karlově Huti a měšťana v Berouně, a Kateřiny, rozené 
Slapníčkové z Berouna. Rozálie Bartáková pocházela z rodiny Jana Bartáka, tehdy již domkáře v Ouběnicích na Benešovsku, a 
Majdalény, roz. Pospíšilové z Konopiště. Křtil jej 18. března 1861 kaplan Josef Čermák. Kmotry se stali jeho strýc a teta a zároveň 
rodiče inženýrů Jiřího a Bohdana Proškových, Jiří Prošek st., měšťan a mistr obuvnický v Berouně, a jeho manželka Marie 
Prošková, roz. Bartáková. 
825 V rodině byly další děti, které se narodily mrtvé (*1847, *1857) či zemřely po narození (dvojčata Josefa a Anna, *1852). 
826 SOkA Beroun, f. Obecná škola chlapecká Beroun, inv. č. 72, I.A třída, školní rok 1867/1868; SOkA Beroun, f. Obecná škola 
chlapecká Beroun, inv. č. 72, inv. č. 90, školní rok 1871/1872, V. třída, č. 54; SOkA Beroun, f. Obecná škola chlapecká Beroun, 
inv. č. 72, inv. č. 94, školní rok 1872/1873, V. třída, č. 65. V rámci výzkumu nebyly knihy za jednotlivé roky detailně studovány. 
827 AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, školní rok 1873-1874, seznam žáků I. B třídy, pag. 49; AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, 
školní rok 1874/1875, seznam žáků II. B třídy, pag. 27; AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, školní rok 1875-1876, seznam žáků 
III. B třídy, pag. 27; AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, školní rok školní rok 1876-1877, seznam žáků IV. B třídy, pag. 21. 
828 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 45. Přesný rok, kdy Josef Prošek odjel do Bulharska, se dosud nepodařilo zjistit, 
jeho pobyt je dle souvislostí dále doložitelný do roku 1879. 

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3917/291
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 prvních letech mnoho známo není. Lze doložit, že působil jako „stavitelský asistent“ v Sofii.829 

Protože zřejmě neměl technické vzdělání, je pravděpodobné, že asistoval svému bratranci 

Jiřímu, který tehdy pracoval jako technik na připravovaném regulačním plánu města Sofie. 

Patrně právě Jiřímu Proškovi vděčí za své technické dovednosti. Jak již bylo řečeno, v roce 

1879 Josef pomáhal Jiřímu s přípravou vydání správních map osmi krajů Jihozápadního 

Bulharska. Na většině z nich je v překladu uvedeno: „sestavil Georgi Prošek, inženýr“ a 

„autografoval Josif Prošek“. Tentýž rok Josef Prošek vydal v Lidové litografii a tiskárně 

Bohdana Proška dnes již zřejmě nedohledatelnou učebnici Škola kreslení (Škola za risuvanie) 

v pěti knížkách po devíti stranách.830 

Kolem roku 1880 se Josef Prošek vrátil do Čech, kde nastoupil a krátce studoval jako 

mimořádný posluchač inženýrské stavitelství na české vysoké škole technické v Praze. Měl 

zapsaný pouze jeden předmět: stavitelství vodní a silniční 1. běh. Asi po roce ze školy vystoupil 

a roku 1881 odjel zpátky do Sofie.831 

Po návratu z Prahy se Josef Prošek začal postupně profilovat jako architekt a 

stavitel. Právě v této době působil jeho bratranec Jiří Prošek ve stavebním oddílu ministerstva 

veřejných věcí a je téměř jisté, že i Josef Prošek začal pracovat pro nově ustavený bulharský 

stát.832  Skutečnost, že se Josef Prošek zabýval vypracováním katastrálního plánu města 

Gorna Orjachovica se dosud nepodařilo doložit archivními dokumenty.833 

V roce 1885 (v čase od 29. července do 17. prosince) Josef Prošek vedl stavbu 

monumentální budovy Národního shromáždění v Sofii podle plánů architekta Konstantina 

Jovanoviće. V této souvislosti se často uvádí, že stavbu parlamentu prováděl hlavní architekt 

stavebního oddílu Ministerstva veřejných staveb, zemědělství a obchodu Friedrich 

Grünanger a Josef Prošek byl jeho asistentem. Pravdou je, že architekt Grünanger byl jen 

členem speciální stavební komise jmenované týmž ministerstvem, která měla zajišťovat 

průběh a dozor stavby. Všechna vyúčtování provedených prací, které architekt Grünanger 

pouze kontroloval a schvaloval, však sestavoval a podepisoval „konduktér Josif Prošek“. Tato 

skutečnost svědčí o tom, že stavbu zřejmě řídil sám Josef Prošek (stavbu předtím od roku 

1884-1885 vedl naopak stavitel Franz Bauer).834 

V osmdesátých letech devatenáctého století Josef Prošek začal projektovat i soukromé 

zakázky v Sofii, zejména rodinné domy a vily. Dnes, podobně jako u Jiřího Proška, jsou z jeho 

                                                
829 AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů ČVŠT 1880/1881, č. 624, Josef Prošek. Zde je v poli „Přípravné vzdělání“ uvedeno: „z 
prakce (assistent v Bulharsku)“. 
830 TEODOROV-BALAN, Bălgarski knigopis za sto godini... S. 871. Tento počin měl zřejmě jistou spojitost se skutečností, že ve 
školním roce 1879/1880 bratranec Jiří Prošek vyučoval kreslení a rýsování na prvním dívčím gymnáziu v Sofii. 
831 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 45. Tato skutečnost byla ověřena a doplněna dalšími údaji záznamem AČVUT, f. 
ČVŠT, Katalog posluchačů ČVŠT 1880-1881. č. 624, Josef Prošek, kde je uvedeno, že Josef Prošek studoval jako mimořádný 
posluchač a to pouze jeden předmět: Stavitelství vodní a silniční 1. běh, ze kterého zkoušku neskládal.  
832  Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 46; Josef František Prošek. In GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et 
STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 210. Archivní dokumenty o jeho působení v této instituci se nepodařilo dohledat. 
833 DIMOV, Ljubomir. Pionerite po planiraneto na gradovete... S. 193. 
834  Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 46; Josef František Prošek. In GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et 
STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 210; Georgi NENOV. Techničeski i istoričeski beležki po zdanieto… S. 23; CDA 
Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... 
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celkové tvorby známy pouze fragmenty. Lze doložit návrh dvou zrcadlově identických 

neorenesančních jednopodlažních domů Velo Dimova a Christo Pepova (návrh 1885)835, dům 

Dimităra Petrova a jeho bratra (návrh 1885) nebo dům Teofila Ikonomova (návrh 1886). Z 

těchto objektů dnes neexistuje ani jeden.836  

V roce 1885 Josef Prošek projektoval pivovar svých bratranců Jiřího a Bohdana v Sofii. 

Pivovar v následujících letech procházel řadou úprav a přístaveb, jejichž autorem byl téměř 

vždy Josef Prošek. Zde nutno zmínit alespoň největší nadstavbu a rozšíření pivovaru (asi z 

roku 1895) nebo přístavbu administrativní části (1899). Kolem roku 1891 Josef Prošek navrhl 

také samostatný objekt sladovny, který stál na parcele přes ulici naproti pivovaru. Také z těchto 

objektů dnes neexistuje ani jeden.837 

Zřejmě v roce 1885 Ředitelství veřejných staveb pověřilo Josefa Proška (20. ledna 

1885) stavbou nové reprezentativní budovy státní tiskárny v Sofii (zal. 1881) podle původního 

návrhu architekta Friedricha Schwamberga (patrně z roku 1883).838 Základní kámen byl 

položen 14. července 1885,839 hlavní korpus a většina prací byly dokončeny v roce 1887, 

dokončovací práce trvaly do následujícího roku. Budova tiskárny utrpěla během druhé světové 

války, později prošla přestavbou a dnes slouží Národní galerii zahraničního umění (Quadrat 

500).840 

Od 23. května 1886 do 31. prosince 1893 (zřejmě s krátkým přerušením v roce 1889) 

Josef Prošek pracoval ve službách v technickém oddělení městského úřadu Sofie a 

spolupodílel se na radikální přestavbě města a realizaci tzv. „Battenbergova“ regulačního 

plánu, která se uskutečnila za funkčního období energického starosty Dimităra Petkova 

(1888-1893). 841  Z počátku pracoval na pozici geometra, později jako mladší asistent 

hlavního inženýra a od 30. května 1887 jako architekt. Poté od roku 1890 pracoval jako 

městský inženýr ve stavebním oddělení, a konečně od roku 1891 jako zástupce (asistent) 

ředitele technického oddělení.842 

V městských službách byl Josef Prošek v roce 1887 pověřen stavbou budovy 

školy „Sv. Cyrila a Metoděje“ (od 30. května 1887), kterou mohl také jako městský 

architekt projektovat.843 Roku 1888 navrhl dřevěný prozatímní Hadži Manův most přes 

řeku Vladajskou v Sofii a je pravděpodobné, že navrhoval i druhý obdobný mostu u 

                                                
835 CDA Sofija, fond 285K, op. 9, a. e. 383 Architekturen plan na kăšta na Christo Popov [!], gr. Sofija, [1885]. 
836  Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 46; Josef František Prošek. In GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et 
STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 210. Dům nelze identifikovat, ani lokalizovat. Později byl nadstavěn, dnes neexistuje. 
837 DA Sofija, fond 1165K, Pivovarna fabrika „Bratja Prošekovi“ săbiratelno družestvo − Sofija (1864−1947), op. 1P. 
838 DA Sofija, fond 1330K, op. 1, a. e. 32, Planove na Dăržavnata pečatnica − Sofija ad. 
839 Archv autora. CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... S. 420. 
840 Archiv autora. 
841 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 46. DA Sofia, fond 1K, op. 3, a. e. 18 Pismo ot direktora na techničeskoto otdelenie 
do Sofijskija kmet s predloženie za naznačavane na štatni služiteli v otdelenieto za 1890 g. 16. 12. 1889; DA Sofia, fond 1K, op. 
3, a. e. 27 Udostoverenie, izdadeno ot Sofijskoto gradsko obštinsko upravlenie, na Josif Prošek, če e na služba kato architekt v 
upravlenieto, 24. 12. 1891; DA Sofia, fond 1K, op. 3, a. e. 655 Pismo ot architektite Rozner i Prošek po opredeljane na nivoto na 
trotoara na ul. „Alabinska“, s priložena skica, 18, 21. 12. 1890; Archiv autora. 
842 CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... 
843 Tamtéž. 
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Salchany (jatek). 844  Dnes již neexistující Hadži Manův most zvěčnil ve svém 

romantickém obrazu známý inženýr a malíř Josef Oberbauer.845 Jmenování na pozici 

zástupce ředitele technického oddělení Městského úřadu Sofie byl patrně vrchol jeho 

profesní kariéry.846 V této funkci působil v roce 1892 jako člen poroty mezinárodní 

soutěže na vypracování návrhu kanalizace hlavního města Sofie.847 

Dne 17. října 1887 se Josef Prošek oženil v Sofii s Antonií Pecinovskou, sestrou 

manželky inženýra Bohdana Proška, s níž měl tři děti: syny Zdenka (*1889) a Josefa (*1895) 

a dceru Miloslavu (*1890).848 

V dubnu 1893 Josefa Proška přijal za člena Spolek architektů a inženýrů v Království 

českém.849 Na konci roku 1893 Josef Prošek byl (společně s řadou dalších techniků) propuštěn 

z technického oddělení.850 V prvních letech nového století se zřejmě na nějaký čas vrátil opět 

do městských služeb. Z protokolu ze zasedání městské rady z roku 1906 vyplývá, že se 

projednávala výpověď „architekta Proška“, čím se zabýval, však není známo.851 

V roce 1898 v souvislosti se zpřísněním podmínek pro působení techniků v Bulharsku, 

Josef Prošek získal ministerským nařízením právo samostatné technické praxe na území 

Bulharského knížectví, s výjimkou velkých měst Sofie, Plovdiv, Burgas, Varna a Ruse, s 

titulem architekt-asistent (technik II. kategorie).852 Technikem I. kategorie byl jmenován v až 

roce 1905.853 

V druhé polovině devadesátých let devatenáctého století Josef Prošek navrhl několik 

projektů pro významné bulharské veřejné osobnosti: honosný dům pro Konstantina 

Stoilova, tehdejšího ministerského předsedu, v ulici Šipka (1896) nebo nerealizované domy 

pro Ivana Salabaševa, bývalého i budoucího ministra, a Atanase Kazandžieva, obchodníka a 

                                                
844 Tamtéž. 
845 DA Sofia, fond 1K, op. 3, a. e. 699 Prošenie ot Sofijski žiteli, poemni uslovija, objavlenija za tărg, aukcionen list, ocenenie na 
rabotite, skica i protokol za otdavane na predpriemač postrojavaneto na privremenen „Hadži Manov“ most na ul. „Novo Lomska“ 
v Sofija; pismo ot direktora na techničeskoto otdelenie Kolar do stoličnija kmet, zajavlenie ot predriemača Mišajkov i privremenna 
situacija za izvăršenite raboti po stroeža, 21. 5.-12. 10. 1888 g. Hadži Manov most [online]. Muzej „Stara Sofia“ − Hudožestvena 
kolekcija. Dostupné z: http://oldsofiaart.cl.bas.bg/Oberbauer/Details/00000000000293.html [cit. 22. 2. 2017]. 
846 Josef Prošek funkci zastával do konce roku 1892, viz též DA Sofia, fond 1K, op. 3, a. e. 29 Pismo ot direktora na techničeskoto 
otdelenie [Markov] do Sofijskija kmet za uvolnenie i naznačenie na služiteli văv vrăzka s namalenija personal na otdelenieto 
spored bjudžeta za 1892 g., 12. 1891. 
847  RELLA, Attilio. Der gegenwärtige Stand der Stadt-Assanierungs-Frage mit Bezug auf die Preisconcurrenz über die 
Canalisierungs-Projecte für die Stadt Sofia. Zeitschrift des Österreichischen Ingenieur-und Architekten-Vereins. 25. 8. 1893, Nr. 
37, S. 467. Josef Prošek je uveden jako „J. Proschek, Baudirectorstellsvertreter“. 
848 NA Praha, fond Policejní ředitelství I, Konskripce, kart. 491, obr. 137; KADELA, Jan. Bratří Proškové. S. 57-60. Antonie 
Prošková, roz. Pecinovská byla sestrou Vilemíny Proškové, manželky Bohdana Proška, Albertíny (Berty) Brožkové, manželky 
profesora Jana Brožky, zakladatele klasické filologie v Sofii, Hedviky Glimanové, manželky sládka Rudolfa Glimana a Karla 
Pecinovského, sládka, oba v Proškově pivovaru. 
849 Zprávy spolkové. Technický obzor. 20. 4. 1893, č. 9, s. 99. Dle textu za členy spolku byli přijati Jiří Prošek, inženýr v Sofii, 
Bohdan Prošek, inženýr v Sofii, Josef Prošek, inženýr v Sofii a Ladislav Šak, profesor v Sofii. Informaci, že se bratří Proškovi stali 
zakládajícími členy Bulharského spolku inženýrů a architektů (BIAS), nebyla potvrzena historickými zdroji. Bratří zřejmě nikdy 
nebyli členy tohoto spolku. 
850 CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... 
851 DA Sofija, fond 1K, op. 1, a. e. 728 Protokolna kniga za zasedanijata na Sofijskija gradsko-obštinski săvet, 2. 1.-27. 11. 1906, 
l. 74. 
852 Prikaz № 618/1898 na Ministerstvoto na Obštite sgradi, pătištata i săobštenijata. Dăržaven vestnik. 8. 6. 1898, god. XX, br. 
118, s. 2-5. S. 5 
853 Dăržaven vestnik. 1905. Doszupné z Google Books. 
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revolucionáře (oba návrhy z roku 1897).854 Z roku 1898 pochází již jednou zmíněný (viz kap. 

8) projekt méně zdobného domu Anastasiji Palatovové a Zachy Nikolovové v ulici 6-ti 

Septemvri855 a dům M. D. Krăsteva v ulici Solunska856. Ani jeden z uvedených domů dnes již 

nestojí. Josef Prošek patrně projektoval i svůj vlastní dům v ulici Vălkovič v Sofii (dnes ulice 

Ivan Vazov). 

V roce 1912 Josef Prošek navždy opustil Bulharsko a vrátil se do Čech.857 Působil jako 

stavitel v Praze na Smíchově a bydlel v dnešní Holečkově ulici čp. 1209. Jeho pražská tvorba 

není známa. Zemřel 28. července 1928 v Praze ve věku 67 let.858 

Oba jeho synové studovali inženýrské stavitelství na české vysoké škole technické v 

Praze: Zdeněk Prošek v letech 1907-1913 a Josef Prošek ml. v letech 1912-1917.859 Inženýr 

Zdeněk Prošek působil od října 1915 jako náhradní asistent při stolici mostního stavitelství na 

české vysoké škole technické v Praze.860 Později získal titul Dr. tech. věd a působil jako 

stavební inženýr zemského správního výboru v Praze. Asi v roce 1922 se stal „tlumočníkem 

řeči bulharské pro překlady do řeči české a naopak“. V roce 1923 přesídlil na Ořechovku čp. 

459.861 Zda se tam přestěhovala celá Proškova rodina i s otcem Josefem, není známo. 

 

9.4. Inženýr a stavitel Václav (Venceslav) Prošek (1860-1913) 

Václav Prošek se narodil dne 21. srpna 1860 v domě č. 40/I na Husově náměstí v Berouně v 

rodině měšťana a krejčovského mistra Josefa Proška a Barbory, roz. Bernardové. Václav 

Prošek jako nejmladší potomek měl starší sourozence Marii (*1848), Josefa (*1850), Anastázii 

(*1853) a Cecílii (*1855).862 

Základní vzdělání Václav Prošek získal v Berouně. Od roku 1867 studoval hlavní školu 

v Berouně, která, jak již bylo zmíněno, se roku 1869 transformovala ve školu obecnou. Ukončil 

                                                
854  Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 46; Josef František Prošek. In GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et 
STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 210. Kromě Stoilovova domu nelze ostatní domy přesně identifikovat a lokalizovat. 
Plány jsou ve vlastnictví soukromé sbírky. 
855 CDA Sofija, fond 285K, op. 9, a. e. 366 Architekturen plan na kăšta na Atanas G. Palatov i Zachari Nikolov [!], gr. Sofija, [1898]. 
856 CDA Sofija, fond 285K, op. 9, a. e. 379 Architekturen plan na kăšta na [...]. D. Krăstev, gr. Sofija, 1898. 
857 NA Praha, f. Policejní ředitelství I, Konskripce, kart 491, obr. 137. 
858 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 46. Záznam z knihy zemřelých nebyl dohledán. 
859 AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1907-1908 až 1912-1913, Zdeněk Prošek; AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů, 1912-
1913 až 1916/1917, Josef Prošek. 
860 NA Praha, f. MKV/R, Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň, inv. č. 88, sign. 7 Assistenten Prag, kart. 272, Složka Zdeněk 
Prošek. 
861 Věstník ministerstva spravedlnosti. 1922, č. 4-6, s. 9, 40. 
862 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 40-41; Vaclav Jozef Prošek. In GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et 
STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 209. Údaje byly konfrontovány a doplněny údaji z matričních knih ze SOA Praha, f. 
Sbírka matrik Středočeského kraje, Beroun, římskokatolická církev, sign. Beroun 15, Beroun, Kniha narozených (1852-1861), 
fol. 270, obr. 273. Dostupné z: http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3917/273 [cit. 15. 2. 2017]; SOA Praha, f. Sbírka matrik 
Středočeského kraje, Beroun, římskokatolická církev, sign. Beroun 42, Index narozených (1822-1887). Dostupné z: 
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3944/142 [cit. 15. 2. 2017] a dalších archivních dokumentů. 

Josef Prošek byl také synem Františka Proška st., bývalého hutníka v Karlově Huti a měšťana v Berouně, a Kateřiny, roz. 
Slapníčkové z Berouna. Barbora Bernardová pocházela z rodiny Václava Bernarda, mlynáře v Hrstkovském Mlýně v bývalém 
panství Černokosteleckém, a Anny, roz. Vítkové, z Mašova v bývalém panství Velkoskalském. Křest provedl téhož dne kaplan 
Josef Čermák, kmotry se stali Antonín Kraus, měšťan a kostelník v Berouně, a Anna Slapníčková, porodní bába tamtéž. 
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 ji v roce 1872 s výborným prospěchem.863 Téhož roku nastoupil na českou vyšší reálnou školu 

v Praze. Během studia Václav Prošek patřil mezi nejlepší žáky, zejména v posledních třech 

třídách, kdy byl druhým nejlepším z ročníku. Kromě první a druhé třídy měl vysvědčení vždy 

„s vyznamenáním“. Zajímavostí je, že v posledních dvou letech studia Václav Prošek bydlel 

na Vyšehradě u Jana Tilleho, profesora mechanické technologie na českém polytechnickém 

ústavu v Praze, a oba Tilleho synové, Otto a Jan, též budoucí technici, chodili s Václavem do 

stejné třídy.864 Není pochyb, že tato skutečnost měla značný vliv na volbu budoucího Proškova 

povolání. Samozřejmě je tu skutečnost, že v době maturity se jeho bratranci již úspěšně 

uplatnili jako inženýři a stavitelé v právě osvobozeném Bulharsku. Václav Prošek maturoval s 

vyznamenáním v červnu 1879.865 

Po maturitě Václav Prošek nespěchal hned do ciziny, jako například jeho bratranec 

Josef, ale nastoupil na české vysoké škole technické v Praze, kde v letech 1879-1884 studoval 

inženýrské stavitelství. I zde se Václav Prošek řadil mezi nejlepší studenty. Během studia byl 

osvobozen od školného a každý rok dostával z Ferdinandova nadání podporu ve výši 120 zl. 

Za výborný prospěch v příslušném předešlém ročníku obdržel také státní stipendium. Od roku 

1879 Václav Prošek navštěvoval souběžně jako mimořádný posluchač i přednášky německé 

vysoké školy technické v Praze (zřejmě do roku 1881). 866  Dne 12. července 1881 složil 

úspěšně první (obecnou) státní zkoušku inženýrského stavitelství a byl uznán odborně 

způsobilým s vyznamenáním. Od 10. do 18. července 1884 pak složil praktickou část s 

výsledkem dobrým a dne 12. prosince t. r. teoretickou část druhé (odborné) státní zkoušky 

inženýrského stavitelství a byl rovněž uznán odborně způsobilým.867 Patrně v druhé polovině 

roku 1884 Václav Prošek absolvoval praxi v pražské projekční kanceláři Reiter a Štěpán. V 

zimním semestru 1884/1885 studoval krátce ještě pozemní stavitelství opět na české vysoké 

škole technické v Praze, v únoru 1885 však studia ukončil a vstoupil do bulharské státní služby, 

kde setrval následujících pět let.868 

                                                
863 SOkA Beroun, Obecná škola chlapecká Beroun, inv. č. 73, I. třída vyšší oddělení, školní rok 1867/1868; SOkA Beroun, Obecná 
škola chlapecká Beroun, inv. č. 90, školní rok 1871/1872, V. třída, č. 53; AHMP, f. česká vyšší reální škola v Praze, Katalogy 
žactva, školní rok 1872/1873, seznam žáků I. B třídy, pag. 28 Václav Prošek. 
864 měli věkový rozdíl, ale chodili do stejné třídy. Tille Jan, Praha, III. stojnictví, Tílle Otto, Praha, II. pozemní stavitelství (architektura), 
dle velflíka. knihy nebyly pro tento účel podrobně studvány. 
865 AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, školní rok 1872/1873, seznam žáků I. B třídy, pag. 28; AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, 
školní rok 1873/1874, seznam žáků II. B třídy, pag. 49; AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, školní rok 1874/1875, seznam žáků III. 
B třídy, pag. 36; AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, školní rok 1875/1876, seznam žáků IV. B třídy, pag. 2; AHMP, f. ČVRŠ, 
Katalogy žactva, školní rok 1876/1877, seznam žáků V. B třídy, pag. 15; AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, školní rok 1877/1878, 
seznam žáků VI. B třídy, pag. 10; AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva, školní rok 1878/1879, seznam žáků VII. B třídy, pag. 10. Dále 
v NA Praha, Zemský výbor-železniční oddělení (dále ZV-ŽO), inv. č. 183, sign. XV 83−3, kart. 83, žádost Václava Proška o místa 
inženýrského asistenta, 31. srpna 1896; Sjezd abiturientů První české reálky v Praze. Národní politika, 20. 8. 1904, č. 229, s. 5. 
866 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 40; Vaclav Jozef Prošek. In GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, 
Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 209; AČVUT, f. ČVŠT, katalogy posluchačů 1879-1880 až 1884-1885. V prvním roce byl zapsán též 
jako mimořádný posluchač na německé vysoké škole technické v Praze. Toto potvrzuje seznam imatrikulovaných pro šk. rok 
1879/1880 v STARK, Franz. ed. Die K. K. deutsche technische Hochschule... S. 487; SOkA Beroun, f. Prošek Václav, ing. 
867 AČVUT, f. ČVŠT, Protokoly první státní zkoušky odboru stavitelství inženýrského (1879-1882), č. 51, Václav Prošek; AČVUT, 
f. ČVŠT, Zvláštní protokoly druhé státní zkoušky v odboru stavitelství inženýrského (1.-150.), č. 32, Václav Prošek; AČVUT, f. 
ČVŠT, Katalog posluchačů 1880-1881, č. 421, Václav Prošek; SOkA Beroun, f. Prošek Václav, ing. Osobní. Národní listy. 19. 12. 
1884, č. 350, s. 2. 
868 NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 183, sign. XV 83-3, kart. 83, [žádost Václava Proška o místo inženýrského asistenta, 31. 
8. 1896]; AČVUT v Praze, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1884-1885, č. 322, Václav Prošek. V tomto roce studoval pouze jeden 
předmět v zimním semestru a dle uvedené poznámky: „Vystoupil dne 22. 2. 1885, č. p. 569.“ 
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O působení inženýra Václava Proška v Bulharsku svědčí zejména dvě dochovaná 

osvědčení vydaná Ředitelstvím veřejných staveb Bulharského knížectví v Sofii ze dne 2. 

května 1887 a dne 31. prosince 1888869, jakož i dochovaný Proškův dopis Zemskému výboru 

království Českého ze dne 31. srpna 1896870. Na jejich základě je možné poměrně detailně 

zmapovat jeho působení v Bulharsku v prvních třech letech (1885-1888). Dle prvního 

osvědčení dnem 23. února 1885 Václav Prošek byl zaměstnán jako krajský (vládní) inženýr 

Sevlievského kraje.871 Od následujícího roku 1886 do 20. ledna 1887 působil ve stejné 

funkci v sousedním Lovečském kraji. Během této doby se Václav Prošek zabýval řadou 

staveb. V roce 1885 vypracoval projektové studie k silnici přes průsmyk Šipka s přibližnou 

délkou 30 km a v nadmořské výšce dosahující až do 1200 m n. m.872 Trasoval silnici Sevlievo-

Svištov s přibližnou délkou 100 km a v úseku 0. až 40. km této silnice vedl následně stavební 

práce. V roce 1886 řídil stavbu silnice Loveč-Jablanica a to v úseku 0. až 56. km. Patrně na 

její trase navrhoval železný most přes řeku Kalnik. Zabýval se i návrhem dalších, blíže 

nespecifikovaných mostů a propustek v Lovečském kraji.873 Zřejmě v této době Václav Prošek 

prováděl stavbu státního gymnázia v Gabrově874, krajské nemocnice v Sevlievě (podle dodnes 

dochovaných plánů architekta srbského původu Savy Dimitrieviće875), budovy krajského 

úřadu (prefektury) v Sevlievě nebo kasáren 4. pěchotního pluku v Plevenu. Ředitelství ve svém 

hodnocení oceňovalo horlivost, nadšení a výtečné schopnosti, které Václav Prošek prokázal 

během vykonávání svých pracovních povinností.876 

Dle dalšího uvedeného osvědčení dnem 20. ledna 1887 Václav Prošek byl povolán do 

funkce asistenta hlavního inženýra v oddělení mostů a silnic (podle osvědčení „ingenieur-

adjoint a l‘ingenieur en chef de la section des ponts et chaussees“) v Ředitelství veřejných 

staveb v Sofii, kde působil do 30. dubna 1887.877 Zřejmě jako inženýr-asistent pracoval na 

také stavbě budovy hlavního nádraží v Sofii. 878  Ředitelství záhy opětovně ocenilo 

profesionalismus Václava Proška a ministerským dekretem č. 44 byl dnem 30. dubna 1887 

jmenován inženýr-inspektorem téhož oddělení. 879  Ještě předtím, byl v únoru 1887 

vyznamenán za zásluhy o bulharský stát „zlatým křížem“.880 Jako inženýr-inspektor Václav 

                                                
869 SOkA Beroun, f. Prošek Václav, ing. 
870 NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 183, sign. XV 83-3, kart. 83, [žádost Václava Proška...]. 
871 SOkA Beroun, f. Prošek Václav, ing., certifikát Václava Proška vydaný Ředitelstvím veřejných budov Bulharského knížectví 
pod č. 1803 dne 2. května 1887 v Sofii; NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 183, sign. XV 83−3, kart. 83, [žádost Václava Proška...]. 
872 Údaje dle dnešní silnici, zřejmě totožné s tehdejší s délkou 28/29 km a v nadmořské výšce dosahující až 1195 m n. m. 
873 SOkA Beroun, f. Prošek Václav, ing., certifikát č. 1803 z 2. května 1887. 
874 Jednalo se patrně o stavební úpravy věhlasného Aprilova gymnasia, které navrhoval český architekt Krise s inženýrem 
Belovem a které vedl po nějakou dobu Julian Krezberger. Archiv autora; NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 183, sg. XV 83−3, 
kart. 83, [žádost Václava Proška o místo inženýrského asistenta, 31. 8. 1896]. 
875 SOkA Beroun, f. Prošek Václav, ing. 
876 NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 183, sg. XV 83-3, kart. 83, [žádost Václava Proška...]. 
877 SOkA Beroun, f. PROŠEK Václav, ing., certifikát č. 1803 z 2. května 1887 a certifikát č. 5567 z 19. prosince 1888; NA Praha, 
ZV−ŽO, inv. č. 183, sg. XV 83-3, kart. 83, [žádost Václava Proška...]. 
878 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 41. 
879 SOkA Beroun, f. PROŠEK Václav, ing., certifikát Václava Proška vydaný Ředitelstvím veřejných budov Bulharského knížectví 
pod č. 5567 dne 31. prosince 1888 v Sofii; NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO,inv. č. 183, sg. XV 83-3, kart. 83, [žádost Václava Proška...]. 
880 NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 183, sg. XV 83-3, ka 83, žádost Václava Proška o místo asistenta, 31. srpna 1896. Nelze 
určit, o jaké vyznamenání se přesně jedná. 
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 Prošek plnil funkce podle čl. 45 z Pravidel pro službu v Ředitelství veřejných staveb a kromě 

jiného projektoval řadu staveb. V létě roku 1887 byl mimo jiné jmenován společně s již jednou 

zmíněným hlavním architektem Fridrichem Grünangerem členem komise, která měla 

prověřit na místě nepřesnost v navržené nivelaci dvou nově regulovaných ulic v Sofii: 

Pešterska (dnes Krakra) a Šejnovo. Žádost k prošetření této záležitosti podala v již červenci 

téhož roku v Ředitelství skupina deseti sofijských občanů vlastnících parcely v příslušných 

ulicích, mezi kterými byl shodou okolností i samotný Bohdan Prošek (s ulicí Šejnovskou 

hraničila parcela Proškova pivovaru).881 

Z mnoha staveb, které Václav Prošek navrhoval v letech 1887-1888 a které jsou 

uvedeny v druhém ministerském osvědčení, lze za významné považovat železné přístavní 

molo na Černém moři v Burgasu882, železný most o třech polích s rozpětími á 37 m přes řeku 

Tundžu u obce Čairlij (dnes čtvrť Rečica v Slivenu)883, železný mostu o dvou polích s rozpětími 

á 30 m přes řeku Tundžu u obce Kortenski Bani (dnes obec Banja)884, dále blíže nelokalizovaný 

železný most o dvou polích s rozpětími á 27 m přes řeku Džuljunicu v Tărnovském kraji a 

železný most s rozpětím 20 m přes řeku Ludou Janu v Tatar-Pazardžikském kraji885. 

Za pomyslné vrcholné Proškovo dílo lze považovat viadukt s rozpětím 90 m přes řeku 

Jantru886 ve Veliko Tărnově (návrh je asi z roku 1888). Detailní průzkum ukazuje, že se jedná 

o dodnes dochovaný velkolepý příhradový tzv. Stambolovův most, který byl realizován do roku 

1892, jehož autor nebyl dosud známý a v dostupných zdrojích se uvádělo pouze to, že místní 

architekt italského původu Giovanni Mosutti navrhoval jeho zábradlí. Železnou konstrukci 

provedla vídeňská firma Rudolph Philip Waagner.887 Patrně z roku 1888 je i Proškův návrh 

na zesílení/obnovu (v osvědčení je uvedeno „project des travaux de défense“) osmi oblouků 

mostu přes řeku Jantru. Opět detailní průzkum ukazuje, že se jedná o kamenný obloukový 

most u obce Bjala (tzv. Belenský most) o 14 polích, stavbu slavného bulharského lidového 

stavitele Nikoly Fičeva (Kolju Fičeto) z let 1865-1867. 

Václav Prošek projektoval řadu další menších železných či dřevěných mostů v 

Plovdivském, Kjustendilském, Tărnovském a Sevlievském kraji, jakož i suché opěrné zdi, 

propustky a akvadukty ve Vidinském, Razgradském a v dalších krajích. Mnoho z těchto objektů 

dnes nelze přesněji identifikovat a lokalizovat a zřejmě ani nejsou dochovány.888 

                                                
881 DA Sofija, fond 1K, op. 3, a. e. 643 Zajavlenie, protokol i săprovoditelno pismo ot Ministerstvo na finansite, direkcija na 
obštestvenite sgradi za regulirane na nivoto na ulici, s priloženie skica (Pismo ot glavnija architekt pri Direkcijata na obštestvenite 
sgradi Friedrich Grünanger i protokol na komisija za promjana nivata na ulicite „Pešterska“ i „Šejnovska“ s priložena skica. Skica 
za regulacija na mestata meždu ulicite „Car Boris“ i „Car Simeon“), 12. 8. 1887 g.-21. 9. 1892. 
882 Patrně totéž molo, jehož stavbu provedl před rokem 1889 český inženýr Antonín Mladějovský. 
883 Patrně tentýž most, jehož stavbu provedl opět před rokem 1889 český inženýr Josef Ježek. 
884 Vyrostl patrně na místě původního provizorního mostu z let 1882-1883 českého inženýra Viléma Šteffla; stavbu provedl před 
rokem 1889 jiný český inženýr František Fridrich. 
885 Mosty nelze přesněji lokalizovat, zřejmě byly zbořeny. 
886 SOkA Beroun, f. PROŠEK Václav, ing., [Certifikát č. 5567 z 19. 12. 1888]. 
887 Tamtéž. Informace byly ověřeny v Regionálním historickém muzeu ve Veliko Tărnově. 
888 SOkA Beroun, f. PROŠEK Václav, ing., [Certifikát č. 5567 z 19. 12. 1888]. 
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Jak bylo řečeno, zmíněná ministerská osvědčení svědčí o tvorbě Václava Proška do 

konce roku 1888, proto jeho další tvorba z let 1889-1890 zůstává zatím ne zcela známá. Lze 

se však připustit, že projektoval řadu dalších inženýrských staveb po celém Bulharsku. Patrně 

v této době Václav Prošek navrhoval spolu s krajanem inženýrem Karlem Trnkou vodovod pro 

město Plovdiv. O tom svědčí dochovaný podélný profil vodovodního kanálu z obce Sotir (dnes 

Chrabrino).889  

Z uvedeného období pocházejí také dva nejznámější, dodnes stojící sofijské mosty: Lví 

most přes Vladajskou řeku (1889-1890, jehož stavbu vedl inženýr švýcarského původu Arthur 

Comte, výzdoba čtyř kovových lvů je z roku 1891)890 a Orlí most přes Perlovskou řeku (1890-

1891).891 U obou mostů byly kovové prvky a výzdoba realizovány opět vídeňskou firmou R. 

Ph. Waagner. Účast Josefa Proška, tehdy městského inženýra, jakož i bratrů Jiřího a Bohdana, 

na stavbě obou mostů, která bývá často uváděna v literatuře, nebyla dosud podložena 

archivními či dobovými dokumenty.892 V roce 1890 Václav Prošek byl znovu vyznamenán za 

své zásluhy o bulharský stát a to knížecím řádem Sv. Alexandra V. stupně.893 Téhož roku 

„zatoužil po rodné vlasti“, opustil navždy Bulharsko a vrátil se do Čech.894 

Po svém návratu Václav Prošek nastoupil jako přednášející asistent na dva roky 

(1890-1892) na české vysoké škole technické v Praze u profesora Viléma Bukowského.895 

Jeho zřejmě další úspěšnou kariéru však náhle překazila nemoc.896 V druhé polovině prosince 

1890, ve svých třiceti letech byl Václav Prošek raněn těžkou mrtvicí, na jejíž následky ochrnul 

na pravou stranu těla. Po rekonvalescenci žil trvale v Berouně, kde působil jako inženýr, jeho 

tvorba z tohoto období však není známá.897  

V roce 1896 se Václav Prošek ucházel o volné místo inženýra-asistenta v železničním 

oddělení Zemského výboru Království českého v Praze. Kvůli zdravotnímu stavu však nebyl 

přijat.898 Nepochybně kvůli tomu čelil finančním problémům, protože podle dobové inzerce 

periodicky prodával některé své nemovitosti: vinici (1896, 1904), dva domy (1903), dům 

                                                
889 SOkA Beroun, f. PROŠEK Václav, ing., plány; Viz zdroje v hesle Karel Trnka. 
890 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 41. Most byl vystavěn patrně již v roce 1890, v roce 1891 byly umístěny sochy lvů. 
DA Sofija, fond 1K, op. 3, a. e. Raport ot gradskija inžener do direktora na techničeskija otdel otnosno porăčkata na baljustadi. 
891 Irži (Georgi) Prošek. In: PANTEV, Andrej et GAVRILOV Borislav. 100-te naj-vlijatelni čuždenci... S. 286. 
892 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 41. Návrh je zřejmě z roku 1889 nebo 1890.  
893 CDA Sofija, f. 3K, op. 13, a. e. 86 Spisăci na nagradeni lica s bălgarski knjažeski ordeni. 
894 NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 183, sg. XV 83−3, kart. 83, žádost Václava Proška o místo asistenta, 31. 8. 1896 
895 Tamtéž. 
896 NA Praha, f. MKV/R, Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň, inv. č. 88, sign. 7 Assistenten Prag, kart. 260, složka Václav Prošek; 
NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 183, sg. XV 83−3, kart. 83, žádost Václava Proška o místo inženýrského asistenta, 31. srpna 
1896. Zde mimo jiné stojí: „Žadatel má výtečná vysvědčení; avšak není ku službě tělesně způsobilým: r. 1891 zachvácen byl 
nemocí (ranění mrtvice) a je po pravé straně ohromen, tak že musí psáti rukou levou. Mimo to je následek nemoce zjevný i při 
hovoru, nedostatečností jazyka.“ 
897 NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 182, sg. XV 83-1, kart. 76, složka 1896, seznam a charakteristika uchazečů o uvolněné 
úřednické místo, č. 12, Václav Prošek. 
898 NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 183, sg. XV 83−3, kart. 83, žádost Václava Proška o udělení uvolněného místa asistenta, 
31. srpna 1896 Tamtéž, inv. č. 182, sg. XV 83−1, kart. 76, složka 1896, seznam a charakteristika uchazečů o uvolněné úřednické 
místo, č. 12, Václav Prošek; SOkA Beroun, f. Prošek Václav, ing., dopis Václavu Proškovi od ředitele ZV-ŽO, 26. října 1896. Ve 
zprávě z novin Úmrtí. Národní politika. 13. 8. 1913, č. 221, S. 5 však byl Václav Prošek mimo jiné „inženýr železnič. oddělení zem. 
výboru král. Českého“. Zda se jedna o nepřesnou informaci, není jasné. 
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 (1907). Další vysvětlení v případě domů ale může být to, že se mohl živit jako podnikatel 

staveb, které realizoval s cílem je později prodat.899  

Dne 16. června 1900 se Václav Prošek oženil ve Zdicích s asi o tři roky starší Marií 

Panenkovou900, žádné potomky však po sobě nezanechali. Václav Prošek zemřel 2. srpna 

1913 v domě čp. 54-I v dnešní České ulici v Berouně ve věku nedožitých 53 let. 901  Byl 

pochován na tamějším hřbitově. Na jeho náhrobní desce je uveden následující text, jak je 

vidno, s některými nepřesnostmi: 

 
„Zde v Pánu odpočívá 

Ing. VÁCLAV PROŠEK 

*1859, †1913 

Okresní inženýr, inspektor pro stavbu mostů a železnic 

v království Bulharském, 

asistent české vysoké školy v Praze, 

vyznamenán zlatým křížem a stříbrným řádem 

sv. Alexandra království bulharského. 

Odpočívej v pokoji!“902 

 

9.5. Závěr 

Neocenitelný zůstává dodnes přínos inženýrů Proškových z Berouna pro rozvoj Bulharska v 

oblasti architektury a stavitelství (zejména architektonický rozvoj města Sofie a rozvoj v oblasti 

inženýrských staveb), průmyslu i ekonomiky a v neposlední řadě i pro rozvoj kulturního života 

Bulharska. 

  

                                                
899 Vinici (inzerát). Národní listy. 3. 9. 1896, č. 243, s. 7; Vinici (inzerát). Národní politika. 3. 9. 1896, č. 234, s. 13; Vinici (inzerát). 
Národní listy. 6. 9. 1896, č. 246, s. 14; Vinici (inzerát). Národní politika. 6. 9. 1896, č. 246, s. 32; Prodám 2 domy (inzerát). Národní 
politika. 16. 7. 1903, č. 193, s. 14; Vinici prodám (inzerát). Národní politika. 4. 12. 1904, č. 193, s. 16 ad. 
900 Marie Panenková (*1857 v Železné). SOA Praha, f. Sbírka matrik Středočeského kraje, Zdice, římskokatolická církev, sign. 
Zdice 18, Kniha oddaných 1890-1903, fol. 86, obr. 89, č. 13 Prošek Jan Vácslav a Panenková Marie. Dostupné z: 
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/9112/89 [cit. 27. 2. 2017]. 
901 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 41; SOkA Beroun, f. Prošek Václav, ing., základní informace; Úmrtí. Národní 
politika. 13. 8. 1913, roč. 221, s. 5; SOA Praha, f. Sbírka matrik Středočeského kraje, Beroun, římskokatolická církev, sign. Beroun 
51, Kniha zemřelých narozených (1913-1924). fol. 3, obr. 4, č. 135, Prošek Václav. Dostupné z: 
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3953/4 [cit. 27. 2. 2017]. 
902 Dle Mgr. Jiřího Topinky, Beroun. 
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Obr. 3 Bratři Proškové s dalšími členy výboru Balkanský sokol v Sofii (1880). Zdroj: archiv Jana Irvinga 

 
Obr. 4 Pivovar Bratří Proškových v Sofii, konec 90. let 19. století. Zdroj: archiv autora 
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Obr. 5 Akcie Akciová společnost pro výstavbu přístavu ve Varně podepsaná Jiřím Proškem. Zdroj: archiv autora 

 

 
Obr. 6. Stavba přístavu ve Varně, b. d. Zdroj: DA Varna 
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 Obr. 7. Stavba 

přístavu ve Varně, 
b. d. Zdroj: DA Varna 

 
 

   

 

 Obr. 8. Přístav ve 

Varně, b. d. Zdroj: 
DA Varna 
 

   

 

 Obr. 9 Přístav v 

Euxinogradu, b. d. 
Zdroj: DA Varna 
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 Obr. 10 Orlí most 
v Sofii krátce po 
dostavbě. Zdroj: 
Spisanie Svetlina 

   

 

 Obr. 11 Orlí most 
v Sofii na dobové 
pohlednici. Zdroj: 
archiv autora  

   

 

 Obr. 12 Lví most 
v Sofii krátce po 
dostavbě. Zdroj: 
Spisanie Svetlina  
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 Obr. 13 Lví most 
v Sofii na dobové 
pohlednici. Zdroj: 
Stara Sofija  

   

 

 Obr. 14 Stambolovův 
most ve Veliko 

Tărvnově na dobové 

pohlednici. Zdroj: 
Retro Bulgaria  

   

 

 Obr. 15 Stambolovův 
most ve Veliko 

Tărvnově, b. d. 

Zdroj: Retro Bulgaria 
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 Obr. 16 
Alexandrovův most u 
obce Părvomajci. 
Zdroj: mapio.net 
 

   

 

 Obr. 17 Budova 
Národního 
shromáždění v Sofii 
po dostavbě. Zdroj: 
Stara Sofia 
 

   

 

 Obr. 18 Budova 
Státní tiskárny v Sofii 
po dostavbě. Zdroj: 
Stara Sofia 
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Obr. 19 Návrh domu Ivana Stojanova a Petara Dimova, Jiří Prošek, Sofie, 1889 (negativ modrotisku). Zdroj: CDA Sofija. 
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Architekt Libor Bayer903 patří k nejzajímavějším tvůrčím osobnostem sledovaného období a 

jeho dílo, zejména na poli urbanismu, dodnes vzbuzuje široký zájem odborníků i laiků. 

Bayerova osobnost však i nadále zůstává zahalena mnoha nejasnostmi, neboť všechny 

dosavadní snahy badatelů nalézt odpovědi na řadu otázek kolem architektova osobního života 

i jeho vlastní tvorby zůstaly bezvýsledné či teprve čekají na své zodpovězení. Libor Bayer je 

známý především jako autor jednoho z prvních a zároveň nejprogresivnějších městských 

uličně-regulačních plánů po osvobození Bulharska: plánu obnovy válkou zničeného města 

Stará Zagora (1879), při kterém aplikoval na místní poměry naprosto cizí princip a město 

založil na pravidelném ortogonálním rastru. V profesní dráze Libora Bayera lze také vystopovat 

některé charakteristické znaky typické pro působení mnoha českých (i dalších zahraničních) 

techniků v Bulharsku: časté střídání pracovních pozic v různých městech i poměrně široká 

projekční i stavební škála, jakož i časté střety s místními úřady, staviteli a dokonce s celkovým 

pohrdáním i nedůvěrou Bulharů. 

Na základě konfrontace dosud doložených faktů, dochovaných svědectví potomků i 

pamětníků a nových zjištění z dobových a archivních dokumentů se tato kapitola snaží 

načrtnout důvěryhodný obraz života a tvorby Libora Bayera, i přes skutečnost, že sama často 

naráží na stejné otázky, na které neexistuje jednoznačná odpověď či nelze doložit informacemi 

z jiných zdrojů. Vzniku regulačního plánu Staré Zagory, o kterém již bylo krátce pojednáno v 

jiných souvislostech (viz kap. 7), i jeho rozboru bude věnována zvláštní pozornost, poté dalším 

                                                
903 Převážnou část textu této kapitoly, jakož i poznatků v ní prezentovaných, publikoval autor v roce 2014 v článku BRANKOV, 
Nikolay. Libor Bayer – vzkřísitel města Staré Zagory. EARCH [online]. 20. 11. 2014. Dostupné z: 
http://www.earch.cz/cs/revue/libor-bayer-vzkrisitel-mesta-stare-zagory [cit. 1. 9. 2019] a v roce 2015 v odborném příspěvku 
BRANKOV, Nikolay. Život a dílo Libora Bayera, jednoho z českých průkopníků moderního urbanismu v Bulharsku. In: HOLUBEC, 
Pavel, ed. Člověk, stavba a územní plánování 8. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2015. s. 65-82. ISBN 978-80-01-05655-
4. ISSN 2336-7687. Text příspěvku, který byl použit jako základ pro kapitolu, byl přepracován a upraven ve vztahu k celkové 
koncepci disertační práce a zároveň byl doplněn a rozšířen o řadu nových zjištění a upřesnění. 

http://www.earch.cz/cs/revue/libor-bayer-vzkrisitel-mesta-stare-zagory
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známým Bayerovým uličně-regulačním plánům, které navrhl pro sousední města Nová Zagora 

(1880 a 1882-1883) a Kazanlăk (1881-1882) nebo jeho přínosem pro stavební rozvoj města 

Kjustendil (1891-1899). 

V české odborné literatuře chybí jakékoliv publikace904 o Liboru Bayerovi, proto jsou 

všechny informace čerpány výhradně z bulharsky psaných pramenů a odborné literatury. 

Autor se při své práci opírá zejména o poznatky dosavadních vědecko-výzkumných výstupů, 

které jsou rozšířeny a doplněny o další informace z jiných pramenů a o nově získané poznatky 

z dílčího archivního průzkumu (Státní archiv v Kjustendilu)905.  

 

10.1. Život Libora Bayera 

V Bulharsku a v bulharské odborné literatuře byl Libor Bayer [Либор Байер] donedávna známý 

jako Lubor [Лубор] nebo Ljubor [Любор]. Ostatně těmito přechýlenými a nepřesnými tvary 

bývá jeho jméno uváděno i v současnosti. Jeho nejbližší ho naopak oslovovali jednoduše 

Ljubo [Любо 906 ], dochované pečetní razítko architekta, nacházející se dnes ve fondu 

Regionálního historického muzea v Staré Zagoře, však jednoznačně dokládá jeho jméno jako 

Libor Bayer. 

Dodnes se historikům nepodařilo zjistit, kdy a kde se architekt Bayer narodil. Vlastní 

pátrání v rámci uskutečněného výzkumu zůstalo nakonec také bez výsledku907, ačkoliv se 

zcela náhodně podařilo nalézt zprávu z dobových novin (1894)908, kde je Bayerovo rodné 

město skutečně uvedeno. Název příslušného architektova místa narození přepsaného zřejmé 

s chybou do cyrilice se však nepodařilo rozluštit a ztotožnit se žádným českým, ani německým 

názvem sídla v Čechách či na Moravě. 

Nezůstává tak nic jiného než i nadále operovat s velmi hrubým předpokladem 

vyplývajícím z dalších souvislostí, že Bayer mohl přijít na svět někdy mezi lety 1840-1850, 

podobně jako řada dalších představitelů první generace českých techniků v Bulharsku. V 

tomto ohledu není také možno uvést ani další informace o Bayerově raném životě v Čechách, 

ani o jeho technickém vzdělání, o kterém existují pouze předpoklady. Z rodinných vzpomínek 

vyplývá ještě jedna neověřená stopa, dle které měl Bayer před příchodem do bulharských 

zemí pobývat a snad i pracovat ve Vídni.909 

                                                
904 V posledních letech byla Liboru Bayerovi věnována pozornost v příspěvcích: KOJČEVA, Velička. Părvijat regulacionen plan na 
Stara Zagora. Muzei i pametnici na kulturata. 1980, god. XX, kn. 3, s. 16-20; STERN, Marcella. Der Beitrag der österreichisch-
ungarischen Monarchie... S. 151; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 133-134; 
CONEVA, Rosica et al. Deloto na Libor Bajer – tradicija i priemstvenost v Profesionalna gimnazija po stroitelstvo, architektura i 
geodezija – Stara Zagora. S. 64-68; CONEVA, Rosica et al. Văzstanovjavane na grad Stara Zagora – istoričeski beležki za 
dejnostta na Libor Bajer. S. 181-185 ad. 
905 DA Kjustendil, f. 25K Gradsko obštinsko upravlenie Kjustendil (1878-1944), op. 1, a. e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
906 Jedná se o bulharskou zdrobnělinu, která se používá pro jméno Ljubomir. 
907 Autor pracoval s několika stopami, přičemž obecně je možno říct, že se jméno Libor Bayer jako klíčové slovo v dobových 
pramenech téměř nevyskytlo. Jedna ze stop byla obec Razová (něm. Raase), okres Bruntál, jejíž dochované matriční knihy 
naopak zaznamenaly celou řadu pokřtěných se jménem Libor Bayer pro období 40. až 60. let 19. stol. Další stopou byl záznam z 
policejních přihlášek v Brně, kde se objevila osoba se jménem Libor Bayer. V obou případech nešlo nalezené osoby jakýmkoliv 
způsobem ztotožnit s architektem Liborem Bayerem. 
908 Po Ministerstvo na Pravosădieto. Dăržaven vestnik. 29. 10. 1894, god. XVI, br. 234, s. 1-7. S. 4. 
909 Archiv Rosicy Conevové; PEJČEVA, Gergana. Pravnučnikte na L. Bajer s darenie za muzeja [text a audio]. DarikNews [online]. 
1. 10. 2009. [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=408614.  

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=408614
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 Do bulharských zemí přijel Libor Bayer ještě před osvobozením a podobně jako řada 

dalších zahraničních techniků pracoval pro koncesní společnost barona Moritze von 

Hirsch, jež budovala železniční síť na evropském území Osmanské říše. Dle svědectví 

inženýra Vasila Salabaševa (1868-1956)910, který se osobně znal s Bayerem z Kjustendilu, a 

lze ho tak považovat za důvěryhodné, pobýval Bayer v Bulharsku od roku 1876, kdy jako 

„stavební technik“ byl zaměstnán na železničním úseku u stanice města Tatar-Pazardžik 

(dnes Pazardžik). Hlavní trať Cařihrad-Drinopol-Plovdiv-Belovo, na které se stanice nalézala, 

byla oficiálně otevřena o tři roky dříve dne 5. května 1873, ale předčasně, aniž by bylo mnoho 

ze stavebních prací, mostů a výpravných budov na trase dokončeno. 911  Je tak 

pravděpodobné, že se Libor Bayer podílel na některých dokončovacích pracích a zároveň se 

účastnil stavby výpravní budovy v Tatar-Pazardžiku (1876-1877).912 

V Tatar-Pazardžiku se Libor Bayer setkal také se svou budoucí manželkou a zdejší 

rodačkou Elenou (Elenkou) Zlatkovovou-Dombrowskou (1844-1919), jež byla původně 

vdána za hraběte Stanislawa Dombrowského, polského revolucionáře, inženýra v tureckých 

službách a na stavbě Hirschovy dráhy.913 Historička Vanja Donevová-Cenkovová uvádí914, 

že se Bayer a Dombrowski znali osobně a pracovali společně na stavbě železnice a poté co 

hrabě kolem roku 1873 beze stop zmizel, si Bayer vzal jeho „ovdovělou“ ženu. Skutečnost, že 

se Libor Bayer mohl osobně znát s hrabětem Dombrowskim, který zmizel asi roku 1873 a tedy 

předpokládá o něco ranější příchod Bayera do bulharských zemí (což samo o sobě není 

nemožné), se však jeví ne zcela pravděpodobná. Jisté je to, že si roku 1876 Bayer vzal jeho 

ženu a posléze také adoptoval jeho nezletilého syna Stanislava (1870-1913)915. Lze připustit, 

že Libor Bayer tehdy přijal pravoslavné vyznání. Syn Stanislav Bajerov se v dospělosti stal 

též technikem. Roku 1878 se pak Eleně Zlatkovové-Dombrowské-Bayer(ové) a architektu 

Liboru Bayerovi narodila jediná dcera Matilda (1878-1956).916 

Ve městě Tatar-Pazardžik setrval Libor Bayer až do osvobození Bulharska. Po 

skončení stavebních prací na dráze zřejmě zůstal pracovat na údržbě železničního úseku. 

Podle Vasila Salabaševa vypracoval Libor Bayer vedle svých „pracovních povinností“ (tedy 

jistě myšleno na železničním úseku) řadu projektů staveb na hlavní ulici Pazardžiku. Uvedené 

stavby v centru města však se vší pravděpodobností projektoval až po konce rusko-turecké 

války (1877-1878), během které došlo k vypálení staré čaršijy – centrální obchodní ulice. V 

                                                
910 AVRAMOV, Ivan. Planiraneto na naselenite města... S. 454. 
911 DŽALEVA-ČONKOVA, Anna et al. Istorija na železnicite v Bălgarija. S. 16 ad. 
912 AVRAMOV, Ivan. Planiraneto na naselenite města... S. 454. 
913 MINČEVA, Galina. Pravnucite na revoljucioner sa potomstveni aristokrati. Nobility Bg – Portal za bălgarska genealogija 
[online]. 2007. [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: http://nobilitybg.blog.com/2007/01/11/. 
914 DONEVA[-CENKOVA], Vanja. Na gazena lampa razčertali plana za opožarena Stara Zagora. PRESSADaily [online]. 2012. 
[cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: http://pressadaily.bg/publication/5836-На-газена-лампа-разчертали-плана-за-опожарена-
Стара-Загора/#void. 
915 Stanislav Bajer(ov) byl také inženýrem a konduktérem v Kjustendilu. Archiv autora. 
916 Archiv Rosicy Conevové, Dopis Dimităra Bayera, 16. 3. 1980, 2 l; CONEVA, Rosica et al. Văzstanovjavane na grad Stara 
Zagora... S. 184 ad. 

http://nobilitybg.blog.com/2007/01/11/
http://pressadaily.bg/publication/5836-На-газена-лампа-разчертали-плана-за-опожарена-Стара-Загора/#void
http://pressadaily.bg/publication/5836-На-газена-лампа-разчертали-плана-за-опожарена-Стара-Загора/#void
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letech 1878-1879 Libor Bayer totiž pracoval v Tatar-Pazardžiku jako „technik“ při obnově 

zničené čaršijy.917 

Zde je vhodné se krátce pozastavit nad stále nezodpovězenou otázkou Bayerova 

vzdělání, která je přímo spojená s jeho působením v Bulharsku.918 Podle Vasila Salabaševa 

byl Bayer „stavebním technikem“.919 Dobrina Želevová-Martins zastává názor, že pokud 

Libor Bayer pracoval jako „stavební technik“ tj. „konduktér“ na stavbě Hirschovy dráhy, tak byl 

se vší pravděpodobnosti „technickým vedoucím“ daného objektu či úseku a mohl mít 

vysokoškolské technické vzdělání (což samo o sobě nemuselo být pravdou). Odbornice 

dodává, že titul „konduktér“, se kterým je Libor Bayer často uváděn, nese také význam 

vojenské hodnosti v ruské armádě, což by pak znamenalo, že architekt mohl zastávat hodnost 

„mimořádně sloužícího poddůstojníka“.920  Čím se ale Bayer skutečně živil během rusko-

turecké války (1877-1878) a zda se aktivně připojil k ruským ženijním vojskům, čímž by mohl 

být spojován s pojmem „konduktér“, není doloženo.921 Ivan Avramov naopak poukazuje na 

to, že v již jednou zmíněných nepublikovaných poznámkách architekta a urbanisty Georgi 

Nenova (1862-1935) je Libor Bayer naopak uváděn s titulem „architekt“. Také na stránkách 

tehdejšího periodiku Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektsko družestvo922 je Libor 

Bayer, coby odběratel tohoto periodiku, uveden jako „architekt“.923 Jako „architekt“ je Libor 

Bayer označován ve spojitosti s jeho působením v městě Kjustendil, jako „inženýr“ či 

„konduktér“ pak zejména ve spojitosti s městy Stará a Nová Zagora a Kazanlăk. Dle 

uvedeného není možné bez dalšího pátrání osvětlit otázku Bayerova vzdělání, přičemž 

zůstává i nadále nejpravděpodobnější předpoklad, že Libor Bayer neměl vysokoškolské 

technické zdělání a byl vlastně stavitelem. 

Na tomto místě je také nutno poukázat na kritické nahlížení na tvorbu i působení Libora 

Bayera ze strany některých bulharských odborníků. V souvislosti s uvedenou skutečností, že 

po osvobození pracovalo v bulharských zemích mnoho techniků bez patřičného technického 

vzdělání (včetně absolventů Baugewerkenschulen) profesor Nikolaj Tuleškov uvedl poměrně 

subjektivně a bez podrobného zkoumání osobnosti Libora Bayera (2011): 

 
                                                
917 AVRAMOV, Ivan. Planiraneto na naselenite města... S. 454 ad. 
918  Byla podrobně osvětlena v BRANKOV, Nikolay. Život a dílo Libora Bayera, jednoho z českých průkopníků moderního 
urbanismu v Bulharsku. S. 65-82. 
919 Uvedený pojem se v bulharském kontextu používá většinou pro označení osoby se středoškolským technickým vzděláním a v 
dobovém kontextu se uvádí pojmem „konduktér“, který byl vysvětlen v kapitole 6. Libor Bayer byl dobově i dnes je skutečně 
označován jako „konduktér“. 
920  Tento předpoklad je skutečností, že v létě 1877 vypuklá rusko-turecká válka, po osvobození bulharských zemí byly první 
plánovací akce ve městech uskutečněny ruskými ženijními specialisty a navíc Libor Bayer působil jako „technik“ v Pazardžiku. 
921 Další skutečnost, která může spíše nasvědčovat tomu, že Bayer mohl mít vysokoškolské vzdělání je ta, že po osvobození 
země měli departementální (krajští) inženýři ve Východní Rumelie k dispozici asistenta – „konduktéra“ (franc. „ingenieur-
condukteur“), což byla pozice, na kterou byli často jmenování i vysokoškolsky vzdělaní technici. Bayerovo profesní působení na 
úrovni kraje zatím však nelze nijak doložit. 
922 Pălen spisăk na G. g. bivšite i nastojašti abonanti na Spisanieto. Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno družestvo v 
Sofija. 1898, god. III, kn. 11-12, s. 1-4 (pril). S. 2. 
923 Uvedenou skutečnost architekt Avramov vysvětluje tím, že všichni absolventi architektonických oddílů některých středních 
stavebních škol (tzv. Baugewerkenschulen) vedených na území bývalého Rakouska-Uherska či Německa získávali (a získávají i 
dodnes) titul „architekt“, přestože jsou to technici jen se středoškolským vzděláním nebo praktici, jež složili předepsané zkoušky 
(viz např. srovnání s německým „Ing.“ a „Dipl. Ing.“). Jak bylo řečeno v kapitole 6, ve sledovaném období byly v Bulharsku tituly 
„architekt“, „inženýr“ nebo „inženýr-architekt“ často zaměňovány. 
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 „Takový je například případ s Čechem Ljuborem Bajerem, který vypracoval první 

urbanistický projekt Staré Zagory (1879). Jeho značně slabá průprava se projevila nejen 

v tom, že při urbanistickém řešení nebyly absolutně zohledněny majetkové hranice a 

kvalitnější budovy, které se dochovaly po vypálení města, ale také jeho praxí coby 

projektant staveb. Hrubou urbanistickou intervenci uskutečnil také při vypracování plánu 

Kjustendilu v roce 1881[!]“.924 

 
V roce 1879 byl Libor Bayer jmenován městským inženýrem Staré Zagory a byl mu 

svěřen úkol vypracovat uličně-regulační plán města. 925  V dubnu téhož roku se Bayer 

přestěhoval i s rodinou do válkou zničeného města a ihned přistoupil k plánování města. Návrh 

byl hotov v rámci pouhých dvou měsíců (duben-květen 1879) a dne 21. května 1879 získal 

schválení od městského úřadu. Výsledný plán, který Libor Bayer dopracoval v létě 1879 v 

měřítku 1:4000, schválil dne 2. srpna 1879 hlavní architekt Východní Rumelie Ital Pietro 

Montani (1829-1887) a poté dne 27. srpna 1879 také generálgubernátor Alexandăr Bogoridi 

(1822-1910). O měsíc později, dne 23. září/5. října 1879 byl slavnostně položen základní 

kámen nového města a načež mohlo začít jeho znovubudování (viz dále kap. 10.2).926 

Roku 1880 započala v Staré Zagoře výstavba dnes již neexistující budovy městského 

úřadu, první veřejné stavby vybudované v novém městě. Ve smlouvě ze dne 26. ledna/7. 

února 1880 mezi městskou radou a stavitelem Bonju Dragošinovem z Trjavny týkající se 

výstavby této budovy bylo uvedeno, že budova měla vzniknout podle návrhu, který mu měl být 

předložen městským inženýrem. Podle této smlouvy měla být stavba zhotovena od února do 

dubna roku 1880, ale ve skutečnosti proběhla od května do listopadu téhož roku.927 Jednalo 

se o rozlehlou dvoupodlažní budovu téměř čtvercového půdorysu se sedmnácti místnostmi, 

které ubytovaly všechny nově zřízené správní městské i krajské úřady. Nelze s veškerou 

jistotou doložit, že Libor Bayer projekt skutečně dodal, přesto uvedenou budovu lze považovat 

za Bayerovo pravděpodobné první dílo v Staré Zagoře. Budova, která vyznačovala 

kompaktním robustním objemem i kompozicí fasád typické spíše pro starší turecké 

administrativní budovy (tzv. konaky), vynikala v detailu novým evropským nádechem v 

klasicizujícím duchu.928 V lednu 1945 byla budova zřejmě úmyslně zapálena, přičemž zcela 

vyhořela a poté byla stržena.929 

                                                
924 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4. S. 26. 
925 Tématu se podrobněji zabývá ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo prez 19-
20 vek. Părva čast. S. 86-115. 
926 STERN, Marcella. Der Beitrag der österreichisch-ungarischen Monarchie... S. 151; CONEVA, Rosica et al. Deloto na Libor 
Bajer... S. 65; CONEVA, Rosica et al. Văzstanovjavane na grad Stara Zagora... S. 182; DONEVA[-CENKOVA], Vanja. Na gazena 
lampa razčertali plana za opožarena Stara Zagora. PRESSADaily [online]. V roce 1985 Ing. Georgi Željazkov ze Staré Zagory 
obnovil plán Libora Bayera a v roce 198 vypracoval se svým žáky města před osvobozením. Archiv Rosicy Conevové. 
927 DIMITROVA, Svetla, MARINOVA, Snežana, VASILEVA, Sofija et NIKOLOVA, Malina. Na tozi den...: 130 g. ot života na Stara 
Zagora. Stara Zagora: Izdatelstvo „Lagen“, 2009. 228 s. ISBN 978-954-346-027-4. S. 24. 
928 Trojdílné vstupní průčelí i obdobné protilehlé průčelí o sedmi okenních osách zdobil trojosý středový rizalit, postranní opět 
třídílná průčelí o osmi okenních osách pak zdobily obdobně ztvárněné asymetricky situované rizality. Okenní otvory v přízemním 
podlaží rámovaly jednoduché ploché šambrány s přímou nadokenní římsou, naopak v druhém podlaží okna zdobily jednoduché 
šambrány s trojúhelníkovými frontony s konzolkami i profilovanými parapety. Dvoubarevně provedená průčelí zdobily též pilastry. 
929 Společně s budovou byla zničena také větší část archivu městského úřadu a patrně i všechny stavební plány. Archiv autora. 
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Libor Bayer projektoval také budovu chlapecké třídní školy (gymnázia) ve Staré Zagoře 

(1880-1883). Jako prototyp pro starozagorské chlapecké gymnázium sloužilo Aprilovovo 

gymnázium ve městě Gabrovo, které Bayer byl vyslán prostudovat a zaměřit.930  Stavba 

budovy začala v roce 1880. 

 
„Budova chlapecké třídní školy, jejíž plán byl vypracován podle Aprilovova gymnázia v 

Gabrově konduktérem Bayerem, byla ke květnu 1881 téměř hotová.“931 

 
Dle vzpomínek Atanase Ilieva bylo do května roku 1881 utraceno: „5000 tur. lir, ze kterých 

více než 2000 tur. lir pochází z částek vybraných z prodeje parcel na djukjany [krámky] (70 % 

jejich hodnoty), druhá část byla vladičina [církevní daň] pro roky 1878, 1879, 1880 z vul 

[poplatky za uzavření sňatků] poskytnutých metropolitem Klimentem, z částek posbíraných z 

okupace...“932 Kvůli nedostatku finančních prostředků se však stavba protáhla a školní budova 

byla slavnostně otevřena až dne 20. července /1. srpna 1883. 

Bayerova budova se skutečně inspirovala v objemové a prostorové kompozici 

gabrovského gymnázia, ale architekt, minimálně co se týče architektonického ztvárnění, 

uplatnil vlastní vizi. Gabrovská budova byla dílem mistra stavitele Genčo Kăneva (1829-

1890)933, který naopak čerpal inspiraci v ruské Oděse, zejména u Richelieuho lycea. Tento 

významný bulharský stavitel vedl shodou okolností i stavbu Bayerovy školy v Staré Zagoře. 

Škola se ve svém výsledku velmi přiblížila evropským školním budovám nejen architektonicky, 

ale zejména typologicky. 

Starozagorské gymnázium má stejně jako svůj inspirační vzor půdorys ve tvaru 

písmene „U“ či lépe bulharského „П“. Hlavní trojtraktový korpus původně o dvou podlažích je 

doplněn ústředním třípodlažním vstupně-komunikačním objemem vybíhajícím na obě strany 

v podobě rizalitů, který kvůli pozdější nástavbě korpusu o jedno podlaží (na podzim roku 1961) 

ztratil částečně svou dominanci. Z korpusu vybíhají pak kolmo dvě kratší dvoutraktová křídla, 

která dotvářejí půdorys. Tato křídla mají průčelí, na rozdíl od svého vzoru, zdobená vždy 

dvěma postranními rizality. Průčelí ústředního objemu je pětiosé a i zde Bayer uplatnil svou 

vlastní vizi: prostřední tři osy jsou zvýrazněny užšími meziokenními pilíři, venkovním 

přístupovým schodištěm, vstupním loubím (či portikem), balkonem na krakorcích s kamenným 

zábradlím v druhém nadzemním podlaží a okrasnou atikou s kulatým oknem v úrovni střechy. 

Centrální vstup do budovy je ztvárněn v podobě trojosého zapuštěného loubí, které vede do 

vstupního vestibulu. Odtud je přístupná centrální chodba vedoucí na dvě hlavní schodiště, 

                                                
930 BRANKOV, Nikolay. Život a dílo Libora Bayera... S. 69. 
931  Cit. v PGS-Libor_Bayer. [online]. PGSAG „Lubor Bajer“ – Stara Zagora [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: http://pgsag-
sz.org/cms/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/PGS-LIbor_Bayer.jpg. 
932 DIMITROVA, Svetla, MARINOVA, Snežana, VASILEVA, Sofija et NIKOLOVA, Malina. Na tozi den... S. 24. 
933 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4, Postvăzraždane. S. 222. 

http://pgsag-sz.org/cms/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/PGS-LIbor_Bayer.jpg
http://pgsag-sz.org/cms/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/PGS-LIbor_Bayer.jpg
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 která jsou situována symetricky po obou stranách vestibulu.934 Co se týče architektonického 

ztvárnění fasád, uplatnil Bayer daleko klasičtější a střídmější řešení.935 

Okna v přízemním podlaží jsou rámována plochými šambránami (či spíše bočními pásy 

nebo lizénami s drážkou) s přímou profilovanou nadokenní i parapetní římsou. V druhém 

nadzemním podlaží je ztvárnění daleko zajímavější: s profilovanou parapetní římsou, přičemž 

se nad drážkovanými pásy objevuje charakteristický motiv „diamantového řezu“, nad kterým 

je přímá nadokenní římsa „nesena“ dvěma pilastry s dórskými hlavicemi.936 Stavba sloužila od 

roku 1947 Státní střední technické škole Georgi Benkovského (zal. 1943), posléze Georgi 

Dimitrova, dnes Odbornému gymnáziu stavitelství, architektury a geodezie Lubora Bayera, 

který je od roku 2007 patronem školy.937 V předprostoru školní budovy byla také umístěna a 

slavnostně odhalena Bayera bysta.938 

V souvislosti se stavbou chlapeckého gymnázia je nutno se na chvíli vrátit opět ke 

kritickému odstavci Nikolaje Tuleškova, který zkoumal podrobně tvorbu stavitele Genčo 

Kăneva. V rukopisu Kănevova syna Dabko Ustagenčova se totiž dochovala zmínka o konfliktu 

mezi Liborem Bayerem a bulharským stavitelem. Během stavby školy totiž Kănev zjistil jistou 

závažnou chybu v návrhu v místě schodiště, kterou opravil přímo na stavbě. Jeho svévolná 

úprava však vedla ke sporu mezi oba architekty, načež Kănev strhnul již postavenou část a 

provedl ji znovu, i přes svůj kategorický nesouhlas, přesně podle požadavků Bayera. Během 

následujícího dozoru, ale Bayer zjistil, že skutečně udělal chybu a ostře trval na to, aby Kănev 

schodiště vrátil na předešlém místě. Došlo ke skandálu, který skončil tím, že Genčo Kănev dal 

Bayerovi facku.939 

Další veřejnou budovou, která byla postavena v prvních letech po osvobození ve Staré 

Zagoře je budova dívčího gymnázia (1881-1882), slavnostně otevřená dne 16./28. září 1882. 

I tato budova často bývá chybně uváděna jako dílo Libora Bayera.940 Projekt školy, který je 

stylisticky odlišný od chlapeckého gymnázia, však pravděpodobně vypracoval v Plovdivu již 

jednou zmíněný hlavní architekt oblasti Východní Rumelie Pietro Montani.941 Zda ale Bayer 

jeho projekt přepracoval, popřípadě vedl samotnou stavbu, čímž by se jeho jméno mohlo s 

touto budovou pojit nebo je to často opakovaná chyba, zůstává nezjištěno. 

                                                
934  V druhém nadzemním podlaží se nachází kromě jiného též větší salon. Třídy jsou v hlavním korpusu situovány po obou 
stranách chodby, v menších křídlech pouze po vnější straně. 
935 I zde je možno vidět jisté zjednodušení v provedení detailů, ne všechny prvky se však dochovaly do dnešního dne. Téměř v 
původní podobě se patrně dochovalo průčelí středového rizalitu, u zbývajících fasád byly některé prvky zcela nebo částečně 
odstraněný v průběhu let a je potřeba se spolehnout opět na dobovou ikonografii. 
936 Stejné řešení, avšak ve velmi zjednodušeném provedení bylo uplatněno i na oknech ve třetím nadzemním podlaží. Popsaný 
motiv je možno určit jako typický pro dílo Libora Bayera, protože ho lze spatřit též u dalších staveb. Na bočních fasádách se 
objevují ojedinělá okna oblouková s profilovanou (v prvním nadzemním podlaží) nebo bosovanou (ve druhém nadzemním podlaží) 
archivoltou. Fasády zdobí či zdobily také nárožní bosáže a zubořez na hlavních římsách.  
937 Istorija [online]. PGSAG „Lubor Bajer“ – Stara Zagora [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: http://www.pgsag-sz.org/page/76. 
938 Archiv Rosicy Conevové. 
939 TULEŠKOV, Nikolaj. Architekturnoto izkustvo na starite bălgari. Tom 4, Postvăzraždane. S. 26-27. 
940 CONEVA, Rosica et al. Văzstanovjavane na grad Stara Zagora... S. 184 ad. 
941 STOILOVA, Ljubinka et JOKIMOV, Petăr. Osobenosti v architekturnoto tvorčestvo na Pietro Montani. S. XX. 

http://www.pgsag-sz.org/page/76
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Libor Bayer zastával funkci městského inženýra Staré Zagory někdy do roku 1884, 

přičemž v tomto období vyprojektoval ještě částečný (1880) a celkový (1882-1883) uličně-

regulační plán Nové Zagory942 a uličně-regulační plán Kazanlăku (1881-1882)943. Z dochované 

korespondence mezi Liborem Bayerem a starosty Staré Zagory a Nové Zagory944 vyplývá, že 

v období 1881-1883 se Bayer nepřetržitě pohyboval mezi městy Stará Zagora, Nová Zagora 

a Kazanlăk a řešil neodkladné technické úkoly spojené s plánováním těchto měst. Bayer tak 

zřejmě suploval chybějícího městského inženýra i v dalších dvou městech. Jeví se také velmi 

pravděpodobné, že Libor Bayer mohl jako soukromý projektant navrhovat i další stavby, 

zejména obytné domy v Staré Zagoře. 

Zpráva Krajské komise pro období od září 1883 do března 1884 přináší informace o 

tom, že na počátku roku 1884 komise vypověděla smlouvu departementálnímu (krajskému) 

inženýrovi a „vyslovila přání dohodnout se se zdejším [starozagorským] Městským Inženýrem, 

ale ten kategoricky odmítl z důvodu, že měl odjet do Belova.“945 Pokud by se v dokumentu 

skutečně jednalo o Libora Bayera, mohl Bayer získat v Belově opět pracovní místo jako technik 

na železniční dráze. Dle rodinných vzpomínek kolem roku 1884 Bayer s rodinou skutečně 

opustil Starou Zagoru a přestěhoval se do Sofie.946 Bayerovo stěhování do hlavního města se 

ale mohlo uskutečnit spíše až po sjednocení Bulharského knížectví a Východní Rumelie 

(1885) a tak jeho pobyt v Belově není zcela vyloučen. Navíc ve stejné době dobíhaly projekční 

a trasovací práce první železniční tratě na území Bulharského knížectví: Vakarel-Sofie-

Caribrod (k hranici se Srbskem) a zároveň na území Východní Rumelie měl být dokončen 

rozestavěný úsek Belovo-Vakarel, čímž se obě bulharská území (a tím i turecký 

Cařihrad/Istanbul) napojí na evropskou železniční síť. Stavbu dráhy Vakarel-Sofie-Caribrod 

(1885-1888) se účastnilo mnoho českých inženýrů a není tak vyloučeno, že se výstavby 

účastnil i sám Libor Bayer. 

Pro období 1884-1891 nelze bez dalšího pátrání doložit žádné podrobnosti o životě 

Libora Bayera, snad kromě skutečnosti, že se s rodinou přestěhoval a působil v hlavním městě 

Sofii. Informace o Bayerově dalším působení přináší až dochované archivní dokumenty z 

města Kjustendilu, kde byl v prosinci 1891 (20. prosince 1891/1. ledna 1892)947 jmenován do 

                                                
942 DIMOV, L. Pioneri po planiraneto... S. 192; CONEVA, Rosica et al. Deloto na Libor Bajer... S. 64 ad. 
943 DIMOV, L. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 194; Kazanlăk v minaloto i dnes: Godišnik. Kniga III, Jubileen sbornik po 
slučaj petdeset-godišninata ot osvoboždenieto na gr. Kazanlăk. Sofija: Kazanlăška družba „Rozova Dolina“ v Sofija, [1929]. 680 
s. S. 218, 235, 392. 
944 Archiv Rosicy Conevové, Korespondence mezi Bayerem a starosty Staré a Nové Zagory. Dopisy svědčí, že práce plánovací 
záležitosti byly neodkladné, jakož i o dobrých schopnostech Libora Bayera. 
945 Statističeski almanach na Staro-Zagorskij Departament za 1884 visokostna godina. Stara Zagora: Izdava Okrăžnata Komisija 
na Staro-Zagorskij Departament et Pečatnica „Znanie“, 1884. 227 s. S. 103. 
946 Archiv Rosicy Conevové; CONEVA, Rosica et al. Văzstanovjavane na grad Stara Zagora... S. 184 ad. 
947 DA Kjustendil, f. 25K, op. 1, a. e. 1, l. 111-114 Protokol ot zasedanie na Gradski obštinski săvet – Kjustendil №, 19. 12. 1891. 
Libor Bayer byl jedním z několika kandidátů na tuto pozici, která se uvolnila po smrti předešlého městského architekta. Městský 
úřad se obrátil mimo jiné na Ředitelství veřejných staveb v Sofii s žádostí o doporučení vhodného kandidáta. Před Bayerem se o 
místo jako první ucházel zřejmě další Čech V. Krupka, který sám navrhl podmínky kontraktu s městem, ale zřejmě nesouhlasil s 
výsledným zněním (velmi podobným tomu Bayerovu). Z dalších přihlášených uchazečů doporučilo Ředitelství mimo jiné Libora 
Bayera (dopisem č. 12 361 z 22. 11./4. 12. 1891). Sám kjustendilský starosta Christo Lekarsky, který byl zvolen poslancem v 
Národním shromáždění jednal s doporučenými kandidáty přímo v hlavním městě. Při předložení návrhu kontraktu ostatní architekti 
uchazeči odmítli a i samotného Libora Bayera musel starosta přemlouvat. Bayer nakonec jako jediný přijal značně nevýhodné 
podmínky nabízeného kontraktu s měsíčním platem pouhých 300 leva (Krupka například žádal 400 leva a město tehdy souhlasilo). 



10. Libor Bayer 

- 249 - 

Ing. arch. Nikolay Brankov 

 funkce městského architekta. O činnosti Bayera lze usuzovat ze zápisů z jednání městské 

rady v Kjustendilu, které se však dochovaly pouze fragmentárně a to pouze pro ročníky 1891, 

1893, 1894, 1896, 1897 a 1898 (poté pro rok 1900), které navíc nezahrnují celou roční dobu.948 

Informace vytěžené z těchto dokumentů je nutno brát s větší rezervou, protože se jedná pouze 

o zmínky v textových zápisech a stavební plány, které by skutečně prokázaly autorství, nejsou 

k dispozici. Stěžejním dokumentem pro další předpoklady i případné určení autorství je 

kontrakt mezi Liborem Bayerem a městským úřadem citovaný v kap. 6., který uvádí veškeré 

jeho projekční povinnosti. Další úvahy přichází na základě vizuálního studia staveb v centrální 

části města949 nebo z dobové ikonografie. 

Pro rok 1892 se protokoly ze zasedání nedochovaly, tak není možné určit, čím se Bayer 

zabýval. Z dalších souvislostí z dalších archivních pramenů vyplývá, že měl za úkol zpracovat 

nivelační plánu města. 

V létě 1893 došlo dalšímu konfliktu, tentokrát mezi bulharským zedníkem Ivanem 

Todorovem a Bayerem, který vykonával dozor na stavbě prováděnou bulharským mistrem. 

Týkalo se to stavebních úprav na budově v klášteře Sv. Miny, která se měla přestavět pro 

potřeby nemocnice. Bayer mistra slovně urazil, ten mu pouze namítl, že jen chtěl korigovat 

případné chyby ve stavbě, pokud takové najde a na to mu Bayer odpověděl silnou fackou. 

Mistr podal trestní oznámení a Libor Bayer byl dán k soudu. Městská rada na zasedání mimo 

jiné uvedla nelichotivé informace, že Bayer byl nesnesitelným svým chováním vůbec proti 

zájmům úřadu a že byl příčinou roztržky mezi úřadem a stavebním podnikatelem, který 

prováděl tehdy budovu pedagogické školy ve městě, a navrhla jeho propuštění. Dále z 

protokolu vyplývá, že „Bayer omrzel občany také neřádným plněním jemu zadané pozice“, 

plány na nemocniční objekt předložil se zpožděním a navíc mu je krajský inženýr vrátil zpátky 

k přepracování). Městka rada Bayera propustila a rozhodla najmout Bulhara i za cenu, že bude 

dražší!950 

V dalších protokolech z tohoto období jsou patrná jména dalších uchazečů. Měl být 

jmenovaný do funkce Christo Kovačevski, ale ze jmenování sešlo. Vzhledem k tomu, že město 

zůstalo bez architekta, jmenovala dne 23. listopadu 1894 nová městská rada dočasně Libora 

Bayera opět městským architektem do nalezení nového kandidáta. Bayer měl tehdy dokončit 

jim rozpracované nebo další naléhavé práce: sestavit situační plány pozemků určených a 

schválených pro hřbitov, vyměřit a sestavit situační plány parcel určených k prodeji a 

především dokončit nivelační plán města 951 . V prosinci pak byl přijat inženýr Michail 

                                                
948 DA Kjustendil, f. 25K Gradsko obštinsko upravlenie Kjustendil (1878-1944), op. 1, a. e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
949 Dle dalších souvislostí Bayer pobýval ve městě do roku 1899 (v roce 1894 se zde jeho dcera Matilda provdala) a byl zřejmě 
autorem mnoha zdejších staveb – o tom lze usuzovat pouze ze znění jeho kontraktu. 
950 DA Kjustendil, f. 25K, op. 1, a. e. 1, l. 50-52 Protokol ot zasedanie na Gradski obštinski săvet – Kjustendil № 201, 6. 10. 1893; 
Po Ministerstvo na Pravosădieto. Dăržaven vestnik. 29. 10. 1894, god. XVI, br. 234, s. 1-7. S. 4. 
951 V literatuře se uvádí, že kolem roku 1892 bylo Bayerovi svěřeno vypracování regulačního plánu (často v literatuře chybně 
datovány do r. 1881). Od roku 1894 pak Bayer zpracovával i nový katastrální plán Kjustendilu, dokončený v roce 1897. Archivní 
dokumenty však ukazují, že Bayer zpracovával pouze nivelační plán. 
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Šamraevski, tem ale zřejmě nenastoupil nebo působil jen krátce. Poté byl opět jmenován Libor 

Bayer.952 

Ve službách Kjustendilu coby dočasně plnící funkci městského architekta setrval Libor 

Bayer až do roku 1899 (s přerušením), kdy by propuštěn a nahrazen inženýrem K. Cekovem. 

Tehdy Bayer nastoupil jako městský architekt v Kazanlăku953, kde se vrátil po téměř patnácti 

letech. O Bayerově práci však není známo.954 

Některé další informace o životě Libora Bayera, jejíchž ověření a doplnění opět zůstává 

otázkou budoucího výzkumu, podává ve svém dopise955 krajskému historickému museu ve 

Staré Zagoře Dimităr Bajerov (1980), syn Stanislava Bayera a vnuk architekta. Kromě ryze 

životopisných údajů uvádí v dopise také některé údaje o profesním působení svého dědečka. 

Bohužel všechny jsou uvedeny formou osobních vzpomínek, které zná z vyprávění své 

babičky a matky a nelze je ověřit dalšími zdroji. Kromě již uvedeného plánování Nové Zagory, 

se Bajerov zmiňuje, že se jeho dědeček podílel na trasování železniční dráhy Sofie-Gorna 

Banja a na plánování Kjustendilu, kde Bayer měl žít do konce roku 1910. Podle Bajerova 

právě tehdy byl Libor Bayer „pozvaný“ do Kazanlăku, aby postavil slavnostní oblouk při 

příležitosti přivítání důležité ruské vojenské delegace. V Kazanlăku Bayer onemocněl a zemřel 

v roce 1911 či 1912. Dle Bajerova byl jeho dědeček pohřbený právě zde. Rosica Conevová 

také uvádí (zřejmě na základě poznatků u uvedeného dopisu), že roku 1912 byl Bayer pozván 

do Kazanlăku pro sestavení projektu slavobrány pro oslavu 24. výročí bojů u průsmyku Šipka 

(1877) a přivítání zvláštní delegace k této příležitosti. Pokud se to skutečně stalo roku 1912, 

tak by se tehdy oslavovalo ne 24. výročí, nýbrž 35. Je tudíž možné, že se výročí oslavovalo již 

roku 1901, Bayer tak mohl projektovat oblouk v rámci svých povinností coby městský architekt 

Kazanlăku a pravděpodobné je datum úmrtí Libora Bayera kolem roku 1902. 

 

10.2. Uličně-regulační plán města Staré Zagory (1879) 

Během rusko-turecké osvobozenecké války (1877-1878) bylo město Stará Zagora bezmilostně 

zničeno.956 Nejzávažnější problém, který stál před vedením města957, bylo zajištění jídla a 

                                                
952 DA Kjustendil, f. 25K, op. 1, a. e. 1, l. 52-54 Protokol ot zasedanie na Gradski obštinski săvet – Kjustendil № 202, 6. 10. 1893; 
DA Kjustendil, f. 25K, op. 1, a. e. 1, l. 152-153 Protokol ot zasedanie na Gradski obštinski săvet – Kjustendil № 276, 23. 11. 1893; 
DA Kjustendil, f. 25K, op. 1, a. e. 1, l. 185-186 Protokol ot zasedanie na Gradski obštinski săvet – Kjustendil № 302 ot 23. 12. 
1893. Jmenování vyplývá se souvislosti. 
953  Vesti po tekuštite techniko-stroitelni raboti v Kn. Bălgarija. (Dăržavni, okrăžni obštinski i častni). Spisanie na Bălgarskoto 
inženerno-architektno družestvo v Sofija. 1899, god. IV, kn. 8-10, s. 214-217. S. 213. 
954 Budoucí výzkum v dochovaných úředních protokolech z jednání městského úřadu Kazanlăku (ve státním archivu ve Staré 
Zagoře), které z časových důvodů nebyly studovány, pomůže osvětlit další profesní dráhu architekta. Některé zdroje uvádí, že 
Libor Bayer projektoval také budovu dívčího gymnázia v Pazardžiku. O historii této budovy se ví jen velmi málo, dokonce i v 
samotném městě, kde o Bayerovi není shromážděn dostatek dokumentů. Dle dostupných informací budova byla otevřena roku 
1897, což svědčí o tom, že se jedná o chybný údaj. Viz KABAIVANOVA, Dimka. Potomki na Lubor Bajer: „Blagodarim na Stara 
Zagora“. Nikak.bg – Kade, koga i kak?! [online]. 2013. [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: http://nikak.bg/?p=11171. 
955 Archiv Rosicy Conevové, Dopis Dimitara Bayera, 16. 3. 1980, 2 l. 
956  Po dvoudenních krvavých bojích o město byla ruská armáda donucena ustoupit, což znamenalo jeho zkázu: dne 19./31. 
července 1877 bylo toto starobylé bulharské město vypáleno téměř do základů a jeho obyvatelstvo hromadně pozabíjeno 
osmanskými vojsky a bašibozuky (žoldnéři) Süleymana Paşy. Ohně posléze dohořívaly až do počátku zimy. Během masakru 
stihla část obyvatel uniknout a hledat spásu v sousedních městech. Když pak válka v únoru 1878 skončila a přeživší se vrátili, 
jejich město již neexistovalo. CONEVA, Rosica et al. Deloto na Libor Bajer... S. 65; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. 
Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo... Părva čast. S. 98. 
957 Hlavní pomoc obyvatelům v prvních dnech poskytli představitelé dočasné ruské správy. Již v dubnu 1878 se provedly první 

http://nikak.bg/?p=11171
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 ubytování pro obyvatele, kteří se vraceli postupně do města. Migrační vlna neustále rostla, 

zejména na jaře 1878. Řešení ubytování bulharských rodin do jisté míry usnadnil útěk místních 

Turků po skončení války na turecké území.958 Roku 1879 se však počet obyvatel zvýšil na 

zhruba 10 000 a situace se stala ještě neúnosnější, když se turečtí obyvatelé začali vracet a 

nárokovat si vrácení jejich domů a pozemků. V nastalé situaci se otázky plánování města a 

vyřešení bytového problému staly zcela naléhavými a hlavními organizéry nového plánování 

města, jakož i vyklizení sutin, sbíraní finančních prostředků či zásobování obyvatelstva 

oblečením a potravinami se stali hejtman Nestor Markov (1836-1916), krajský tajemník 

Atanas Iliev (1852-1927) a předseda krajského soudu Dimităr Naumov (1851-1884).959 

Otázky plánování byly projednávány ještě na jaře 1878, ale vedení města muselo 

nejdříve vyřešit jak naložit s vlastnictvím pozemků, protože varianta obnovy původních parcel 

by neumožnila soudobé řešení města. Rozhodlo proto, že se město vybuduje znova podle 

moderního evropského modelu. Pro tento účel speciální komise provedla nejdříve ocenění 

všech nemovitostí ve městě podle jejich stavu před válkou. Počítalo se, že se všechny 

pozemky převedou do vlastnictví města a následně budou znovu přidělovány obyvatelům.960 

Ve svých vzpomínkách Atanas Iliev popisuje, jak komise rozdělila území ve městě do čtyř 

kategorií na základě významu, jakého měla před válkou. Ocenění nemovitostí bylo provedeno 

tak, že každá nemovitost byla zapsána do speciálních zápisníků podle požadavku ředitele 

veřejných staveb Východní Rumelie.961 

Otázka vlastního plánování Staré Zagory byla velmi problematická, protože doposud 

město nemělo žádný urbanistický plán a vyvíjelo se značně náhodně. Městská rada musela 

najít inženýra, kterému svěří plánování města. V celém kraji se však takový nenašel, proto 

hejtman Nestor Markov zaslal žádost hejtmanovi Tatar-Pazardžiku a starozagorskému 

rodákovi Georgi Benevovi (1843-1909), aby mu doporučil člověka pro zpracování plánu 

města. Benev doporučil právě „konduktéra“ Libora Bayera. 

Tak v dubnu 1879 Libor Bayer s rodinou přijel do Staré Zagory a hned přistoupil k 

plánování města. Kvůli vzniklé bytové krizi nebyly prováděny předběžné průzkumy (i když jak 

se ukazuje, Bayer zřejmě nějaké provedl) a ještě v květnu téhož roku Bayer plán načrtl. Volně 

aplikoval pravoúhlou geometrickou uliční síť, aniž by počítal se starými ulicemi a budovami, 

které v důsledku plánu měly být s některými výjimkami zbořeny. 

                                                
komunální volby a starostou byl zvolen chadži Gospodin Slavov, kterého posléze nahradil Stefan Salabašev. CONEVA, Rosica et 
al. Deloto na Libor Bajer... S. 64; CONEVA, Rosica et al. Văzstanovjavane na grad Stara Zagora... S. 181. 
958 Některé jejich domy se totiž zachovaly a bulharští obyvatelé se v nich mohli dočasně nastěhovat: v jednom domě však 
bydlely dvě až tři rodiny a každá měla k dispozici pouze jednu místnost. CONEVA, Rosica et al. Deloto na Libor Bajer... S. 64. 
959 Tamtéž. S. 65. 
960 Městský úřad se však setkal s odporem většiny obyvatel, nejaktivněji se tomu bránili obyvatelé čtvrti Akardža, protože ta byla 
znatelně méně poničena. Obyvatelé trvali na zachování vlastnictví v původních hranicích. Protože to byli vesměs vlivní lidé a 
jejich mínění mělo rozhodující význam, proti navrhovanému řešení se postavili také obyvatelé všech zbylých čtvrtí. Následovalo 
tak mnoho sporů, protestů i stížností a pro přesvědčení obyvatel se konala řada celoměstských shromáždění i schůzí v 
jednotlivých čtvrtích, což nakonec vedlo k celkovému souhlasu (v únoru 1879). Pro obyvatele Akardžy byla udělena výjimka 
zachovat si právo, aby parcely v jejich čtvrti mohli kupovat jen oni. Tamtéž. S. 65. 
961 Tamtéž. S. 65. 
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V květnu přijatý návrh odeslal hejtman Markov řediteli veřejných staveb dr. Georgi 

Vălkovičovi v Plovdivu ke schválení. Ten však, než plán schválil, poslal do Staré Zagory 

hlavního architekta Východní Rumelie Itala Pietra Montaniho, aby na místě prověřil, zda 

Bayerův plán byl správně vyprojektován. Architekt několik dní ve městě skutečně pobýval a 

sám plán prostudoval, poté Bayer dopracoval v měřítku 1:4000. Plán byl definitivně schválen 

nařízením generálgubernátora č. 194 ze dne 27. srpna 1879, čímž se plán stal platným. 

O měsíc později dne 23. září/5. října 1879 generálgubernátor Bogoridi slavnostně 

položil základní kámen nového města v místě budoucího velkého náměstí mezi ještě 

neuklizenými troskami. Společně se základním kamenem byla zabudována měděná deska s 

věnování budoucím generacím.962 

Začala postupná výstavba mnoha bytů, školských a veřejných staveb a nové město 

Stara Zagora se začalo formovat jako moderní evropské město. V letech 1880-1882 se 

rychlým tempem začalo budovat několik školských budov: postaveny byly čtyři základní školy, 

chlapecké (podle návrhu Bayera) a dívčí gymnázium. Kolem roku 1881 byl rekonstruován 

kostel Sv. Bohorodičky a do počátku dvacátého století byla postavena nemocnice (1888), 

kasárna dvanáctého balkánského pěchotního polku (1891), policejní stanice (1892), Vojenský 

klub a pošta (1897) a nádraží (1900).963 

 

10.2.1. Charakteristika a rozbor uličně-regulačního plánu Staré Zagory (1879) 

Atanas Iliev, který se v roce 1883 stal hejtmanem po Nestoru Markovovi, popsal ve svých 

vzpomínkách práci Libora Bayera ve značně negativním světle: 

 
„Když se nenašel žádný dobrý specialista inženýr, aby plán vypracoval, práce byla 

svěřena jednomu konduktérovi Čechovi, jakémusi Liboru Bayerovi. Konduktér Bayer si 

sedl ke stolu a načrtl rychle rychle na jednom papíru stávající městský plán, aniž by 

předem město prostudoval. [...] Říkal jsem, že se musí nejdřív prozkoumat staré ulice, 

a až tehdy by se měl vypracovat plán. Ale nemohl jsem naléhat, jelikož jsem nebyl 

kompetentní v technických záležitostech.“964 

 

                                                
962 Bogoridi poskytl z oblastního rozpočtu 150 000 grošů na domy chudých vdov a sirotků a 1 000 000 grošů na půjčky pro 
výstavbu domů. Při pokládání základního kamene bylo budoucí náměstí nazváno na jeho počest (náměstí Bogoridi). Dne 25. září 
1879 Bogoridi podepsal nařízení, čímž byl Bayerův plán definitivně a oficiálně schválen. Nařídil i plnění rozhodnutí městského 
úřadu dle protokolu č. 3 z 21. června 1879 zachovat nezničené domy, než se postaví nové. CONEVA, Rosica et al. 
Văzstanovjavane na grad Stara Zagora... S. 182. 

Na základě předchozího rozhodnutí o zřeknutí se vlastnictví původních parcel z 8. srpna 1879 začalo přidělování parcel na 
základě aukce, přičemž přednost měli původní obyvatelé města. Na podzim 1879 začala realizace Bayerova plánu. Uvádí se, že 
trasování navrhl polský technik Jan Słoniewski. DIMOV, L. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 190. 

Ještě na konci léta začala výstavba nových domů a do konce podzimu dosáhl počet domů zhruba 310. Přesto velkou část Turků 
a též mnoho Bulharů stále nebylo kde ubytovat. Ve městě opět nastaly nepokoje, jelikož bytová krize neměla viditelné řešení. 
Obyvatelé podali petice na vedení města i na Oblastní shromáždění v Plovdivu proti plánování města. Ukázalo se, že je nutno 
jen vyčkat, neboť před koncem roku 1879 Turci prodali své parcely a odjeli z města a tak postupně začala být realizace plánu 
patrná. CONEVA, Rosica et al. Deloto na Libor Bajer... S. 64; BRANKOV, Nikolay. Život a dílo Libora Bayera... S. 72. 
963 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo... Părva čast. S. 98. 
964 Cit. v ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo... Părva čast. S. 90. 
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 Plán Iliev připodobnil „formě na výrobu vepřovic“, která měla být „položena na město bez 

ohledu na to, že zničí původní ulice tvořené starými solidními budovami“.965 Podle Želevové-

Martinsové966 byl negativní vztah Ilieva založen na setření rysů obrozeneckého města (uliční 

sítě), protože v příkladu Staré Zagory je nejvýrazněji patrné „drama kontinuita-diskontinuita při 

změně urbanistického paradigmatu v poosvobozeneckém Bulharsku“. 

 
„Požár smetl východní středověký urbanismus, přerušil tradice města, které se po 

staletích samo organizovalo, aby uvolnilo cestu modernímu západoevropskému 

racionálnímu urbanismu“.967 

 
Naopak kladný je názor jiných historiků a současníků. Dimităr Ilkov napsal: 

 
„Východo-rumelská vláda přispěchala na pomoc starozagorským občanům s krásně 

vypracovaným plánem pro nové město, který měl být vybudován na troskách a popelu 

shořelé Zaary [Zagory]. Tento plán počítal mimo jiné se širokými a rovnými ulicemi, 

křižujícími se navzájem pod pravým úhlem.“968 

 
Bayerův plán je vypracován ve stroze geometrickém charakteru, který se svou 

podstatou blíží k plánování římského města Ulpia Augusta Trajana, jehož zbytky leží pod 

Starou Zagorou a při zničení byly odkryty. Ulice jsou seřazeny do pravidelné ortogonální sítě, 

jejich orientace má lehký odklon od směrů světových stran a tvoří obdélný tvar s delší stranou 

ve směru východ-západ. Natočení města je 11° ve směru sever-východ a jih-západ, což městu 

poskytlo výhodnou jihozápadní polohu. Pro ulice použil Bayer tří typizovaných šířek 10, 16 a 

20 m. Zastavovací bloky také měly unifikované rozměry 55 m х 120 m (přestože při 

detailnějším zkoumání jsou místy patrné rozdíly), přičemž jednotlivé parcely měly rozlohu 330 

m2 nebo 660 m2. Výjimkou byly jen tři centrální bloky, určené pro čaršiji (obchodní ulice), kde 

parcely pro jednotlivé djukjany (krámky) měly šířku 4 nebo 6 m a hloubku 7,5 m. Ve směru 

sever-jih bylo navrženo několik ulic se šířkou 20 m (dnešní ulice Otec Paisij, Angel Kănčev a 

třídy Mitropolit Metodij Kusev, Ruski a Patriarch Evtimij). Všechny ulice ve směru východ-

západ měly mít šířku min. 14 m a pouze jedna (ulice Graf Ignatiev) šířku 30 m, neboť hrála roli 

reprezentativní třídy se čtyřmi řadami stromů.969 

V Bayerově plánu bylo určeno dostatek místa pro městský park, sídlo hejtmana, 

městský úřad, školy a kostely. Bylo navrženo celkem 15 náměstí pro 30 000 obyvatel. Centrum 

bylo vytvořeno několika náměstími – se sídlem hejtmana, s městským úřadem, s městským 

parkem a lesní školkou (pepiniérou) – a zaujímalo geometrický střed města, který odpovídal 

centru města obrozeneckého. Dále byla naplánována tržní náměstí, jako např. Žitný trh, Rybí 

                                                
965 Tamtéž. S. 97. 
966 Tamtéž. S. 97. 
967 Tamtéž. S. 97. 
968 Cit. tamtéž. S. 97. 
969 CONEVA, Rosica et al. Văzstanovjavane na grad Stara Zagora... S. 183; KOJČEVA, Velička. Părvijat regulacionen plan na 
Stara Zagora. S. 18; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo... Părva čast. S. 99. 
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trh ad., jakož i náměstí kolem některých dochovaných veřejných staveb, např. Chrámové 

náměstí u kostela Sv. Bohorodičky. Při vstupních silnicích do města z východu (směr Burgas), 

ze západu (směr Čirpan) a z jihu (směr dnešní Simeonovgrad) byla též vytvořena obdélná 

náměstí, ze severu (směr Kazanlăk) byly situovány kasárna a vojenský klub.970 

Při podrobné analýze plánu Želevová-Martinsová podotýká, že plán „je navržen ve stylu 

v 19. stol. uplatňujícího se racionalismu, který je znázorněn především v ortogonálním 

(pravoúhlém; šachovnicovém) rozvržení“ 971 . Autorka vychází též z práce francouzského 

kunsthistorika a urbanisty Pierra Lavedana, podle kterého nejnázornější příklady aplikace 

ortogonálního plánu jsou z východní Evropy, přestože tento typ plánu byl charakteristický pro 

západní Evropu a Ameriku. Lavedan zkoumá urbanistické plánování měst v Řecku a Srbsku, 

jejichž plány vychází z ruských modelů972 Želevová-Martinsová plně zastává Lavedanův názor 

a podle ní je velice pravděpodobná aplikace kánonů ruského urbanismu i při návrhu Staré 

Zagory. Tato domněnka je podpořena i faktem, že po rusko-turecké války se působili ve Staré 

Zagoře ruští ženijní inženýři, kteří ještě v roce 1878 vypracovali zaměření stávajícího stavu 

města.973 Želevová-Martinsová shrnuje: 

 
„Stara Zagora je považována za první příklad, který podporuje tezi aplikace 

ortogonálního systému plánování jako symbol nezávislosti a úplného rozchodu s 

orientálním obrazem města“.974 

 
Autorka dále uvádí, že je obnova Staré Zagory „v architektonicko-urbanistickém smyslu 

vybudováním zcela nového města.“ Bayerův plán není „obyčejným regulačním plánem 

zabývajícím se regulováním, tj. tradičním narovnáváním ulic, náměstí a parcel. Svým 

vizionářstvím a prospektivním organizováním celého městského života je tento plán v podstatě 

urbanistickým plánem v pravém smyslu tohoto pojmu.“975  

Zůstává ale skutečností, že staré město bylo pečlivě zaznamenáno. První snímky 

provedeny zmíněnými ruskými topografy. Dochovaný Bayerův plán je založen na detailním 

snímku původního města. Někteří badatelé připouští, že je to dílo samotného Bayera. Podle 

Veličky Kojčevové „při předběžných průzkumech Bayer zachytil obrysy pevnostních zdí 

antického města, jakož i plánové schéma s uliční síti předosvobozeneckého města, 

znázorněné při vypracování nového regulačního plánu“.976 Pokud tomu tak opravdu bylo, 

podle Želevové-Martinsové jsou některé kritiky Bayerova plánu, jako např. „zanedbávání 

                                                
970 Zelené plochy ve městě byly 6 m2 na osobu. V roce 1903 se městský úřad usnesl, že náměstí ve městě budou: Kazanlăšské, 
Novozagorské, Dobytčí, náměstí před kostelem, Žitný trh horní, Žitný trh dolní, Rybí trh, Smíšený trh a náměstí před městským 
úřadem (celkem 9 náměstí) s celkovou plochou 178 283 m2. CONEVA, Rosica et al. Văzstanovjavane na grad Stara Zagora... S. 
183; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo ХІХ-ХХ vek. Părva čast. S. 99. 
971 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo... Părva čast. S. 98. 
972 Například Jekatěrinoslav, Oděsa, rekonstrukce Kišiněva ad. 
973 FĂRKOV, Julij et ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Inženerite ot ruskata osvoboditelna armija... S. 44 ad. 
974 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo... Părva čast. S. 98-99. 
975 Tamtéž. S. 101. 
976 KOJČEVA, Velička. Părvijat regulacionen plan na Stara Zagora. S. 19; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija 
na bălgarskoto gradoustrojstvo... Părva čast. S. 100. 
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 urbanistické tradice“, neopodstatněné.977 Zastává názor, že se Bayer snažil dodržet směry 

pevnostních zdí Augusta Trajana a při pozornějším prohlížení je patrná rovnoběžnost ve 

směru východ-západ a sever-jih mezi fragmenty severních, východních a západních zdí a 

ulicemi procházejícími vedle nich. Obrysy „imaginárního čtyřúhelníku antického města situují 

nově projektované centrum ve středové poloze rovnoběžně ve vztahu k antickému a 

orientálnímu městu“.978 Co se týče města orientálního, jehož centrum bylo vedle jižní brány 

Augusta Trajana, „jeho vzpomínka zůstává v nově vyprojektovaném obchodním centru – 

čaršiji“.979 Podle Želevové-Martinsové je „návaznost vyjádřena spíše v kontinuitě ducha místa 

nežli v obrysech ulic“.980 Je patrna i návaznost ve vztahu k silnicím vedoucím do města, což je 

patrno nejvíce v severní části, kde je strohý pravoúhlý tvar města narušen.981 

 

10.2.2. Uličně-regulační plány města Nové Zagory (1880 a 1882-1883) 

Ještě před rusko-tureckou válkou vznikla myšlenka přemístění města Nova Zagora. Podle 

svědectví Nikoly Kojčeva „rozlévání bažin, obklopujících město, a bahnitá půda, na které 

město leželo, byly ještě před osvobozením po dlouhou dobu předmětem diskuze“.982  Na 

základě iniciativy některých obyvatel, kteří chtěli zakročit proti nehygienickým životním 

podmínkám, bylo navrženo přemístit město asi 5 km severněji na jižní úpatí pohoří Sredne 

Gory v území obce Cenino. Byla zvolena komise, která měla otázku přemístění města 

prozkoumat, všechny snahy byly ale přerušeny povstáními a válkou. Navíc se proti tomu ostře 

postavili vlivní místní Turci, čímž byla tato otázka na určitý čas odložena. 

Podobný osud jako Starou Zagoru zasáhl i město Nova Zagora. Během války se město 

ocitlo ve středu bojů. Dne 18./30. července 1877 bylo vypáleno a zničeno. Obraz zkázy byl 

podobný jako ve Staré Zagoře.983 

Vypracování regulačního plánu bylo zadáno Liboru Bayerovi. Bayer jezdil často do 

Nové Zagory, přičemž před regulací pravděpodobně vypracoval i katastrální zaměření města, 

které pak sloužilo jako základ pro budoucí plánování. V archivech lze vysledovat 

korespondenci, jež pokračovala do 21. srpna 1880, kdy starosta Nové Zagory oznámil 

obyvatelům, že plánování území mezí městem (starým) a železniční stanicí (která byla mimo 

město) bylo definitivně dokončeno a následuje rozprodávání parcel. Bayerův plán byl odeslán 

dopisem č. 24 ze dne 9. března 1881 starostovi města. Z těchto dokumentů je patrno, že Bayer 

vyprojektoval jen částečný regulační plán Nové Zagory neboli plán nové části města, která 

                                                
977 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo... Părva čast. S. 100. 
978 Tamtéž. S. 100. 
979 Tamtéž. 
980 Tamtéž. 
981 V článku BRANKOV, Nikolay. Život a dílo Libora Bayera... S. 75 je krátce zmíněn také pohled architekta Jordana Tangărova 
na předpokládaný podíl Pietra Montaniho na plánování Staré Zagory, který se nad rámec tohoto textu a proto není uváděn. 
982 CONEVA, Rosica et al. Deloto na Libor Bajer... S. 67. 
983 Tragický vzhled zničeného města po válce, jakož i vzpomínka na nehygienické podmínky opět oživily otázku přemístění města. 
Tentokrát bylo rozhodnuto město přemístit ve směru novozagorských vinic (jižněji), přičemž byl získán i souhlas obyvatel obce 
Korten. Novozagorský městský úřad poslal jménem obyvatel žádost Oblastnímu shromáždění (7. listopadu 1879), ve které byla 
podrobně popsána stávající situace a nutnost plánování a finanční výpomoci. Tamtéž. S. 68. 
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byla řešena opět stroze geometricky podobně jako u Staré Zagory. Protokolem č. 83 ze dne 

5. května 1881 byl tento plán schválen generál-gubernátorem Bogoridim. 

Z protokolu č. 2, b. 2 ze dne 9. listopadu 1882 vyplývá, že novozagorský městský úřad 

přijal rozhodnutí o plánování celého města, jelikož původní část města, jak již bylo zmíněno, 

byla zničena. Tímto plánováním byl pověřen opět Libor Bayer a jeho regulační plán celého 

města byl schválen 4. února 1883. 

Na základě Bayerova plánu byla nová část města založena na pravoúhlé ortogonální 

síti. I toto město dostalo výhodné natočení kolem 11° ve směru jih-západ a sever-východ. 

Stará část města byla založena na základě struktury původní sítě ulic (zde je patrný jiný přístup 

k regulaci původního města). Obě části města byly citlivě propojeny, což je zřejmé na jejich 

rozhraní. Město bylo orámováno svérázným okruhem širokých tříd vedoucích k nádraží. 

Disponovalo několika náměstími a parkem.984 

 

10.3. Uličně-regulační plán města Kazanlăk (1881-1882) 

Ve městě Kazanlăk byl prvně odhlasován obecný rozpočet pro finanční rok 1880/81, přičemž 

byla přijata řada daní a bylo zavedeno mnoho úsporných opatření, což vedlo ke stabilizaci 

prostředků a možnosti jejich soustředění pro zlepšení městské infrastruktury. V roce 1881 

starosta Nikola Samev pozval Libora Bayera a zadal mu vypracování regulačního plánu 

města – nejdříve shořelé čaršije, poté celkového regulačního plánu.985 Bayer jel několikrát do 

Kazanlăku, přičemž i zde před regulací pravděpodobně vypracoval katastrální zaměření 

města, které sloužilo jako základ pro budoucí plánování. Bayerův plán byl přijat 7. října 1882. 

Samotný plán se dodnes bohužel nedochoval, přesto o něm existují písemné údaje, svědčící 

o jeho velkorysosti, dostatečně širokých ulicích a náměstích. Šířky ulic byly v rozmezí 16, 18, 

20 až 24 m, přičemž přímo nerespektovaly starou strukturu města a jednotlivé budovy a 

parcely, které měly být při provádění plánu zrušeny. Plán počítal s otevřením nových ulic a 

zrušením starých. Po oznámení obyvatelům o přijetí plánu a možnosti vyslovit názory se 

objevily námitky v souvislosti s centrálním náměstím a sousedícími ulicemi, které obyvatelé 

shledávali pro město příliš velké. Městský úřad rozhodl o zmenšení rozměrů náměstí a 

sousedících ulic v poměru 120:75, jak je patrno z protokolu č. 77 ze zasedání dne 17. prosince 

1882. 986  Námitky vůči plánu, jak se ukazuje, nebyly ale primárně založeny na jeho 

nedostatcích, nýbrž na tom, že plán byl v rozporu s majetkovými zájmy místních měšťanů. Ve 

výsledku byl uskutečněn jen Bayerův návrh na obnovu za války shořelé městské čaršije 

                                                
984 Podle Bayerova plánu vzniklo i dnešní centrální náměstí s rozlohou 3 880 m2

. Na místě náměstí byla původně velká bažina, 
blízko níž se konal dobytčí trh. Toto místo bylo Bayerem určeno pro městské náměstí a vysušeno, přičemž terén byl vyrovnán 
zemním násypem vysokým 1 m nad terénem. I zde je patrna citlivá kontinuita tradice při zachování významu místa. V roce 1898 
bylo náměstí pojmenováno na počest generál-gubernátora Východní Rumelie Aleksandăra Bogoridiho. Bayer navrhl v nové části 
celkem tři náměstí, přičemž se pouze centrální dochovalo dodnes v původním stavu. Další dvě, Nádražní a Obchodní náměstí, 
již neexistují. RUSEV, Štilijan. Istoričeska spravka za centralnija gradski ploštad „Svoboda“ i pametnika „Zagorci“ v Nova Zagora. 
Nova Zagora – tova e našijat grad [online]. 2009 [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://novazagora.com/forum/viewtopic.php?id=94&p=5. 
985 Kazanlăk v minaloto i dnes. Kniga III. S. 218, 235, 392. 
986 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo... Părva čast. S. 100. 

http://novazagora.com/forum/viewtopic.php?id=94&p=5
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 (obchodní ulice), čímž plán byl jen částečně realizován. Na rozdíl od Staré Zagory, kde byla 

vyřešena otázka vlastnictví, vedly majetkové zájmy v Kazanlăku k odložení Bayerova plánu, 

který po dlouhých dvanácti let zůstal ležet v archívu městského úřadu a poté nahrazen 

novým.987 

 

10.4. Uličně-regulační plán města Kjustendil 

Po osvobození zůstalo město Kjustendil na území Bulharského knížectví a stalo se centrem 

příhraniční oblasti.988 S tím byla spojena významná migrační vlna obyvatel z okolních obcí, 

uprchlíků z Makedonie a státních zaměstnanců, kteří zabírali uvolněné turecké parcely, domy 

a zemědělské usedlosti. Ještě v osmdesátých letech devatenáctého století si Kjustendil 

zachoval svou urbanistickou strukturu a vzhled z doby osmanské nadvlády.989  

Archivním prameny nebylo možné přesně určit podíl Libora Bayera na regulaci města. 

Dle citovaného Bayerova kontraktu a dalších dokumentů vyplývá, že město již disponovalo 

„městským plánem“ a Libor Bayer měl vypracovat nivelační plán. Je tedy možné, že stávající 

plán Bayer upravoval na základě zjištěné při nivelací. Přesto architekt Julij Fărkov990 popisuje 

podrobně práci Libora Bayera, na čem se zakládají jeho poznatky o autorství, není známo. 

Bayerovu práci popsal takto: 

 
„Bayerova tvůrčí intuice, tradiční konservatismus kjustendilských obyvatel, majetkové 

zájmy soukromých vlastníků, jakož i záchytné body urbanistické evoluce (sakrální 

stavby, lázně, topografické danosti a přístupy [urbanistické práce] se staly základem 

kontextuálního regulačního plánu, který zachoval a jasně předefinoval pomerium 

antické Pautalie (dnes ulice Cara Osvoboditele, Gorocvetna, Neofita Rilského, Cara 

Simeona a Christa Boteva) a do pomeria vepsaného urbanistického kontrarámce – 

prstence radiálně okrouhlého systému středověkého Kjustendilu.“991 

 

V souvislosti s vlnou přistěhovalců se plán zabýval i regulací příměstských 

zemědělských usedlostí, zahrad a luk, kde Bayer uplatnil geometrické plánování „na americký 

způsob, přičemž jsou dodrženy historicky ustálené přístupy a vrací se částečně klasická 

Hippodamova soustava“.992 

                                                
987 V roce 1895 zadal městský úřad okresnímu inženýrovi Ilijovi Kaanovi prověřit a přepracovat Bayerův plán pod podmínkou, že 
zachová staré masivní budovy, zmenší příliš široké ulice a vyhne se otevírání nových a rušení starých ulic. Ing. Kaan plán 
přepracoval a ten byl schválen obecním úřadem v srpnu 1896 a přijat ministerstvem infrastruktury dne 30. dubna 1897. Při 
realizaci Kaanova plánu však byly zjištěny „hrubé chyby“, což vedlo k jeho úplnému zamítnutí a vypracování zcela nového plánu. 
ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo... Părva čast. S. 100 100; DIMOV, L. Pioneri 
po planiraneto na gradovete... S. 194. 
988 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo... Părva čast. S. 250. 
989 Uliční sít byla po osvobození zachycena ruskými topografy, první katastrálním a regulačními plány se zabývali (bez rozlišení) 
Bayerovi předchůdci Václav Krásných, Josefa Boháčka (též Bayerův spolupracovník) a Petera Gregersena. 
990  ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo ХІХ-ХХ vek. Părva čast. S. 250. V 
DIMOV, L. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 191 se uvádí, že v roce 1894 Bayer započal nový katastrální snímek na 
základě triangulace a polygonové sítě, ale v roce 1897 opustil pracovní místo, aniž by ji dokončil. 
991 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo... Părva čast. S. 250. 
992 Tamtéž. 
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Velkou roli při formování městského jádra pak hrálo i situování Pedagogické školy 

(1889-1894) podle návrhu arch. Friedricha Grünangera, kdy vzniklo velké čtvercové náměstí 

s rozměry 75 х 75 m, které však bylo situováno na místě původního středověkého a 

obrozeneckého náměstí a na část tzv. čtvrti s Hodinovou věží. V tomto případě Fărkov 

poukázal, že „podle Pedagogické školy se pohybuje „lineál“ pro regulaci centrálního 

městského náměstí a rámec veřejných a soukromých budov bez možností vypořádat se s 

prstencem a zděděným plánováním [města]. Pozorujeme střet mezi realismem historického 

okamžiku, spoutaného do labyrintu uvolněné soukromé iniciativy, ovlivněného funkčními 

přednostmi obrozenecké plánové struktury, a urbanistickou módou posledních desetiletí 19. 

století a inženýrsko-dopravními řešeními při rekonstrukci velkých evropských měst“.993 

Bayer ale opět zachoval kontinuitu veřejného městského prostoru, jak to bylo například 

u Staré Zagory. Plán řešil ještě další náměstí. Na počátku devadesátých let devatenáctého 

století z něj byla realizována Obchodní čtvrť nacházející se východně od čaršije (obchodní 

ulice). Po roce 1906 architekt Christo Kovačevski provedl některá vylepšení Bayerova plánu, 

přesto byl v roce 1909 přijat nový regulační plán vypracovaný Georgi Nenovem. 

 

10.5. Závěr 

Tato kapitola tvoří skromný příspěvek, jehož cílem bylo vykreslit celkový obraz života a tvorby 

českého architekta Libora Bayera v Bulharsku a zejména jeho přínosu i významu pro moderní 

dějiny urbanismu. Sestavený přehled poukazuje na Bayerovu silnou tvůrčí osobnost, jež byla 

věrná zásadám moderního plánování měst v devatenáctém století. Bayerovi značně 

progresivní plány (Stará Zagora, Nová Zagora) tvrdě aplikovaly principy zcela netradiční pro 

daný kontext místa i doby ale svým způsobem razily cestu modernímu urbanismu v Bulharsku. 

Detailnější pohled však ukazuje také Bayeru citlivou práci s původní městskou strukturou, a to 

dokonce i v případě Staré Zagory, kde byla pro tvůrce důležitější spíše návaznost a kontinuita 

tradice a významu místa než jeho vlastní ztvárnění, zejména pak v případě měst Kjustendilu 

a Nové Zagory, kde uliční síť často vychází přímo z původní nepravidelné struktury. Dosažené 

výsledky jistě poslouží k dalšímu zkoumání osobnosti Libora Bayera, především v archívních 

pramenech a pátraní po jeho stopách u nás. Tento text totiž nemá za cíl být zcela úplný, ale 

stanovit v maximální míře záchytné body budoucího výzkumu. 

  

                                                
993 Tamtéž. S. 251. 
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Obr. 20 Letecky záběr na Starou Zagoru s centrálním parkem a budovou městského úřadu. Zdroj: dolap.bg 

 

 
Obr. 21 Letecky záběr na Starou Zagoru s centrálním parkem a budovou městského úřadu. Zdroj: dolap.bg 
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Obr. 22 Bayerův plán Staré Zagory, 1879. Zdroj: Regionální historické museum v Staré Zagoře 

 
Obr. 23 Pohled na „nové“ město Stará Zagora. Zdroj: Regionální knihovna v Staré Zagoře 
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 Obr. 24 Nádraží 
v Pazardžiku, b. d. 
Zdroj: CDA Sofija 
 

   

 

 Obr. 25 Clapecké 
gymnázium, b. d. 
Zdroj: Regionální 
knihovna v Staré 
Zagoře 
 

   

 

 Obr. 26 Clapecké 
gymnázium, b. d. 
Zdroj: Regionální 
knihovna v Staré 
Zagoře 
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11. Josef Schnitter (1852-1914). 
Český otec novodobého Plovdivu 
 

 

 

Kapitola je věnována životu a tvorbě dlouholetého hlavního architekta města Plovdiv Josefu 

Schnitterovi (1852-1914)994, který se svou více než třicetiletou praxí v tomto městě významně 

zasloužil o jeho architektonicko-stavební rozvoj v prvních desetiletí po osvobození Bulharska 

(1878). Bohaté město Plovdiv mělo podobný osud jako ostatní bulharská města, která se po 

dlouhá staletí turecké nadvlády vyvíjela náhodně a bez uplatnění regulačních zásad. Josef 

Schnitter tak přispěl nejen k jeho architektonické proměně, ale také k jeho přechodu k 

plánovanému rozvoji v duchu evropských urbanistických tendencí: český architekt se stal 

autorem desítek soukromých a veřejných staveb, dnes již nerozlučně spjatých se siluetou 

města i jeho architektonickým rázem, ale též autorem prvního regulačního plánu Plovdivu, 

který předurčil budoucí rozvoj města v několika dalších dekádách. 

Přestože je Josef Schnitter v současnosti v bulharském odborném i laickém prostředí 

(a zejména v Plovdivu) poměrně známý, jeho život dodnes zůstává systematicky 

neprozkoumán a panuje kolem něho stále mnoho nejasností. Jeho tvorba není dosud zcela 

zmapována a v posledních letech některé jeho domy zanikly. Dokumentární materiály téměř 

chybí a v dostupné literatuře se objevují jen fragmentárně zpracované životopisy, kde se často 

opakují již vžité nepřesnosti a chybné údaje o jeho životě, které se mísí se zprávami z 

rodinného vyprávění, které dosahují téměř legendárního charakteru. Dodnes řada těchto 

nepřesností přebírají novější publikace od starších.995 

                                                
994 Převážnou část textu této kapitoly, jakož i poznatků v ní prezentovaných publikoval autor v roce 2016 v rámci BRANKOV, 
Nikolay. Josef Schnitter jako otec moderního Plovdivu. In: HOLUBEC, Pavel, ed. Člověk, stavba a územní plánování 9. Praha: 
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. s. 60-79. ISBN 978-80-01-06002-5. ISSN 2336-7687. Text tohoto příspěvku prošel 
úpravou ve vztahu k celkové koncepci disertační práce a zároveň byl doplněn a rozšířen o některá další zjištění a upřesnění. 
995 Monografii o Josefu Schnitterovi připravoval plovdivský architekt Matej Mateeva, který úzce spolupracoval se Schnitterovou 
rodinou v Bulharsku, prostudoval detailně rodinné archivy (dochované v Plovdivu a ve Velingradu) a pochozím průzkumem 
mapoval všechny dochované Schnitterovy stavby, než však dílo dokončil, architekt zemřel. V posledních letech byla Adolfu Koláři 
věnována pozornost v příspěvcích: PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 51-53. MARINOV, Aleksandăr. 
Josif Šniter i Plovdiv. S. 74-79; STERN, Marcella. Der Beitrag der österreichisch-ungarischen Monarchie zur Stadtentwiklung in 
Bulgarien von 1878 bis nach dem Ersten Weltkrieg. S. 155-156; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova 
sledosvoboždenska Bălgarija. S. 129-133; KALINKOVA, Penka. Nasledstvoto na Josif Šniter. S. 24-26; SCHNITTER, Maria. 
Krátký životopis Josefa Schnittera. S. 15. Někteří z autorů přebírají některé informace z GAŠAROV, Nikola. Inž. Iosif Šniter – 
Săzdatel na generalnija plan na grad Plovdiv: po slučaj 20 godini ot smărtta na Šniter i 40 godini ot planiraneto na grada. Plovdivski 
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Historických dokumentů o Josefu Schnitterovi se příliš nedochovalo, výkresová 

dokumentace není snadno přístupná nebo chybí. 996  Ve Státním archivu v Plovdivu byl v 

devadesátých letech dvacátého století vytvořen fond Josefa Schnittera997, ve kterém byly 

nasbírány a utříděny různé písemné materiály z různých zdrojů (často v kopiích z jiných fondů) 

týkajících se práce architekta, dále články z novin i fotografie některých Schnitterových staveb 

(historických i novodobých). K obohacení fondu přispěla mimo jiné Schnitterova vnučka 

Antoaneta Melior, roz. Schnitter.998 

V Česku se veřejnost mohla se Schnitterem zatím alespoň krátce seznámit 

prostřednictvím jednoho dílu dokumentárního cyklu Šumné stopy architekta Davida Vávry, 

vysílaného v roce 2012 v České televizi999.  

Mezi nejnovější výstupy, které přinesly některá dosud neznámá zjištění, patří 

trojjazyčný katalog k výstavě Architekt Josef Schnitter představené v Praze v roce 2020 s 

textem od jeho pravnučky Marijy Schniter1000. Josef Schnitter byl prezentován také na výstavě 

Bulharští Češi a jejím doprovodném katalogu1001. 

 

11.1. Život Josefa Schnittera 

Josef Schnitter1002 se narodil 16. října 1852 v domě č. 159/III v Novém Bydžově v rodině 

měšťana a zedníka Václava Schnittera a Anny, roz. Drábkové. 1003  Josef Schnitter měl 

                                                
obštinski vestnik. 21. 2. 1934, br. 155, s. 1-3; GRUEV, Kiril. Obštijat regulacionen plna na gr. Plovdiv ot inž. Ios. Šniter i 40 godini 
ot planiraneto na grada. Plovdivski obštinski vestnik. 21. 2. 1934, br. 155, s. 3-9; PARAŠKEVANOV, Lazar. Architekt Iosif 
Venceslav Šniter. Plovdivski obštinski vestnik. 21. 2. 1934, br. 155, s. 9. Zajímavé je, že se v Časopisu BIAS objevil Schnitterův 
nekrolog, který však v rámci práce, nebyl studován. 

Dalším zajímavým dílem z posledních let o Češích působících v Plovdivu byla diplomová práce Češi v Plovdivu Emila Minčeva, 
která se dočkala knižního vydání: MINČEV, Emil. Čechite v Plovdiv (1860-1945). Plovdiv: Universitetsko izdanie Pajsij 
Chilendarski, 2014. 54 s. ISBN 978-954-423-967-1; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu (1860-1945). Plovdiv: Vydavatelství 
Plovdivské Univerzity Pajsij Chilendarski, 2014. 46 s. ISBN 978-619-202-004-0. 
996 Podle Aleksandăra Marinova by měly ve fondu být zahrnuty plány staveb Josef Schnittera, ale ve fondu nejsou dosud vedeny. 
Dle korespondence se Schnitterovou pravnučka Marijy Schnitter mnoho plánů je dochováno ve Státním archivu v Plovdivu, ale 
dosud nebyly zpracovány a publikovány. 
997 DA Plovdiv, f. 1190K Šniter, Josif Vaclav (1852-1914), 1882-1997. 
998 Podkytla kopii např. rodného listu, rodokmen a další dokumenty o Schnitterovi z různých archivů mimo Bulharsko apod. 
999 Šumné stopy. Bulharsko – Josef Václav Schnitter [epizoda dokumentárního seriálu]. Režie a scénář Radovan LIPUS. Scénář 
a průvodce pořadem David VÁVRA. Česká televize, 2012. ČT2 3. 4. 2013 21:25. Dostupné též online z: [cit. 9. 1. 2014]: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350003-bulharsko-josef-vaclav-schnitter/video/. 
1000 Josif Šniter = Josef Schnitter: (1852-1914) [publikace k výstavě]. 
1001 Bălgarskite čechi = Bulharští Češi = The Bulgarian Czechs [publikace k výstavě]. 
1002 V historických dokumentech je uváděn také jako Šnitter i Šnittr. V Bulharsku byl znám jako Josif Venceslav (Vjačeslav i 
Vjačeslavovič) Šniter – po vzoru bulharských a ruských jmen. V novějších zdrojích a českých pramenech se uvádí jako Josef 
Václav Šniter. 
1003 Václav Schnitter byl synem Jiřího Schnittera, familianta z Humburk (Humburky, okres Hradec Králové) č. 20, a Marie, roz. 
Fridové (Frydové) z Trnavy (Trnava, dnes část obce Boharyně, okres Hradec Králové) č. 18. Anna Drábková byla dcerou Josefa 
Drábka, měšťana a zedníka v Novém Bydžově č. 94/III a Anny, roz. Vackové z Libně (Libeň, dnes část obce Měník, okres Hradec 
Králové). č. 4. Josef byl pokřtěn následujícího dne v děkanském kostele sv. Vavřince kaplanem Josefem Šafránkem, jeho kmotry 
se stali Ignác Kudrnáč, měšťan a kupec z Nového Bydžova č. 62/I, Anna Kholová, manželka vozky Josefa Khola z Nového 
Bydžova č. 60/III a Marie Poláková, manželka privátního učitele Václava Poláka z Nového Bydžova č. 67/I. 

Základní informace – datum, místo narození, popřípadě rodiče (otce) uvádí většina výše citovaných zdrojů, viz pozn. 1, 3, 5-6. 
Údaje byly konfrontovány a doplněny údaji z historických pramenů: SOA v Zámrsku, f. Sbírka matrik Východočeského kraje, Nový 
Bydžov, římskokatolická církev, sig. 115-14 Kniha a index narozených (1848-1855), pag. 251, obr. 254, 16. říjen 1852, Josef 
Šnittr. Dostupné z: http://88.146.158.154:8083/115-00014.zip [cit. 30. 1. 2021]; Osobní archiv Marijy Schnitter, Domovský list 
Josefa Schnittera (1868) Rodný list Josefa Schnittera (1892). K rodičům Josefa Schnittera viz též SOA v Zámrsku, f. Sbírka matrik 
Východočeského kraje, Nový Bydžov, římskokatolická církev, sig. 115-19 Kniha a index oddaných (1829-1850), pag. 286, obr. 
145, 11. listopad 1844, Wenzl Schnitter u. Anna Drábek. Dostupné z: http://88.146.158.154:8083/115-00019.zip [cit. 30. 1. 2021]. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/212522162350003-bulharsko-josef-vaclav-schnitter/video/
http://88.146.158.154:8083/115-00014.zip
http://88.146.158.154:8083/115-00019.zip
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 sourozence Marii (*1846), Annu (*1848), Karolínu (*1850), Anastazii (*1856), Antonii (*1858), 

Antonína Václava (1860-1861) a Antonína (*1865).1004 

Dle rodinné paměti pocházel rod Schnitterů původně z Lužice1005 a byl charakteristický 

silnou tradicí v oblasti stavitelství: po několik generací se totiž dědilo povolání stavitele. Rodové 

tradici měl zůstat věrný i Josef, který se stal patrně desátým stavitelem (generací) rodu 

Schnitterů.1006 Letmý pohled na údaje ze záznamů v matričních knihách z Nového Bydžova 

však tuto informací nemohl jednoznačně a přesvědčivě potvrdit. Josefův dědeček byl 

familiantem (výměníkem) z nedalekých Humburek a mezi další jeho syny (a Josefovy strýce) 

se objevují Josef (familiant v Humburkách), František (domkář v Novém Bydžově), Emanuel 

(domkář a tesař v Novém Bydžově). Zedníkem tak byl, kromě jeho otce, pouze jeho dědeček 

z matčiny strany Josef Drábek.1007 

Schnitterova rodina se někdy po roce 18661008 měla odstěhovat do Mělníka a později 

do Prahy. Opět dle rodinné paměti měl v Praze Schnitterův otec, který je často uváděn jako 

inženýra, vyučovat stavitelství na polytechnice1009 nebo o něco později, v době kdy Josef končil 

školu, se řadil „k známým stavitelům v hlavním městě“. 1010  V obou případech však informace zřejmě 

neodpovídají skutečnosti.1011 

Josef Schnitter měl studovat základní školu v rodném městě, střední školu pak právě 

v Mělníku.1012 Podle zjištění Marcelly Stern získal Josef Schnitter posléze své „technické“ 

dovednosti v Praze v c. k. pionýrském sboru.1013 Zřejmě proto také zůstala v rodině informace, 

že jeho specializace byla ženijní (fortifikační) inženýr.1014 

                                                
1004 SOA v Zámrsku, f. Sbírka matrik Východočeského kraje, Nový Bydžov, římskokatolická církev, sig. 115-13 Kniha narozených 
(1839-1847), pag. 617-618, obr. 312. Dostupné z: http://88.146.158.154:8083/115-00013.zip [cit. 30. 1. 2021]; SOA v Zámrsku, f. 
Sbírka matrik Východočeského kraje, Nový Bydžov, římskokatolická církev, sig. 115-14 Kniha a index narozených (1848-1855), 
pag. 9, 109; obr. 12, 112. Dostupné z: http://88.146.158.154:8083/115-00014.zip [cit. 30. 1. 2021]; SOA v Zámrsku, f. Sbírka 
matrik Východočeského kraje, Nový Bydžov, římskokatolická církev, sig. 115-3530 Kniha a index narozených (1856-1860), pag. 
9, 81, 181; obr. 12, 84, 184. Dostupné z: http://88.146.158.154:8083/115-03530.zip [cit. 30. 1. 2021]; SOA v Zámrsku, f. Sbírka 
matrik Východočeského kraje, Nový Bydžov, římskokatolická církev, sig. 115-3531 Kniha a index narozených (1861-1873), pag. 
206, obr. 209. Dostupné z: http://88.146.158.154:8083/115-03531.zip [cit. 30. 1. 2021]. Zda měl další sourozence po odstěhování 
z Nového Bydžova, nebylo zjištěno. 
1005 Měl pocházet ze starého franckého rodu. Podle Marijy Schnitter měl rod předky činných v různých částech tehdejší Evropy. 
Připomíná, že v kostele sv. Mikuláše v Berlíně je možné dodnes vidět pozůstatky rodinné hrobky Karla-Constantina von Schnittera 
(1657-1721), pruského šlechtice, který budoval fortifikačních zařízení pevnosti Groß Friedrichsburg v západoafrické Guineji v 
letech 1684-1686 a poté byl jejím velitelem. Podle Schnitterovy vnučky „rakouská větev rozvětvené rodiny patřila k nižší šlechtě 
a snažila se zajistit svým synům kvalitní vzdělání.“ 
1006 PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 51; MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 75; MINČEV, 
Emil. Češi v Plovdivu. S. 76; SCHNITTER, Maria. Krátký životopis Josefa Schnittera. S. 15. Dle uvedených zdrojů byly minimálně 
jeho otec, dědeček a pradědeček staviteli. 
1007 Výše citované archivní zdroje. Objevuje se další osoba se jménem Schnitter – Anton Schnitter, který byl domkářem a 
klempířem a byl synem Františka Schnittera, měšťana a klempíře v Novém Bydžově. Vztah s přímou rodinou Josefa Schnittera 
však bez dalšího badání nelze určit. Další zpřesňující informace o rodině Schnitterů tak přinese podrobný genealogický výzkum. 
1008  Dobrina Želevová uvádí, že to bylo v souvislosti s porážkou Rakouska ve válce s Pruskem. Podle autorky byl Schnitter 
inženýrem na státní službě v Novém Bydžově. Jedná se tedy o další chybnou informaci. ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-
stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 130. 
1009 MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 75; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 76; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-
stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 130. 
1010 Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 38. 
1011 Jméno Václava Schnittera nebylo objeveno ani v pobytových přihláškách policejního ředitelství, ani v historickém přehledu o 
dějinách polytechniky Alfreda Velflíka. Není tedy zřejmé, zda a proč rodina pobývala v Praze. 
1012 MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 75; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 77; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-
stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 130. 
1013 STERN, Marcella. Der Beitrag der österreichisch-ungarischen Monarchie… S. 156. Informace nemohla být konfrontována 
dalšími zdroji, ale vzhledem k dlouholeté precizní práce historičky, byla jistě podložena historickým pramenem. 
1014 SCHNITTER, Maria. Krátký životopis Josefa Schnittera. S. 16; KALINKOVA, Penka. Nasledstvoto na Josif Šniter. S. 24. 

http://88.146.158.154:8083/115-00013.zip
http://88.146.158.154:8083/115-00014.zip
http://88.146.158.154:8083/115-03530.zip
http://88.146.158.154:8083/115-03531.zip
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Následně vedla Schnitterova cesta do Vídně. V souvislosti s jeho pobytem v rakouském 

hlavním městě opět vznikají další nejasnosti, které se tykají také jeho technické průpravy. Ve 

starších zdrojích (a dodnes) se často uvádí, že studoval (a nedokončil) ve Vídni 

polytechniku1015, podle dalších zdrojů, že v letech v letech 1871-1876 studoval na vysoké 

vojensko-inženýrské škole (akademie) a jako diplomový projekt navrhoval kasárna na 

předměstí Vídně1016. Naopak podle paměti nejstaršího Schnitterova syna – Josefa, ale bez 

jakéhokoliv písemného důkazu, absolvoval jeho otec v roce 1872 český polytechnický ústav v 

Praze.1017 

Všechny tři předpoklady Schnitterova studia se zřejmě nezakládají na pravdě a 

skutečnost byla úplně jiná. Vrhají na ní světlo až v roce 2020 publikovaná osvědčení o 

Schnitterově praxi ve Vídni z rodinného archivu (viz dále). Ještě předtím je ale nutno 

konstatovat pravděpodobnost, že se Josef Schnitter začal učit stavebnímu řemeslu od útlého 

věku – či minimálně k tomu měl velmi blízko – od svého vlastního otce zednického mistra. V 

domovském listu ze dne 19. prosince 1868, kdy mu bylo pouhých šestnáct let, je uveden jako 

„praktikant stavitelský“, což skutečně nasvědčuje, že se Josef Schnitter v oblasti stavitelství již 

aktivně pohyboval. 1018  Technické dovednosti jistě získal v rámci zmíněného výcviku v 

pionýrském sboru, ve kterém mohl absolvovat vojenskou službu. Dle osvědčení ze dne 19. 

ledna 1876 působil Josef Schnitter v době od 3. června 1872 do 15. ledna 1876 jako kreslič 

v technické kanceláři vídeňského architekta Eugena Schweigla (1842-1929), kde se projevil 

jako mimořádně nadějný „jak v teoretickém, tak i v praktickém ohledu“ při stavbě Moserova 

křídla Stiftskaserne (v tomto objektu sídlila mimo jiné vojensko-inženýrská škola a odtud 

zřejmě vyplývá zkomolena informace o údajném studiu i diplomovém projektu kasáren1019). 

Eugen Schweigel se ve vysvědčení cítil zavázán doporučit mladého technika „v 

nejlepším světle každému architektovi jako velmi schopného, nadějného a pracovitého 

člověka, nejen k práci v kanceláři, i k samostatné realizaci staveb“.1020 Dosud uvedené tak 

jasně svědčí o dvě věci: Josef Schnitter byl velmi nadaný a své dovednosti architekta a 

stavitele získal zejména dobrou praxí (proto se v rodinném archivu nedochovaly jeho 

vysokoškolská vysvědčení). O tom, že byl vlastně „samoukem“ dosvědčil ve svých pamětech 

také Jan Wagner (1897): „Stavitel Š. byl samouk. Značné prakse nabyl u prvních stavitelů 

v Moskvě...“1021 Další životní etapa Schnittera byla právě v Rusku. 

                                                
1015  MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 75, podle kterého absolvoval v roce 1873 s vyznamenáním; PETKOVA, 
Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 51 ad. MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 77; KALINKOVA, Penka. Nasledstvoto 
na Josif Šniter. S. 24. 
1016 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 4 Biografični beležky za Josif Šniter ot vnučkata mu Antoaneta Šniter-Melior, živušta v 
Germanija, 1987, 9 l. L. 1; MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 75; SCHNITTER, Maria. Krátký životopis Josefa 
Schnittera. S. 15; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 130. 
1017 Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 38. 

1018 Archiv Marijy Schnitter. 
1019 Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 38. Marija Schnitter připouští v této souvislosti „Mladý Schnitter zřejmě prošel touto vynikající 
praktickou školou a osvojil si jak í tradiční, tak v té době nejmodernější teoretické znalosti v oblasti vojenského inženýrství, 
urbanistického stavitelství a architektury.“ 
1020 Tamtéž. 
1021 WAGNER, Jan. Vzpomínky z Bulharska a jiné črty. Praze: J. Wagner, 1897. 80 s. S. 16. Ačkoliv Schnitter není jednoznačně 
zmíněný, je to z dalších souvislostí v textu evidentní. 
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 Podle některých zdrojů se mladý Schnitter (coby domnělý student) měl účastnit činnosti 

různých spolků požadujících osvobození českých zemí od nadvlády Habsburků a byl 

pronásledován rakouskými úřady i tajnou policií, což ho donutilo emigrovat do Ruska.1022 Toto 

je další otázka architektova života, kterou nebylo možné prokázat. Proti tomuto tvrzení se staví 

také archivní dokumenty objevené Marcellou Stern svědčící, že si později rakouská vláda 

objednala u Josefa Schnittera pobývajícího v Bulharsku návrh budovy generálního konzulátu 

říše v Plovdivu.1023 V jiných zdrojích se pak objevují další zřejmě zkomolené informace, že 

revoluční činností se zabýval naopak jeho otec.1024 Jisté je, že v létě 1876 Josef Schnitter 

skutečně odjel do Moskvy, přičemž „rodinná tradice vypráví, že opustil Vídeň bez jakýchkoli 

dokladů nebo cennosti, cestou se zastavil v rodném městě, aby se rozloučil s matkou, a dál 

na východ šel pěšky, s jediným párem bot přes rameno, aby je po cestě nezničil.“1025 I tato 

informace, pokud by se zakládala na pravdě, by byla v rozporu se Schitterovou případnou 

revoluční činností. 

V Moskvě se Josef Schnitter spolupodílel na dalších stavbách, tentokrát v ateliéru 

známého architekta italského původu Pjotra Santinoviče Campioniho (1826-1878), jak 

svědčí další dochované osvědčení.1026 Ve starších zdrojích se naopak uvádí informace, že 

Schnitter pracoval „ve státním technickém plánovacím oddělení“1027, což není vyloučené, ale 

vyžadovalo by podrobnější studium profesní činnosti jeho zaměstnavatele. Podle Campioniho 

osvědčení působil Josef Schnitter u něho v období od 16. června 1876 do 21. února 18781028, 

během kterého se mladý architekt podílel jako technik na stavbách mnoha budov a vždy 

projevoval „hluboké znalosti ve všech odvětvích stavebnictví jak v teoretické, tak i v praktické 

části“. 1029  Pod dohledem Campioniho dohlížel také na stavbu „jedné významné [blíže 

nespecifikované] budovy v Moskvě“. Ruský architekt ho na základě prokázaných dovedností 

doporučoval všem ostatním architektům a stavitelům a zvlášť upozorňoval na „jeho vzornou 

píli a poctivé a střízlivé chování“.1030 

Dne 1. května 1877 Josef Schnitter přijal (z blíže nezjištěných důvodů) pravoslavné 

křesťanské vyznání v moskevském Kazaňském kostele. Schnitterovými kmotry se stali vysoce 

                                                
1022 MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 75; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 77. Marinov velmi nedůvěryhodně 
popisuje, že jako student byl členem revoluční organizace, která měla za cíl zavraždit rakouského císaře Františka Josefa a 
vyhlásit nezávislost Čech, přičemž organizace byla odhalena a byl donucen společně se skupinou českých studentů emigrovat 
do Ruska. V ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 130 uvádí, že emigroval v roce 
1873, což je zřejmě opět chybně. 
1023 SCHNITTER, Maria. Krátký životopis Josefa Schnittera. S. 16; Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 45; Archiv autora. 
1024 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 19 Statija na inžener Petko Z. Petkov „Vmesto poklon“ văv vestnik „Paralel 42“, br. 33 ot 2 
oktomvri 1992 g. i statija na Jordan Simov „Ne za tri karuci, a evropejski da sa ulicite“ văv vestnik „Glas“, br. 305 ot 29 dekemvri 
1992 g., posveteni na 140-godišninata ot roždenieto na Josif Šniter, 1992, 2 l. L. 2. 
1025 Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 39. 
1026 Tamtéž. S. 39, 90. Ve starších zdrojích uváděn jako „P. I. Kalinin“, zřejmě chybným přepisem. 
1027 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 19 Statija na inžener Petko Z. Petkov... L. 2; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 77; MARINOV, 
Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 75; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 
130. Podle posledních dvou zdrojů Schnitter pracoval v Moskvě jako inženýr-architekt ve Státním technickém plánovacím 
oddělení, kde si vybojoval významní společenské postavení. Dle STERN, Marcella. Der Beitrag der österreichisch-ungarischen 
Monarchie... S. 156 byl asistent u městské komise v Moskvě. 
1028 Toto datum a všechna následující data v textu uvedena podle juliánského kalendáře. 
1029 Josif Šniter = Josef Schnitter: (1852-1914). S. 39. 
1030 Tamtéž. S. 39, 90. 
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postavený skutečný tajný rada Sergej Michajlovič Suchotin a hraběnka Мarija Fjodorovna 

Sologub (1821-1888).1031 Brzy nato se Josef Schnitter zapsal jako dobrovolník do ženijních 

vojsk ruské armády, kde byl snad zařazen do kozácké divize jako ženijní důstojník, a odjel na 

Balkán, kde se právě začínala rusko-turecká válka.1032 

Během rusko-turecké války (1877-1878), která přinesla bulharskému národu svobodu, 

byl Schnitter kvůli svým znalostem fortifikací vysoce ceněn. Byl povolán při stavbě 

pontonových mostů při přechodu přes řeku Dunaj a zejména pak při budování fortifikačních 

zákopů a valů při obléhání města Pleven vedeného generálem Eduardem Ivanovičem 

Totlebenem (1836-1884). Během tohoto pro válku rozhodujícího útoku (10. prosince 1877) 

byl Schnitter raněn. Za projevenou odvahu ho generál později vyznamenal řádem a pamětní 

šavlí s děkovným nápisem.1033 Podle některých zdrojů se posléze Schnitter účastnil zimního 

přechodu pohoří Stara planina a pokračoval s vojsky k Cařihradu.1034 V lednu 1878, ještě před 

koncem války, kdy pobýval někde v Tărnově-Sejmenu (dnes Simeonovgradu) či dle jiných 

zdrojů v sousedním Charmanli, byl odvolán a převelen do již svobodného Plovdivu.1035 Ve 

městě zůstal i po podepsání Sanstefanské mírové smlouvy a po konci války (19. února 

1878). 1036  Výše uvedené Campioniho osvědčení (datovaného 21. únorem 1878) však 

dokazuje, že se Schnitter mezitím zřejmě vrátil do Moskvy (patrně ve vztahu k jeho zranění) a 

vrátil se do Bulharska až někdy po podepsání mírové smlouvy.1037 Od tohoto okamžiku až do 

konce svého života žil v Plovdivu. Zajímavé je, že v potvrzení ruského architekta není žádná 

zmínka o tom, že by Schnitter chyběl, resp. pro něho nepracoval (přibližně od léta 1877 do 

ledna 1878). 

Již do roku 1878 je datován první Schnitterův dům Ilijy Denčeva v Sevlievě. Historii této 

stavby osvětluje další historický dokument – smlouva o stavbě domu se stavebníkem.1038 

Dvoupodlažní neoklasicistní obytný dům měl v přízemí obchod (djukjan) se skladem v 

suterénu. V domě Schnitter navrhl mimo jiné „teplovzdušné vytápění“ (zřejmě použité poprvé 

                                                
1031 SCHNITTER, Maria. Krátký životopis Josefa Schnittera. S. 15; Znaete li če? Josif Šniter v Plovdiv [epizoda dokumentárního 
seriálu]. BNT, 2012. Dostupné online z: http://vbox7.com/play:173bb5fef5?p=group&id=f5354fdbfc58&order=name [cit. 10. 10. 
2015]; MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 75 uvádí datum jako datum jeho odjezdu do Moskvy. Josif Šniter = Josef 
Schnitter. S. 39. 
1032  ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 130; SCHNITTER, Maria. Krátký 
životopis Josefa Schnittera. S. 15-16; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 77; MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 75-
76. Podle Marinova byl Schnitter inženýr-poručíkem v ženijních vojskách. Želevová uvádí, že byl důstojníkem-stavebním 
inženýrem v ruské armádě. 
1033 Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 39. 
1034 MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 77; MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 76; DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 
19 Statija na inžener Petko Z. Petkov... L. 2. Dle posledních dvou zdrojů Schnitter údajně vyslovil po druhém pokusu dobýt Pleven 
v listopadu 1877 Schnitter jak první ideu o obléhání pomocí vojskového „obruče“, kterou posléze přijal gen. Totleben. 
1035 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 130 uvádí, že v lednu 1878 Schnitter 
vstoupil s první pionýrskou skupinou v Plovdivu. 
1036 PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 51; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 77 ad. 
1037  Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 39, 90. Podle autorky se „Schnitter vrátil do Moskvy, léčil si zranění a dokončil práci v 
Campioniho architektonickém ateliéru, ale koncem února byl již připraven s Ruskem se navždy rozloučit – volalo ho Bulharsko! 
Mladý muž dorazil na Balkán v prvních dnech po podepsání Sanstefanské smlouvy a spěchal, aby dohonil armádu, která se v té 
době nacházela jižně od pohoří Balkán.“ 
1038  Tamtéž. S. 39. Podle autorky: „Při přechodu hor se Schnitter zastavil v Sevlievě, kde uzavřel 15. 4. 1878 smlouvu na 
vybudování své první stavby v Bulharsku – domu místního notábla, předsedy Sevlievského okresního soudu a později člena 
Ustavujícího národního shromáždění v Trnovu Iliji Denčova Tabakova.“ 

http://vbox7.com/play:173bb5fef5?p=group&id=f5354fdbfc58&order=name
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 v Bulharsku). Stavba, za které se mělo zaplatit architektovi 400 rublů (projekt i technický dozor) 

měla být dokončena za 5 měsíců počínaje od „první neděl po Velikonocích“ (do 13. října 1878). 

Ještě v roce 1878 byl Josef Schnitter jmenován oblastním (gubernským) inženýrem 

Plovdivu při dočasné ruské správě. 1039  Společně s prvním bulharským vystudovaným 

inženýrem Georgi Michajlovičem pracoval tehdy také na rekonstrukci shořelého mostu přes 

řeku Maricu.1040 Později, když se dočasná ruská vláda stáhla z města, začal působit jako 

svobodný architekt a stavitel, ale není vyloučeno, že přešel v podobné funkci do bulharských 

služeb. Městským inženýrem Plovdivu – pozici, kterou pak s častými přestávkami zastával do 

konce života – se stal zřejmě až v letech po sjednocení Bulharska (1885).1041 

Již od počátku osmdesátých let devatenáctého století Josef Schnitter aktivně navrhoval 

a budoval první veřejné stavby, které jsou dnes symboly architektury z období po osvobození 

v Plovdivu. Mezi ně patří např. budova hlavního dívčího gymnázia (1879-1881), zvonice „V 

pamjať osvoboditěljam“ kostela Uspenie Bogorodično, věnovaná památce ruské 

osvobozenecké armády (1880-1881), kostel Sv. Jiří (1881-1883) nebo kostel Sv. Cyrila a 

Metoděje a Sv. Alexandra Něvského (1882-1884). Mimo to Schnitter projektoval řadu 

soukromých obytných staveb, např. rodinný dům (palác) Dragana Mančova (1881-1882, někdy 

datován do roku 1887), rodinný dům Christo Gendova (1882), přestavba rodinného domu Văljo 

Stefova (1882), rodinný dům Joakima Grueva (1883), rodinný dům v ul. Beethovena č. 10 

(1883-1884) nebo rodinný dům Ivana Ličeva (1885). V době před sjednocením Bulharska 

(1885) stihl architekt Schnitter postavit některé další budovy, jako jsou např. městský dům 

Dimităra Kondodima („dům s knihkupectvím“, 1885) či generální konzulát Rakouska-Uherska 

(1885) a snad i budova poštovní a telegrafní služby (1885).1042 

V osmdesátých letech devatenáctého století Schnitter pracoval i pro některá další 

města. V roce 1882 bylo podle jeho návrhu postaveno gymnázium v Sopotu, které však v roce 

1916 vyhořelo (návrh vypracoval na doporučení národního básníka Ivana Vazova1043). V 

letech 1882-1883 vypracoval pro obec Batak na doporučení zdejšího rodáka a plovdivského 

občana, nakladatele a Schnitterova přítele Dragana Mančova 1044  návrh kostela Uspenie 

Bogorodično a vedl první stavební práce (dokončeno až v roce 1912 podle nového projektu, 

který vzhledem k stylové odlišnosti od ostatních Schnitterových děl patřil patrně jinému 

autorovi, přestože jsou zprávy, že ještě v roce 1895 Schnitter dojížděl dohlížet na stavbu1045). 

                                                
1039 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 130; MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter 
i Plovdiv. S. 76; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 77; PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 51. Dle ADROKE, 
S[imon]. Češi jako průkopníci osvětové... S. 5 se Schnitter stal „inženýrem-instruktorem plovdivského gubernátora“. Josif Šniter 
= Josef Schnitter. S. 40. 
1040 Šniter, Jozef. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 251. 
1041 SCHNITTER, Maria. Krátký životopis Josefa Schnittera. S. 16; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 77. 
1042 K jednotlivým stavbám viz heslo Josef Schnitter. 
1043 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 16 Statija na inžener Petko Z. Petkov „Ricarjat na bratstvoto i săzidanieto inžener-architekt 
Josif Šniter“, publikuvana văv vestnik „Litaraturen glas“ na 31 maj 1987 g. s priložena grafika „Plovdiv – Šniterov grad“ na 
hudožnika Todor Radunov, 31. 5. 1987, 2 l. L. 1. 
1044 SCHNITTER, Maria. Krátký životopis Josefa Schnittera. S. 16; Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 39, 90. Dle autorky „Přátelství 
Josefa Schnittera s nakladatelem Draganem Mančovem začalo již v prvních letech po Osvobození. Sdíleli názory, politická zaujetí 
a vášně. Na obydlí, které Schnitter postavil pro Mančova, se dlouho odkazovalo jako na příklad krásného stylu.“ 
1045 Tamtéž. S. 16. 
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V roce 1883 měl Schnitter rekonstruovat též monastýr Sv. Petra a Pavla v Bjale Čerkvě, který 

byl zničen během války.1046 

Patrně ještě na počátku osmdesátých let devatenáctého století začal Josef Schnitter 

pracovat na geodetickém vyměřování města a na vytvoření katastrálního snímku (první 

podobný plán města vypracoval ruský vojenský inženýr Ilinskij v roce 1878).1047 Někdy v letech 

1879-1880 do Plovdivu přicestoval i Schnitterův bratr Antonín (1865-1885) a vypomáhal 

Josefu Schnitterovi při práci v terénu.1048 Práce, pokud vůbec začala, byla pravděpodobně na 

nějaký čas pozastavena. Též je nejisté zůstává působení Schnitterova mladšího bratra, 

kterému bylo v době příjezdu asi 14-15 let. 

Podle rodinné paměti se Josef Schnitter aktivně účastnil akcí kolem sjednocení 

Bulharského knížectví a Východní Rumelie (1885) společně se skupinou makedonských 

emigrantů stavitelů.1049 Po sjednocení pak byl mobilizován jako dobrovolník a povolán coby 

ženijní inženýr-důstojník do města Tărnovo-Sejmen (dn. Simeonovgrad), kde vedl stavbu 

opevněných bodů (fortifikačních zařízení) na bulharsko-osmanské hranici.1050 Tehdy (podzim 

1885) Schnitter vypracoval kartografický plán Tărnova-Sejmenu v měřítku 1:5000, který byl 

velmi podrobný a měl by být dodnes dochovaný snad ve Vojenskohistorickém archivu v 

Sofii.1051 Když na podzim roku 1885 vypukla srbsko-bulharská válka, Schnitter byl povolán na 

frontu. Účastnil se historického třídenního pochodu bulharského vojska z turecké hranice k 

Sofii a poté řídil stavbu vojenských opevnění u obce Slivnica.1052 Dle jiné zmínky se účastnil 

boje u Gurguljatu.1053 Na frontě onemocněl břišním tyfem, ze kterého se léčil asi tři měsíce v 

Sofii.1054 

Po uzdravení a návratu do Plovdivu Josef Schnitter pokračoval ve své práci a v letech 

1885-18861055 měl dostavět sídlo prefektury, které se po sjednocení Bulharska stalo sídlem 

městského a krajského úřadu.1056 Dle dochovaných dokumentů byl Schnitter 28. července 

1886 jmenován počínaje 1. srpnem městským inženýrem Plovdivu.1057 Podmínkou bylo jeho 

                                                
1046 Tamtéž. S. 16. 
1047 Znaete li če? Josif Šniter v Plovdiv [epizoda dokumentárního seriálu]; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 78; DIMOV, 
Ljubomir. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 191. 
1048 MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 76; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova 
sledosvoboždenska Bălgarija. S. 130 ad. Autoři uvádějí, že mu pomáhal také inženýr Josef (správně Karel) Brada, ale není 
známo, že by se Karel Brada zabýval podobnou technikou činností. 
1049 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 4 Biografični beležky...; DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 16 Statija na inžener Petko Z. 
Petkov...; MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 76; Schnitter měl působit jako instruktor gymnastických skupin a 
agitátor mezi stavebními mistry, políry a pomocníky. 
1050 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 4 Biografični beležky...; MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 76; MINČEV, Emil. 
Češi v Plovdivu. S. 77-78. 
1051 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 16 Statija na inžener Petko Z. Petkov...; DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 72 Pisma ot 
vnučkata na Josif Šniter – Antoaneta Melior do Nedjalka Petrova – specialist v Dăržaven archiv – Plovdiv văv vrăzka s 
popălvaneto na ličnija archiven fond na Josif Šniter, i utočnjavane danni ot biografijata mu, 1989-1996, 13 l. L. 2; ŽELEVA-
MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 130. 
1052 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 16 Statija na inžener Petko Z. Petkov... L. 1; Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 46. 
1053 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 19 Statija na inžener Petko Z. Petkov... L. 2. 
1054 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 16 Statija na inžener Petko Z. Petkov... L. 1; MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. 
S. 76; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 76; Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 46, 101. 
1055 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 131 uvádí, že byl odvolán z pozice 
krajského inženýra a věnoval se soukromé praxi. 
1056 KALINKOVA, Penka. Nasledstvoto na Josif Šniter. S. 25. 
1057 Šniter, Jozef. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 251. Uveden jako 
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 vstřícné chování k obyvatelům Plovdivu. Jeho předchůdce byl inženýr italských kořenů 

Augusto Vernazza a jeho asistent Řek Emanuil Lupos. Na základě této skutečnosti a 

vzhledem k předchozí Schnitterovu projekční praxi, lze usuzovat, že toto jeho jmenování do 

plovdivských služeb bylo prvním.1058 O tom nasvědčuje i dochovaná žádost architekta ze dne 

26. července 1886, ve které není zmínky, že žádá o opětovném jmenování. Jeho měsíční plat 

byl pouhých 230 leva (jiní městští inženýři brali 300-400 leva).1059 

S prvním působením Josefa Schnittera se pojí stížnost Plovdivské zednického cechu 

proti jeho „barbarskému“ chování k zedníkům a brzdění vydávání potřebných povolení.1060 

Zajímavostí je, že téměř všechny podpisy zedníků jsou v řečtině. V této souvislosti lze uvést 

opět vzpomínky Jana Wagnera, kde se mimo jiné pojednává o jeho povaze, což do značné 

míry vysvětluje stížnost proti němu: 

 
„...Stavěl v Plovdivě několik domů, dívčí školu a v Šipce pravoslavný kostel [?] na 

památku padlých ruských vojínů při útocích Sulejmana paše na posice na sv. Mikuláši. 

Š. nosil stále u sebe revolver největšího kalibru1061 a kinžal (čerkesský nůž), kteréž 

rekvisity vykukovaly mu pod krátkou čamarou, od níž nikdy se neodloučil. Byl zuřivým 

nepřítelem Řeků a zejména Turků. Když jel na svém koníku městem a v uzoučké uličce 

nějaký Turek nemohl se mu dosti rychle vyhnouti, začal ho bez milosti karabáčem řezati 

do hlavy třeba v přítomnosti bulharského „žandarma“, jenž klidně na to se díval. Š., 

jehož povaha byla trochu výstřední, zúčastnil se války bulharsko-srbské jako zákopnický 

důstojník a propůjčil své povozy s koňmi bulharské věci, ale náhrady za to snad posud 

se mu nedostalo. Š. se svým čerkesským koníkem, jenž v bitvě u Plevna byl raněn 

kartáčem, jest po celém Bulharsku osobou oblíbenou.“1062 

 

V roce 1886 bulharský panovník kníže Alexandr I. Battenberg abdikoval a zároveň 

nastoupila do funkce vláda Stefana Stambolova. Tyto výrazné politické změny vedly k 

propuštění Josefa Schnittera ze služby (zřejmě ale jen na chvíli v roce 1887-1888 – roce 1888 

psal kvůli svému propuštění novému panovníkovi knížeti Ferdinandovi I.1063). V tomto období 

se věnoval soukromé praxi. Realizoval např. rodinný dům bratrů Sveštarovových (1888).1064 

V roce 1888 plovdivský starosta Christo Djukmedžiev opět jmenoval Josefa 

Schnittera městským inženýrem a zadal mu vypracování regulačního plánu města.1065 Pro 

                                                
„městský architekt, inženýr a geometr Plovdivu“. 
1058 Informaci je možné také chápat tak, že pokud Schnitter byl jmenován dříve, po nějaký čas nepracoval jako městský inženýr, 
což je dost pravděpodobné díky velkému počtu soukromých zakázek nebo patrně během sjednocení a srbsko-bulharské války 
funkci městského inženýra dočasně zastávali uvedeni inženýři. 
1059 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 27 Molba ot inžener architekt Josif Šniter i otgovor do nego ot Plovdivskata gradska obština 
otnosno naznačavaneto mu za gradski inžener prez 1886 g., 3 l. 
1060 Tamtéž. 
1061 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 16 Statija na inžener Petko Z. Petkov... L. 2. Rád se venoval střelbě ve svém volném čase 
a údajmě sbíral staré sbrane a pistole. 
1062 WAGNER, Jan. Vzpomínky z Bulharska a jiné črty. S. 17. 
1063  DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 29, Pisma ot architekt Josif Šniter do Knjаz Ferdinand s danni za izrabotenija părvi 
gradoustrojstven plan na Plovdiv ot Šniter i văv vrăzka s uvolnenieto mu ot Plovdivskata obština, 1888, 13 l. 
1064 MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 78. 
1065 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 131; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. 
S. 78. MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 76; Statija na inžener Petko Z. Petkov... L. 1. 
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účely plánování Schnitter postavil v městské zahradě (Dondukovův park) speciální dřevěný 

pavilon1066 s osmiúhelným půdorysem se stranami dlouhými 4,90 m a průměrem 8,50 m, na 

jehož podlaze byl plán umístěn. Plán představoval celistvý karton s rozměry 6,00 m х 7,00 m, 

dohromady 42,00 m2, podlepený dvojitým plátnem a svrchu s papírovým listem o tloušťce 1,5 

mm. Karton byl pevně ukotven k podlaze pavilonu. Samotnému výkresu byla věnována 

zvláštní péče, aby se co nejlépe zachoval v dobrém stavu. Když se na něm nepracovalo, byl 

vždy pokryt čistou látkou a svrchu ještě pevným gumovaným plátnem. Schnitter se po plánu 

pohyboval v bílých bavlněných ponožkách, vždy v čistém oblečení. 1067  Kvůli teplotním 

změnám byla teplota v místnosti udržována na konstantní hodnotě: v zimě se topilo kamny, v 

létě naopak byl důkladně zaléván široký pás zeleně kolem pavilonu.1068  

Než však přistoupil k regulaci, musel Schnitter dokončit katastrální snímek celého 

stávajícího města. Bylo nutno vytvořit speciální triangulační síť.1069 Proto byla vytvořena síť ze 

73 bodů, z nichž 14 bylo hlavních, ostatní byly druhořadé. Pro fixaci jednotlivých triangulačních 

bodů v zemi sloužily litinové vodovodní trubky s průměrem 10-12 cm (některé jsou zřejmě 

dochovány dodnes). Posléze vytvořil potřebnou polygonovou síť a poté mohlo zažít 

ortogonální zaměření stávajícího města.1070 Zajímavé je, že celá práce na vyměřování byla 

prováděna v noci, kdy Schnitterovi pomocníci vyměřovali ulice za světla pochodní a svítilen.1071 

Údajně kvůli tomu, aby při práci nepřekáželi zvědaví občané. Pravda o práci prováděné v noci 

však byla jiná. Ještě v průběhu práce se proti plánování města, což se pojilo s jistým budoucím 

vyvlastňováním pozemků, postavila celá řada nespokojených občanů. Ti kvůli svým 

majetkovým zájmům viděli ve Schnitterovi osobního nepřítele (dochovaly se jejich kritické 

dopisy proti němu).1072 Během dne Schnitter nanášel vyměření provedená v noci. Pracoval 

neúnavně v těžkých podmínkách – ve svém volném čase mimo úřední dobu, před službou 

nebo po jejím skončení, průměrně 5 hodin denně (Schniter rýsoval na velkém listu papíru 

vleže). 1073  Vypracování snímku bylo zdlouhavé a bylo dokončeno v červnu 1891. Poté 

Schnitter neodkladně začal práci na regulačním plánu, který byl hotov ještě téhož roku (v srpnu 

1891 městská rada odhlasovala navržené směry ulic, regulaci apod.).1074 Regulační plán byl 

                                                
1066 MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 77. Původně měl být plán umístěn v boudě u domu Schnittera a posléze byl 
přesunut do uvedeného pavilonu. 
1067 PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 51; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 78; MARINOV, Aleksandăr. 
Josif Šniter i Plovdiv. S. 76. 
1068 PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 51; MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 77. 
1069 PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 51 ad. 
1070 Tamtéž. S. 51. 
1071 MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 78; Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 49. 
1072 PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 51; Archiv autora. „Aby se ulice narovnaly a rozšířily, je často nutné 
zbořit existující stavby – dílny a domy, vyvlastňovat části soukromých parcel. Schnitter si původně představoval, že hlavní ulice 
budou široké 50 metrů, jako ve velkých evropských metropolích. Proti tomu se postavili radní, podle kterých byla ulice dost široká, 
„když je tam místo, aby se mohli minout tři koně“. Proslulá plovdivská Hlavní ulice (Knížete Alexandra I.) se měla podle usnesení 
městské rady „srazit“ na 12 metrů – Schnitter odjel do Sofie, jednal na Ministerstvu veřejných budov, a podařilo se mu vybojovat 
šířku 16 metrů pro Hlavní ulici a 24 metrů pro bulváry.“ Cit. z Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 49. 
1073 PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 51. 
1074  Tamtéž. S. 51; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 78; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova 
sledosvoboždenska Bălgarija. S. 131; MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 76; Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 48. 
Na vytištěném plánu je uvedeno 1891. Podle Marinova byl plán přijat, zřejmě městskou radou, v roce 1892 i přes odpor opozice, 
jejíž majetkové zájmy byly dotčeny. V této souvislosti Marinov uvádí, že plán Schnitter striktně plnil, stejně tak i jeho zástupce, 
jistý Ing. Milner. Jednalo se zřejmě o slovenského inženýra Antonína Müllera. O něm píše ADROKE, S[imon]. Češi jako průkopníci 
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 zpracován v měřítku 1:500. Výsledný plán zachycoval stávající stav města (katastrální snímek) 

a přes něj byl proveden návrh nové regulace ulic a jednotlivých parcel. Po dokončení plánu 

Schnitter narazil na velký odpor a kritiku vedení města a po velkých debatách byla šířka 

některých ulic pozměněna na dnešní stav. 1075  Za svou práci však dlouhé roky nedostal 

zaplaceno.1076 Změny v plánu byly zakresleny vládním architektem Georgi Nenovem v roce 

1892. Plán byl oficiálně schválen panovníkem knížetem Ferdinandem I. v roce 1896.1077 

V letech 1889-1891 Josef Schnitter projektoval a vedl výstavbu městského vodovodu 

v Plovdivu.1078 K tomu ho povolal sám starosta 9. září 1889, přičemž musel na nějaký čas svou 

práci na městském plánu opustit.1079 Spolupracoval s Karlem Trnkou, který projektoval a 

dozoroval stavbu vodovodu od horské obce Sotir (dnes Chrabrino) do Plovdivu (k vodojemu 

na kopci Bunardžika).1080 Od roku 1891, kdy došlo k roztržce mezi oba inženýry, a Karel Trnka 

byl propustěn, vedl Schnitter stavbu celého vodovodu sám.  

V roce 1889 měl projektovat školu ve čtvrti Karšijaka, ale není zřejmé, zda se 

dochovala.1081  V roce 1892 se v Plovdivu konala první bulharská zemědělskoprůmyslová 

výstava. Přípravy začaly již o rok dříve: bylo vybudováno nové pouliční osvětlení a některé 

nové ulice. Pro potřeby výstavního areálu byl zrušen starý turecký hřbitov a na jeho místě byla 

podle plánu švýcarského architekta Heinricha Mayera, bulharského inženýra Ivana 

Nestorova a švýcarského stavitele parků Luciena Chevalase vybudována zahrada o rozloze 

70 000 m2 s umělým jezerem, ve které byly postaveny výstavní pavilony (byl to první 

komplexně řešený urbanistický areál v Bulharsku). Na přípravě výstavy se podílel i Josef 

Schnitter, který po dokončení plánu v roce 1891 byl vyslán s delegací do Prahy, kde navštívil 

obkouknout jubilejní zemskou výstavu (cestou také výstavy v Temešváru a Záhřeb), a později 

se stal autorem jednoho z pavilonů (města Stanimaky, dnes Asenovgradu).1082 Měl projektovat 

také vstupní bránu do areálu. 1083  V říjnu 1892 byl jmenován také členem poroty při 

zemědělskoprůmyslové výstavě. 1084  V letech 1891-1892 však byl zřejmě opět propuštěn, 

vhledem k tomu pozici městského inženýra zastával český inženýr Josef Tauchen.  

                                                
osvětové... S. 5: „Věrným spolupracovníkem Šniterovým po celou dobu jeho působení v Plovdivu [...] byl inž. Ant. Müller, skromný 
český pracovník.“ 
1075 KALINKOVA, Penka. Nasledstvoto na Josif Šniter. S. 26; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 78. 
1076 „Po válce bulharsko-srbské stavitel Š. zhotovil plán jistého města, ale jelikož nedostalo se mu smluvené odměny, nechtěl plán 
vydati. Posláni k němu do bytu žandarmové, kteří jej svázali a plán násilně mu odňali, přičemž zasypali jej nejsurovějšími 
nadávkami. Smluveného platu se mu nedostalo.“ Cit. z WAGNER, Jan. Vzpomínky z Bulharska a jiné črty. S. 20. Není zřejmé, 
zda se jedná o Schnittera nebo o jiného architekta. 
1077 PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 51; Šniter, Jozef. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et 
STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 251. 
1078 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 132; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. 
S. 78; MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 76. 
1079 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 16 Statija na inžener Petko Z. Petkov... L. 1; Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 48. 
1080 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 16 Statija na inžener Petko Z. Petkov... L. 2 
1081 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 34 Prepiski meždu Kmeta na Plovdivskata gradska obština i inžener architekt Josif Šniter 
văv vrăzka s dejnostta mu kato načalnik na techničeskoto otdelenie pri Obštinata, 1889-1897, 9 l. L. 1. 
1082 Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 50 ad. 
1083 Tamtéž. 
1084 Po Ministerstvo na finansite: Po Direkcijata na Obštestvenite Sgradi. Dăržaven vestnik. 9. 5. 1889, god. XI, br. 48, s. 2. 
Jmenován příkazem č. 1581 z 9. října 1892. 
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V těchto letech Schnitter projektoval a stavěl další významné stavby. Vynikají např. 

rodinný dům Ivana Gerdžikova (1890, tento klasicistní dům s otevřenou kolonádou (lodžií) byl 

zbořen a na jeho místě vznikl nynější Justiční palác), rodinný dům Ivana Andonova (1891-

1892), rekonstrukce a dostavba první budovy plovdivské radnice po osvobození (1892, dnes 

sídlo přírodovědeckého muzea) a další.1085 

Na počátku devadesátých let devatenáctého století Josef Schnitter projektoval několik 

staveb pro město Stanimaku (dnes Asenovgrad), jako např. chlapecké gymnázium (1891), 

zmíněný pavilon města na první zemědělsko-průmyslové výstavě v Plovdivu (1891-1892) nebo 

patrně i zvonici kostela Sv. Atanasia (která nese typické znaky jeho rukopisu i když značně 

zjednodušené).1086 

 
„Jeho výbušná povaha ho samozřejmě dále stavěla proti „těm u moci“, takže noviny 

znovu a znovu informovaly o jeho propuštění a novém jmenování do služby u města.“1087 

 

Na nějaký čas pozici vedoucího technického oddělení vedl další Čech Karel Trnka 

(1893-1894), poté inženýr židovského původu Michail Šamraevski (1894-1895). V roce 1895 

byl Josef Schnitter jmenován opět technickým ředitelem.1088 

Dne 7. ledna 1893 se Josef Schnitter oženil s Bavorkou šlechtického původu 

Elisabetou Marií Frederikou Baumann, s níž měl čtyři děti.1089 Za svědka jim šel rodinný 

přítel, stenograf Slovinec Anton Bezenšek (1854-1915). V létě 1895 byl Schnitter členem 

speciální komise jmenované ministrem veřejných budov (v níž zastupoval krajského inženýra 

Karla Mačase). Komise měla vybrat místo pro vybudování paláce pro knížete Ferdinanda I. v 

Plovdivu (nebyl však nikdy realizován). 1090  V roce 1896 Schnitter společně s přítelem 

Antonem Bezenšekem a dalšími svými krajany, mezi nimiž byl archeolog Hermenegild 

Škorpil (1958-1923), matematik a pedagog Vladislav Šak (1860-1941) nebo chemik a 

pedagog Ludvík Lukáš (1859-1902), inicioval založení plovdivského pěveckého spolku.1091 

V roce 1893 Josef Schnitter projektoval vedení vodovodního potrubí na vrch Sachat 

tepe pro potřeby zalévání nových stromků.1092 V letech 1896-1897 Schnitter pak projektoval a 

vedl stavbu nájemního domu s obchodem firmy Orozdi Bak na hlavní ulici města (ul. Alexandăr 

I.). Zajímavostí je, že tato stavba byla v Bulharsku jedna z prvních, kde byly použity 

                                                
1085 KALINKOVA, Penka. Nasledstvoto na Josif Šniter. S. 25; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 79. 
1086 SCHNITTER, Maria. Krátký životopis Josefa Schnittera. S. 16; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 79. 
1087 Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 52. 
1088 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 30 Akt za priemane i predavane s priloženi kăm nego opisi na dokumenti s posobija, meždu 
inžener M. Šamraevski i inžener Josif Šniter kato priemašt posta Načalnik na Techničeskoto otdelenie pri obština Plovdiv, 1895, 
3 l. L.; DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 31 Pismo ot Načalnika na Techničeskija otdel pri Plovdivskata obština Josif Šniter do 
Kmeta na grada s predloženie da se opredeljat postavni imena na ulicite i se oformi nomeracija na domovete, 20. 4. 1896, 1 l; DA 
Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 33 Pismo ot Načalnika na Techničeskoto otdelenie pri Plovdivskata gradska obština Josif Šniter do 
Kmeta otnosno predostaveni na Obštinskija săvet planove s pojasnenija za oformjane granici na imoti, 6. 5. 1897, 1 l. 
1089 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 133; SCHNITTER, Maria. Krátký 
životopis Josefa Schnittera. S. 17; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 79-80. 
1090 JOVKOV, Ivan. Koburgăt. 3 izd. Sofija: „Partizdat“, 1983. S. 172-173. 
1091 MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 66. 
1092 Archiv autora. 
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 (železo)betonové konstrukce s většími rozpony. Schnitter byl údajně prvním odborníkem v 

Bulharsku, který tento typ konstrukce uplatnil v praxi. Obdobná budova s malými rozdíly a v 

nárožním provedení vznikla v sousední ulici (ul. Stanislav Dospevski, ze zadní strany Orozdi 

Baku) pro Sarkize Kujumdžijana (1900-1901). V tomto období Schnitter navrhl i nárožní 

podlažní budovu pro dalšího Arménce Parseka Sjuzmejana (známa též jako Paruš Pazar) v 

černomořské Varně (kolem roku 1905).1093  

V červenci 1897 byl Schnitter opět propuštěn.1094 Z tohoto období se s datem 5. září 

1897 dochovalo osvědčení (potvrzení) odboru architektury Ministerstva veřejných staveb, cest 

a spojů Josefu Schnitterovi potvrzení, kterým se mu „povoluje v Knížectví vykonávat 

samostatné činnost v architektuře a zeměměřictví a zaujímat státní a obecní funkce, jak to činil 

dosud, počínajíc osvobozením této země“.1095 V roce 1899 byl vedený jako jeden z mála 

soukromě praktikujících techniků (architekt-asistent) v Plovdivu.1096 Před rokem 1900, kdy byl 

opět propuštěn, pracoval znovu pro město a zabýval se otázkou rozvodňování řeky Marica – 

bezúspěšně. Dne 29. dubna 1900 list Plovdivski glas opublikoval Schnitterův dopis: 

 
„...I když jsem se osmělil pronést, že tohle není třeba [hledat jiných specialistů], že je 

třeba něco jiného, zanevřeli na mne ještě více, protože jsem i v jiných věcech 

netancoval, jak pískali, a z vděčnosti za to, že jsem před časem za cenu četných obětí 

věnoval městu plán... mě propustili – aniž by to před Bohem a před čestnými lidmi mohli 

aspoň trochu obhájiti. Nebezpečí záplav zůstalo jako dřív...“1097 

 

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století vznikaly v Plovdivu další Schnitterovy 

budovy, jako např. hotel Metropol (1901, stavba 1903-1906 ve spolupráci s bulharským 

architektem Vălko Vălkovičem (1873-1901), výzdoba od architekta Emanuila Lupose), 

zvonice kostela Sv. Jiří (1903), rodinný dům dr. K. Jovanoviče (1904-1906), rodinný dům 

Konstantina Najdenoviče (1905-1906), hotel Rodopy (1909), bytový dům s obchodem Jordana 

Gavrilova (1909, dnes budova technického oddělení městského úřadu), budova ženského 

spolku Majčina griža, rodinný dům Marinova nebo dostavba empory a zvonice kostela Sv. 

Petky (1909-1910). 1098  Roku 1903 projektoval a vedl opravu zvonice kostela Sv. 

Bohorodice.1099 

                                                
1093 KALINKOVA, Penka. Nasledstvoto na Josif Šniter. S. 25; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 77 ad. 
1094 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 35 Prikaz /zapoved na Christo G. Danov – Kmet na Plovdiv za otstranjavane ot dlăžnost na 
i. d. načalnika na Techničeskoto otdelenie pri obštinata – inžener Josif Šniter, 14. 7. 1897, 1 l. 
1095 Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 52. 
1096 Techničeska služba i dviženie na techničeskij personal. Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno družestvo v Sofija. 
1899, god. IV, kn. 3, s. 69-71. S. 71. 
1097 Cit. v Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 53. 
1098 K jednotlivým stavbám viz též heslo Josef Schnitter. 
1099 DA Plovdiv, f. 1165, op. 1, a. e. 50 Prepiska meždu Plovdivskata mitropolija (v eparchijskija săvet, na kojato vliza Kočo chadži 
Kalčev, a Stefan Drenski e v komisijata po smetkite) i Cărkovnoto nastojatelstvo na cărkvata „Sveta Bogorodica“; pisma na Jos if 
Šniter do Cărkovnoto nastojatelstvo na cărkvata „Sveta Bogorodica“ văv vrăzka s văzloženija mu proekt po văzstanovjavaneto 
na zvănarnicata na chrama, 1901-1903, 8. l. L. 8. 
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V roce 1905 se Schnitter stal bulharským poddaným (výnosem knížete Ferdinanda I. 

ze dne 19. dubna 1905).1100  V roce 1909 byl členem pro výběr terénu pro stavbu nové 

nemocnice v Plovdivu. 1101  V roce 1911 se účastnil soutěže na rekonstrukci starobylého 

zájezdního hostince Kuršum Chan v Plovdivu. 1102  V letech 1910-1912 pracoval Schnitter 

novou budovu pivovaru Frick und Sulzer (Kamenica).1103 Během balkánských válek (1912-

1913) Schnitter opět spolupracoval s ženinými vojsky.1104 

Pro potřeby rychle se rozrůstajícího města, pro které již stávající vodovod nevyhovoval, 

navrhl Schnitter v roce 1911 plán vodovodu nového, na kterém spolupracoval s krajským 

inženýrem Antonínem Müllerem. Pro potrubí předepsal trubky s únosností 24 atmosfér, které 

pak byly objednány u belgické společnosti. Společnost, která se na stavbě vodovodu podílela, 

však dodala trubky s únosností pouze 18 atmosfér, čímž byl osud vodovodu zpečetěn. Mezitím 

ale oba inženýři, kteří byli proti účasti této společnosti i jejího počínání, byli propuštěni. V lednu 

1914 se při tání sněhu rozlila řeka Tarmăšská (dnes Părvenecka řeka) a přívalová vlna 

poškodila vodovodní systém z Dermendere (dnešní obce Părvenec) na několika místech ve 

městě (patrně na sedmi).1105 Oprav systému se ujal sám (opět jmenovaný) Schnitter, aby 

město nezůstalo bez vody, a dlouhé hodiny pracoval v nepříznivých podmínkách. Následkem 

toho dostal těžký zápal plic a po několikaměsíční nemoci1106 zemřel 26. dubna/9. května 

1914.1107 

Pohřeb Josefa Schnittera byl zařízen na náklady města. Schnitter byl pochován v hrobě 

svého bratra Antonína, který v Plovdivu zemřel už v roce 1885.1108 V roce 1934, dvacet let po 

jeho smrti, byl uložen do nového hrobu a na jeho hrobě byla instalována sochařský opracovaný 

kámen s památnou deska od sochaře Petăra Malfatiho. Na desce zní: 

 
„Zde odpočívá 

Josif V. Šniter 

Inženýr-architekt, jeden z pionýrů svobody a budování Bulharska 

Narozen 16. X. 1852 – Zemřel 9. V. 1914“1109 

 

                                                
1100 SCHNITTER, Maria. Krátký životopis Josefa Schnittera. S. 17; Ukaz No 32. Dăržaven vestnik. 30. 4. 1905, god. XXVII, br. 90, 
s. 2. SCHNITTER 2020 Jeho žádost o bulharské občanství byla vlastně podána o celých deset let dříve – v roce 1895. Mezi 
ručiteli, kteří dali v sázku svou pověst, aby potvrdili jeho spolehlivost, byli významní plovdivští občané jako Dragan Mančov, N. 
Enev, Kostaki Petrov a Georgi Carigradski. 
1101 DA Plovdiv, f. 2693, op. 1, a. e. 36 Situacionen plan, pridružitelno pismo i protokol ot Plovdivsko gradsko obštinsko upravlenie 
do upravitelja na Dăržavna bolnica – Plovdiv za otstăpeno za nuždite na bolnicata mjasto. Răkopis s podpisa na kmeta Kesjakov 
i gradskija inžener Josif Šniter, 15. 6. 1909-24. 11. 1909, 9 l. 
1102 BALČEV, Vladimir. Kak poginaha Kuršum chan, apteka „Marica“ i Alekovata češma. Pod tepeto [online]. 9. 12. 2015. [cit. 31. 
1. 2021]. Dostupné z: https://podtepeto.com/besedka-za-grada/kak-poginaha-kurshum-han-apteka-marica-i-alkovata-cheshma/. 
1103 Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 54. 
1104 Šniter, Jozef. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 251. 
1105 PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 53; KALINKOVA, Penka. Nasledstvoto na Josif Šniter. S. 24; 
MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 77 ad. 
1106 Trochu jinou verzi přinesl Kadijski, který uvedl, že na jaře 1917 [?] Schnitter zkoumal v obci Markovo průtok řeky v jeskyni 
Marata a sestavil plán korekcí vodovodu z Markovské řeky. Během svých průzkumů měl Schnitter ve vysokých holinách pracoval 
ve studené vodě a onemocněl. DA Plovdiv, f. 1650, op. 1, a. e. 16 Spomeni na V. Kadijski za inž. Josif Šniter, 26. 3. 1982. L. 2.  
1107 Všechny cit. zdroje. 
1108 SCHNITTER, Maria. Krátký životopis Josefa Schnittera. S. 18; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 79 ad. 
1109 DERNEV, Ivajlo. Marija Šniter: Josif Šniter nikoga ne e tărsil publičnost i slava prižive. Pod tepeto [online]. 9. 12. 2015. [cit. 
15. 1. 2021]. Dostupné z: https://podtepeto.com/aktualno/mariya-shniter-yosif-shniter-nikoga-ne-e-tursil-publichnost-i-slava-
prizhive-galeriya/. 

https://podtepeto.com/besedka-za-grada/kak-poginaha-kurshum-han-apteka-marica-i-alkovata-cheshma/
https://podtepeto.com/aktualno/mariya-shniter-yosif-shniter-nikoga-ne-e-tursil-publichnost-i-slava-prizhive-galeriya/
https://podtepeto.com/aktualno/mariya-shniter-yosif-shniter-nikoga-ne-e-tursil-publichnost-i-slava-prizhive-galeriya/
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 Tehdy byla po Schnitterovi pojmenována jedna ulička v Plovdivu. V lednu 2021 byla na 

Schnitterově hrobě instalována stéla s jeho podobiznou, dílo sochaře Cvjatko 

Siromaškého.1110  

Je známo, že i přes obrovské zásluhy architekta o rozvoj města byla Schnitterova 

rodina ponechána bez jakékoliv finanční podpory (Schnitterova manželka dlouho bojovala o 

to, aby dostávala alespoň minimální penzi na výchovu jejich čtyř dětí). S podporou rodinného 

přítele Antona Bezenšeka, který byl kmotrem Schnitterova syna Antona, se Schnitterova 

manželka Elizabeth (Alžběta) Marie Frederika spolu se syny Josefem (Josifem), Hansem 

(Ivanem) a Antonem a dcerou Elizou odstěhovala do hlavního města Sofie. V hlavním městě 

pracvovala jako překladatelka z němčiny a překládala vysvědčení studentům, kteří se chystali 

na studia v Čechách a Německu, a legalizovala na příslušných ambasádách. Nejstarší syn 

Josif (1893-1973) se stal advokátem, později byl úspěšným starostou města Velingradu, 

mladší Ivan (1895-1979) se podobně jako otec stal stavebním inženýrem a navázal na 

rodinnou tradici stavitelů Schnitterů. Nejmladší Anton (1906-1926) studoval filmové umění v 

Berlíně a zemřel na tuberkulózu a dcera Eliza (1896-1977) se stala učitelkou hudby 

(absolvovala v Praze hru na klavír). Všichni Schnitterovi potomci zůstali navždy v 

Bulharsku.1111 

Josef Schnitter byl velmi aktivním občanem a vždy pomáhal Bulharsku v těžkých 

chvílích (během osvobození, sjednocení, za srbsko-bulharské války i balkánských válek). 

Svou nekompromisní poctivostí, neústupnou povahou a zásadovostí často čelil kritikám a 

útokům chamtivé a sobecké bulharské buržoazie.1112 Architekt vždy hájil zájmy města samého, 

nikoliv zájmy jednotlivých městských vedení nebo jednotlivců. 1113  Byl velmi zásadovým 

člověkem prudké povahy, profesionálem ve svém oboru i přesvědčeným rusofilem. Zavedl 

heliografické kopírování výkresů a díky přísné stavební kontrole přežily Schnitterovy stavby 

velké zemětřesení v roce 1928, které napáchalo ve městě obrovské škody (až 75 % městského 

fondu bylo poškozeno). Schnitter nikdy nevyužil svého postavení pro vlastní seberealizaci a 

podle dochovaných zdrojů byl znám jako velký dobrodinec (údajně větší část svých honorářů 

daroval chudým). Velký díl práce na vypracování regulačního plánu města vykonal 

zadarmo.1114 Též městu Bataku a jeho obyvatelům1115, kteří přežili masakr během dubnového 

povstání v roce 1876, věnoval projekt a vedl stavbu nového kostela bez požadavku na 

                                                
1110 Tamtéž. 
1111 SCHNITTER, Maria. Krátký životopis Josefa Schnittera. S. 17; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 80; MARINOV, Aleksandăr. 
Josif Šniter i Plovdiv. S. 79. Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 53 
1112  ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 132; SCHNITTER, Maria. Krátký 
životopis Josefa Schnittera. S. 17; DA Plovdiv, f. 1650, op. 1, a. e. 16 Spomeni na V. Kadijski… L. 2 ad. 
1113 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 34 Prepiski meždu Kmeta... L. 1; DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 73 Doklad ot Načalnika 
na vodoprovodnoto bjuro pri Plovdivska obština do Kmeta na grada Christo G. Danov otnosno izgotvjaneto na triangulačna mreža 
i nivelecija na ulicite, s kvalifikacii po otnošenie izgatvenija ot inžener architekt Josif Šniter plan, 3. 2. 1898, 6 l. 
1114 WAGNER, Jan. Vzpomínky z Bulharska a jiné črty. S. 20. Ten však uvádí, že mu zřejmě práce nebyla zaplacena. 
1115 DA Plovdiv, f. 1190K, op. 1, a. e. 9 Objavlenie na Obština Batak văv vestnik „Narodnij glas“, br. 289 ot 12 maj 1882 g. s 
blagodarnost kăm inžener Josif Šniter za bezplatno izgotvenija ot nego proekt za Bataškata cărkva i bezplatnoto upražnjavane ot 
nego kontrol po izgraždaneto j, 12. 5. 1882, 2 l. L. 1. 
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zaplacení.1116 Za celý svůj život neměl Schnitter vlastní dům, žil v podnájmu a často své byty 

střídal.1117 

Josef Schnitter byl posmrtně vyhlášen čestným občanem Plovdivu (2006) a v centru 

města byl umístěn jeho pomník podle návrhu známého bulharského sochaře Cvjatko 

Siromaškého (2012). Sochařská kompozice byla realizována pouhých 10 m od ulice nesoucí 

jméno Josefa Schnittera – v ní se nacházel poslední Schnitterův byt.1118 

 

11.2. Tvorba Josefa Schnittera 

Josef Schnitter se stal autorem nejvýznamnějších staveb v Plovdivu po osvobození Bulharska. 

Většina jeho rodinných domů (nebo vil) byla typologicky inspirována tradičním bulharským 

obrozeneckým domem: dvoupodlažním domem s vnitřním symetrickým (halovým) 

uspořádáním. Z hlediska estetického však byly pojednány po vzoru západoevropských (i 

ruských) stylových tendencí v duchu klasicismu nebo neorenesance. Jako významné 

dochované ukázky se v tomto ohledu jeví klasicistní dům Iliji Denčeva (1878, v Sevlievě) s 

centrálním rizalitem s balkonem a trojdílnými okny se serliánou, neorenesančně laděné domy 

Dragana Mančova s bohatě zdobeným druhým podlažím opět s trojdílnými okny se serliánou 

(1881-1882), Joakima Grueva (1883) se vstupním portikem a centrálním rizalitem pojednaném 

arkádou nebo Ivana Andonova (1890), podobný Denčevově domu, ale s menšími rozměry. 

Významným domem se dvěma bočními rizality a lodžií s kolonádou uprostřed byl 

rodinný dům Ivana Gerdžikova (1890), který se nedochoval.1119 

Vnější architektura Schnitterových chrámů a zvonic je odvozena od známých vzorů 

západního a zejména ruského sakrálního stavitelství (zde je např. patrný silný inspirační vliv 

zvonice Kazaňského kostela v Moskvě v jeho původní podobě). 1120  Mezi nejvýznamnější 

Schnitterovy kostely patří kostel Sv. Jiří (1881-1883) nebo kostel Sv. Cyrila a Metoděje a Sv. 

Alexandra Něvského (1882-1884). Chrámy jsou doplněny monumentálními vstupními portiky 

řešenými jako fasády římských chrámů v duchu pozdního klasicismu. Detailnější pohled však 

ukazuje dobrou Schnitterovou znalost typologie bulharských pravoslavných kostelů. V čísle ze 

7. května 1883 Narodniho glasu popsal Josef Schnitter: 

 
„Podle mého mínění je hlavní rozvržení chrámu podle vzoru starobulharských chrámů 

budovaných za cara Samuila a v následujícím období, pro které byla typická velká 

kupole v centru a malé kupole nad vchodem a oltářem. Ladná harmonie těchto památek 

                                                
1116 MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 76. V Naroden glas, č. 289 vydávaném v Plovdivu vyšlo poděkování obyvatel 
Bataku k Josefu Schnitterovi za vypracování plánů a dozorování stavby bez požadavku na zaplacení. 
1117  KALINKOVA, Penka. Nasledstvoto na Josif Šniter. S. 24; SCHNITTER, Maria. Krátký životopis Josefa Schnittera. S. 18; 
MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 24. 
1118 KALINKOVA, Penka. Nasledstvoto na Josif Šniter. S. 26; MINČEV, Emil. Češi v Plovdivu. S. 76 ad. 
1119 PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 53. 
1120 BRANKOV, Nikolay. Josef Schnitter jako otec moderního Plovdivu. S. 68. 
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 bulharského starověku mě přiměla, abych je napodobil: jen jsem je rozvinul, když jsem 

je uplatnil v detailech renesančního slohu“.1121  

 

Všechny sloupy a části zdí mezi pilastry těchto kostelů jsou provedeny ze dřeva, jsou 

pokryty latěmi, mřížovinou a omítnuty.1122 

Zvonice „V pamjať osvoboditěljam“ kostela Uspenie Bogorodično (1880-1881) je 

výrazně inspirována ruskými vzory a je přilepena k lodi starého obrozeneckého kostela. Má 

vyvážené proporce a spolu s objemem starého kostela vytváří harmonický celek. Zvonice je 

třípodlažní věž stojící na čtyřech masivních pilířích a je ukončena kupolí. Podobné schéma a 

architektonickou formu Schnitter uplatnil u zvonice kostela Sv. Petky (1909-1910). Ve 

zjednodušeném schématu je i zvonice kostela Sv. Jiří (1903, postavená o 20 let později než 

kostel). Patrně Schnitterovým projektem byla i zvonice kostela Sv. Atanasia v Asenovgradu, 

podobná těm plovdivským. Josef Schnitter byl autorem projektu nového kostelu v Bataku z 

roku 1882-1883, realizace projektu ale byla pozastavena a kostel byl vystavěn až v roce 1912 

podle nového projektu ve slohu inspirovaném středověkou bulharskou architekturou. Není 

však známo, zda nový návrh byl Schnitterův. Zejména první Schnitterovy stavby s výraznou 

stylistikou, atypickou pro bulharské stavební prostředí, nebývaly přijaty vždy hladce. Jeho 

sakrální stavby se však staly významným inspiračním zdrojem pro bulharské stavitele. 

Hlavní dívčí gymnázium v Plovdivu (1879-1881, nyní Městská umělecká galerie) je 

považováno za jedno z vrcholných Schnitterových děl. Navrhl je v pouhých 27 letech.1123 

Budova byla postavena v duchu pozdního klasicismu s neorenesančními prvky, se stroze 

symetrickými fasádami a výrazným centrálním rizalitem, dekorovaným sloupy, polosloupy a 

pilastry. Známé jsou minimálně ještě dvě školy, které Schnitter navrhl, a to stroze pojaté 

chlapecké gymnázium v Asenovgradu (1891, budova je využívána jako škola dodnes) a 

gymnázium v Sopotu (1882), které se nedochovalo. Ale zřejmě projektoval i další školy v 

Plovdivu. 

Na hlavní ulici v Plovdivu (dnes ul. Alexandăr I.) se dodnes nachází další významné 

Schnitterovy objekty. Mezi ně patří nárožní podlažní dům s bývalým obchodem Orozdi Bak v 

přízemí (1896-1897, nyní sídlo banky) a obdobný (avšak méně plasticky pojednaný) nárožní 

dům postavený opět pro Sarkize Kujumdžijana (1900-1901, v boční uličce), oba v 

neoklasicistním duchu ve vysokém řádu. Oba domy mají v přízemí výrazně pojednaný vstup 

s velkými výlohami. Nad nimi přes dvě podlaží probíhá šest kanelovaných korintských sloupů 

vysokého řádu. Nižší ukončující podlaží je pojednáno řadou oken se sloupy a pilastry mezi 

nimi a fasáda je ukončena bohatě zdobenou římsou a balustrádou. Další významnou stavbou 

na hlavní ulici je hotel Metropol (1901, stavba 1903-1906, bývalá pošta, nyní obchod, ve 

                                                
1121 Josif Šniter = Josef Schnitter. S. 42-43. 
1122 PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 52. 
1123 Tamtéž. S. 52. 
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spolupráci) v neobarokním duchu s balkonem, probíhajícím přes celou fasádu a neseným silně 

profilovanými konzolami. 

V ulici Rajko Daskalov č. 45 se nachází podlažní dům městské obecní správy, kde se 

nacházel technické oddělení (1909, dnes komerční objekt), jehož fasáda je již laděna secesně. 

Budova je skromnější, ale je řešena funkčně. I když většina Schnitterových budov byla 

navržena zejména v neoklasicistním nebo neorenesančním slohu, který postupně proměnil 

architektonický ráz Plovdivu, v pozdějších letech architekt přecházel k tendencím stylového 

hledání z konce devatenáctého a počátku dvacátého století. 

Počet Schnitterových staveb je však daleko větší a mnohé z nich, které také často dnes 

již neexistují, nejsou dosud zmapovány. 

 

Schnitterův regulační plán Plovdivu (1891) 

Regulační plán města Plovdivu se stal nejrozsáhlejším Schnitterovým počinem. V době po 

osvobození byl Plovdiv velkým, prosperujícím městem a do roku 1885 byl hlavním městem 

autonomní oblasti Východní Rumelie, která se pak sjednotila s Bulharským knížectvím, ale 

zachovalo si charakteristickou strukturu bulharských obrozeneckých měst. Město, jehož vznik 

sahá hluboko do minulosti (první osady zde vznikaly před 8000 lety), si však dochovalo jisté 

kompoziční prvky, které se propsaly do Schnitterova plánu.1124 

Ve svém plánu Schnitter vepsal město do svérázného čtverce, ohraničeného širokými 

třídami (bulváry), pojmenovanými podle čtyř světových stran: Jižní třída před nádražím, 

Severní třída podél řeky Ribnici, Východní třída a Západní třída (tyto názvy ulice nesly dlouhé 

roky, dnes však mají jiné názvy). Mimo tyto hranice bylo naplánováno 14 předměstí, čímž 

                                                
1124 Tématu se podrobněji zabývá ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo prez 19-
20 vek. Părva čast. S. 57-85. Viz též BRANKOV, Nikolay. Josef Schnitter jako otec moderního Plovdivu. S. 70-76. Přírodními 
městotvornými prvky Plovdivu byly řeka Hebros (Marica) a sedm pahorků (tepety). Plovdiv byl strategickým městem už v době 
Filipa Makedonského (jako hlavní město Filipopolis) a římské říše (jako centrum provincie Trácie Trimontium). Při jeho vytváření 
hrála důležitou roli starobylá akropole, umístěná na třech pahorcích, později pravidelné římské město s uliční sítí, orientované 
podle světových stran. Ačkoliv stopy starověku ve městě již dávno zmizely hluboko pod povrchem, zůstaly zde základní prvky 
organizace města: hlavní tahy, uliční síť, centrální a posvátné prostory, silueta. Po roce 1396, kdy se město stalo součástí 
osmanské říše, se jeho struktura dále rozvíjela. Vznikaly nové důležité budovy, které určovaly nové městské prostory a měnily 
siluetu města (mešity, zájezdní hostince). Městem Filibe vedla důležitá cesta k Drinopolu a Cařihradu, která určovala jeho 
významnou roli. Tato cesta je patrná v uliční síti dodnes: procházela na severu (směrem od Bělehradu a Sofie) po levém břehu 
řeky, po mostě přes řeku Maricu po velké hlavní ulicí Uzun čaršija (čaršija – tržní ulice, dnes ul. Alexandra I.) s náměstím před 
Velkou mešitou (mešitou Džumaja). Významným prvkem byla řeka Marica, která hrála roli kompoziční osy: město se v této době 
rozvíjelo koncentricky kolem zmíněné akropole, ale postupně se začalo rozvíjet i na sever od řeky (čtvrť Karšijaka). Jasná byla 
tedy osa od náměstí v severní části Karšijaka procházející po mostě a vedoucí k hlavnímu náměstí před Velkou mešitou. 
Důležitým faktorem pro rozvoj města ve 2. polovině 19. století byla železniční trať se stanicí (zprovozněna v roce 1873), která se 
nacházela na jih mimo město, čímž byl iniciován mírný rozvoj města v jižní části. 

Takto rozvinutá struktura se stala předmětem prvního katastrálního zaměření ruského inženýra štábního kapitána Ilinského (1878) 
a později snímku Josefa Schnittera (dokončeného kolem let 1890-1891). V devadesátých letech 19. století se ještě formovala 
další významná osa, směřující od hlavní ulice na nádraží. Důležitost železniční stanice vedla ke vzniku druhé ulice rovnoběžné s 
hlavní (dnes Ruská třída), která spojovala nádraží se silnicí směrem na město Peruštica. Po osvobození mělo město dvě centra: 
jedno poblíž mostu přes Maricu, kde se nacházely vládní budovy (dochované z dob Turecka), a druhé na náměstí u Velké mešity 
(nám. Džumajata). 

Ještě v roce 1878 inženýr Ilinskij upravil Městskou zahradu do geometrické podoby, čímž vznikl další kompoziční prvek. V roce 
1880 byla založena i Knížecí zahrada švýcarským stavitelem parků zahradníkem Lucienem Chevalasem. Zhruba do roku 1890, 
kdy Schnitter začal pracovat na plánu, se jako další významný kompoziční prvek formovala cesta z Peruštici (v západní části), 
která se ve středu města u Městské zahrady rozdvojovala, směřovala na zmíněná dvě centra a pokračovala starou cestou směrem 
na Cařihrad (nyní směrem na město Čirpan). Městské centrum se tak formovalo na východ od akropole (na které se nachází staré 
město), řekou ze severu, pahorkem Sachat tepe se starobylou hodinovou věží na jihu a pahorkem Bunardžika ze západu. Na 
sever od řeky (ve čtvrti Karšijaka) se vějířovitě rozvíjelo několik směrů: uprostřed hlavní ulice směrem na Karlovo a kolmo na ni 
silnice ze Sofie a Pazardžiku. 
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 město dostalo možnost budoucího rozvoje hospodářského a kulturního střediska s až 200 000 

obyvateli. V době plánování však mělo obyvatel pouze 36 000 a rozprostíralo se na ploše 330 

ha. Schnitter pracoval velmi citlivě s původními danostmi a komunikacemi města.1125 

Základní charakteristiky Schnitterova plánu odpovídají jeho představám o stávající a 

budoucí struktuře města, jeho komunikacích a ozelenění1126: 

 

1. Čtyři ohraničující tangenty – velké třídy (bulváry) s délkou kolem 3 km a šířkou 24 m (což 

byla na bulharské poměry značná šířka), orientované podle světových stran. Západní a Východní třída 

protínají kolmo řeku Maricu a propojují oba břehy mosty (mosty vznikly mnohem později). Je tu čitelný 

odkaz římského města propojený se zkušenostmi z Vídně nebo Moskvy. Severní a Jižní třída byly 

předurčeny silnicemi Pazardžik-Rogoš, Peruštica-Čirpan a Sofie-Cařihrad. 

2. Promyšlená síť hlavních ulic a náměstí, propojených do velmi přehledného systému a 

jejich správné začlenění do města (ve vztahu k jeho měřítku): 

– Ulice Stancionna (Staniční, nyní ul. Ivana Vazova) je považována za nejkrásnější ulicí 

Plovdivu, je široká 24 m, dlouhá 900 m a vede od nádraží (původně na kraji města) přes hlavní ulici 

Alexandra I. do centra; 

– Třída Car Osvoboditel (dnes Ruská třída) se šířkou 30 m a délkou 12 000 m prochází městem 

a spojuje oba břehy řeky Marica mostem (vybudovány později) a vede až k nádraží Filipovo 

(vybudováno též později). Je považována za krásný moderní bulvár, který byl vyprojektován na 

rozkopaných starých tureckých hřbitovech, močálech a zbytcích výroben střešních tašek; 

– Ulice Alexandăr I. je původní historickou páteří města, napojuje se na ul. Stancionna na jih a 

na sever od náměstí Džumajata přechází v ul. Tărgovska, směřující k Městské zahradě, řece Marici a 

ul. Pobeda ve čtvrti Karšijaka.  

– Ulice Tărgovska (nyní ul. Rajko Daskalova) a její pokračování – ul. Karlovska byly původně 

široké 5-8 m, podle Schnitterova plánu měly mít šířku 16 m (nepodařilo se mu to však prosadit); 

– Dvě nábřežní třídy podle upravené řeky se šířkou 24 m – levá (dnes tř. Marici) a pravá (dnes 

nerealizovaná), s možností dodatečného rozšíření až do 30 m; 

– ul. Marie Luisy;  

– ul. Ljubena Karavelova (nyní ul. 6. září); 

– ul. Sv. Jiří; 

– tř. Vasila Aprilova; 

– ul. Pobeda; 

– ul. Brezovska; 

– ul. Pazardžiška (nyní tř. Bălgarija - Bulharsko) a mnoho dalších. 

Podle Schnitterova plánu byly projektovány také: 

– náměstí před nádražím (odkud vychází svérázný trojzubec ulic); 

– nám. Džumajata (nyní nám. Rimski stadion); 

– nám. Sv. Petky; 

                                                
1125  ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 131, 132; PETKOVA, Teodora. 
Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 51; MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 77. 
1126 GRUEV, Kiril. Obštijat regulacionen plna na gr. Plovdiv ot inž. Ios. Šniter i 40 godini ot planiraneto na grada. Plovdivski obštinski 
vestnik. S. 3-9; PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 51; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina et FĂRKOV, Julij. 
Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo prez 19-20 vek. Părva čast. S. 59-61.  
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– nám. Săedinenie (Sjednocení); 

– nám. Cara Simeona (nyní Centrální nám.); 

– nám. Preslavu (nyní nese jiný název); 

– nám. Kočo Čestimenskeho a další. 

3. Parky a zahrady - v dnešní době, kdy jsou požadavky na kvalitní městské prostředí a ovzduší 

životně důležité, lze ocenit Schnitterův zelený systém města, třebaže nebyl úplně realizován. V 

Schnitterově plánu byly zahrnuty:  

– zahrada Cara Simeona, vytvořená pro potřeby první bulharské zemědělskoprůmyslové 

výstavy (založena roku 1891); 

– Městská zahrada (založena roku 1878), naproti nám. Săedinenie (Sjednocení); 

– Knížecí zahrada (založena roku 1880), nyní nám. Săedinenie (Sjednocení); 

– Sachat tepe; 

– Bunardžika a další. 

4. Řeka Marica – Schnitter věnoval velkou pozornost také řece jako důležitému městotvornému 

faktoru. Řeka v té době dosahovala šířky 60-300 m, podle plánu byla šířka upravena na 160 m podél 

celého města (je zajímavé, že koryto řeky zůstalo v původní podobě s ostrovy a meandry). 

 

Schnitterův plán Plovdivu byl prvním komplexním městským plánem v Bulharsku vůbec 

(pro zajímavost: územní plán Sofie, vypracovaný rakouským inženýrem Johanem Petelem, byl 

schválen až v roce 1911). Schnitterovu prozřetelnost a přesnou prognózu lze ocenit i po více 

než sto letech. Pobyt ve Vídni, která se v té době měnila v moderní evropské velkoměsto 

doslova před jeho očima, a později v Moskvě, která se také vyvíjela jako významné centrum, 

měl patrně vliv na Schnitterovy vize. Je však důležité, že Schnitter ctil přírodní a historické 

danosti města. Přítomnost pahorků (tepet), řeky a orientální struktury, které Schnitter 

bezpodmínečně zachoval, byly propojeny abstraktní a pravidelnou strukturou. Schnitter tak 

území bezbolestně zorganizoval a zachoval logiku skeletu historických tras, prostorů a 

komunikací. Dochována byla trasa historické komunikace, stejně tak i trasy šikmých ulic k 

Asenovgradu a Stancionna (ul. Stancionna se stala součástí dalšího kompozičního prvku 

trojzubce). Čtveřice ohraničujících tříd umožňovala další rozvoj vnitřního města a naopak 14 

plánovaných předměstí, organicky napojených na město umožňovalo jeho budoucí rozvoj. 

Podrobný průzkum katastrálního snímku a regulačního Schnitterova plánu ukazuje, že ve 

starých částech města architekt sledoval obrysy ulic. Správně zachytil tendence rozvoje 

směrem k nádraží, kde aplikoval geometrickou uliční síť ve směru jihozápad a jihovýchod. V 

místech, kde byly nezastavěné terény, se regulace řídila podle světových stran (princip 

římského města) a ulice jsou tak rovnoběžné se čtyřmi třídami.1127 

V důsledku některých hrubých zásahů do plánu v pozdějších letech byly způsobeny 

nenapravitelné škody, jejichž negativa dnes s odstupem času lze pouze konstatovat. Mnoho 

Schnitterových záměrů bylo zastaveno už na začátku městským úřadem, zejména rozměry 

                                                
1127 Tamtéž. 
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 ulic a náměstí. Podle Schnitterových představ náměstí Džumajata mělo být mnohem větší, 

mělo se stát jakýmsi srdcem města, kde se potkávalo 9 ulic (některé z nich jsou dnes velmi 

frekventované a často ucpané). Schnitter ve svém plánu počítal také se širokými ulicemi a 

bulváry (na hlavních tepnách si představoval šířku až 50 m!). Když byl plán hotov, vyvolal, jak 

již bylo řečeno, odpor a kritiku vedení města. Po velikých diskuzích byla šířka některých ulic 

pozměněna (žádná z nich dnes nemá šířku 50 m). Údajně architekt věděl, že se pod hlavní 

ulicí (Alexandra I.) nachází zbytky římského stadionu, a původně navrhoval, aby ulice byla 

široká 54 m. Městský úřad nakonec rozhodl, že ulice bude mít šířku 16 m, i když zpočátku 

naléhal, aby ulice měla pouhých 12 m, což bohatě postačovalo pro míjení 2 kočárů. Po 

dlouhých diskuzích tak Schnitter vybojoval další 4 m.1128 

Schnitterův plán byl v roce 1901 vytištěn ve státním kartografickém institutu a roku 

1906 v litografii I. Prezeho v Sofii, obojí v měřítku 1:5000. Starší plán byl v pěti barvách a ulice 

byly označeny pouze čísly. Novější plán byl opět v barevném provedení, kde sedm různých 

barev označovalo městské části, vodní a zelené plochy, ulice a veřejné budovy, a s uvedením 

nových názvů velkých ulic. Pro nalezení jednotlivých objektů sloužilo přiložené vysvětlení. Plán 

byl rozdělen na čtverce po 10 cm, s označením svislých sloupců arabskými číslicemi a 

vodorovných bulharskými písmeny. Po Schnitterově smrti se o jeho původní plán nepečovalo, 

takže byl značně poškozen. V roce 1926 byl rozřezán na čtverce se stranou 1 m a vzniklých 

44 samostatných kartonů je dnes uschováno ve speciální skříni v městském archivu.1129 

Schnitterův plán Plovdivu byl koncepčně velmi silný a až do poloviny 20. století sloužil 

rozvoji města bez nutnosti změn. Velká část Plovdivu tak vznikla na základě Schnitterova 

plánu. Plovdiv se tak jako jedno z prvních měst v Bulharsku řídil komplexním plánem, 

zachovávajícím historické dědictví a zároveň aplikujícím evropská a americká paradigmata 

plánování. Potřeba nového plánu se objevila ve 20. letech, kdy se uvažovalo o výstavbě 

nových budov pro soudní dvůr, radnici, divadlo, veletrh a zároveň se město rychlým tempem 

rozvíjelo do okolí. Další rozvoj města pokračoval od 40. let 20. století podle plánu německého 

profesora Hermana Jansena (1944), plánu bulharského architekta B. Markova (1951) a 

dalších.1130 

 

11.3. Závěr 

Český architekt, inženýr a stavitel Josef Schnitter (1852-1914) přijel do Bulharska jako ženijní 

inženýr a bojoval za jeho osvobození. Po válce se ocitl v Plovdivu, kde zůstal natrvalo – tomuto 

městu věnoval celých 36 let svého života. Pro dobro města nakonec i zaplatil vlastním životem. 

Stal se prvním městským architektem a zároveň postavil jedny z nejreprezentativnějších 

                                                
1128 PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 51; KALINKOVA, Penka. Nasledstvoto na Josif Šniter. S. 26. 
1129 V roce 1927 byl rozřezán na kusy pod záminkou, že bude lépe uchován a byl odevzdaný k úschově v Národní knihovně Ivana 
Vazova v Plovdivu. MARINOV, Aleksandăr. Josif Šniter i Plovdiv. S. 79; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova 
sledosvoboždenska Bălgarija. S. 132; PETKOVA, Teodora. Neocenimoto delo na Josif Šniter. S. 53.  
1130 Vyhodnocení historických podkladů ve vztahu k dnešku a k realizované zástavbě se jeví jako samostatný úkol zkoumání. Viz 
podrobněji BRANKOV, Nikolay. Josef Schnitter jako otec moderního Plovdivu. S. 76.  
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budov, které jsou dodnes součástí architektonické siluety města. Navrhl první regulační plán, 

který předurčil další vývoj i formování Plovdivu v moderní evropské město. Schnitter zůstává 

také symbolem obětavé, poctivé a kvalitní práce, kterou vykonával pro svou druhou vlast – 

Bulharsko. Hmotné výsledky jeho práce přežily dokonce jedno z největších zemětřesení, které 

město postihlo (1928). Další poznatky o jeho životě i tvorbě přinese další výzkum. 
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Obr. 27 Josef Schnitter s rodinou. Zdroj: DA Plovdiv 

 

 

Obr. 28 Pohled na starý Plovdiv se zvonicí kostela sv. Bohorodičky. Zdroj: archiv autora 
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Obr. 29 Schnitterův regulační plán Plovdivu z roku 1891. Zdroj: DA Plovdiv 
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 Obr. 30 Dům Ivana 
Andonova 
v Plovdivu. Zdroj: DA 
Plovdiv 

 

   

 

 Obr. 31 Gymnázium 
v Asenovgradu. 
Zdroj: Haskovo.NET 
 

   

 

 Obr. 32 Dům v ulici 
Ivana Vazova. Zdroj: 
DA Plovdiv 
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Obr. 33 Návrh domu Michaila Slavova, Plovdiv, 1906.. Zdroj: DA Plovdiv 

 

 
Obr. 34 Návrh domu Charilaje Peeva, Plovdiv, 1902. Zdroj: DA Plovdiv 
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 Obr. 35 Kostel sv. 
Jiří v Plovdivu, b. d. 
Zdroj: DA Plovdiv 

 

   

 

 Obr. 36 Byvalý 
dům městské obecní 
správy v ul. Rajko 
Daskalov 45, b. d. 
Zdroj: DA Plovdiv  

   

 

 Obr. 37 Kostel kostel 
Sv. Cyrila a 
Metoděje a Sv. 
Alexandra Něvského 
v Plovdivu, b. d. 
Zdroj: Plovdiv Time 



Disertační práce 

- 290 - 

Když Češi budovali Bulharsko 

 
 



 

- 291 - 

12. Adolf Kolář (1841-1900). 
První městský architekt Sofie 
 

 

 

Mezi nejznámější české architekty, kteří působili v hlavním městě Sofie a realizovali některé 

dnes již emblematické stavby, patří bezesporu Adolf Kolář (1841-1900). I tento architekt 

zařazen do stovky nejvlivnějších cizinců v novodobých dějinách Bulharska.1131 Přesto 

zůstávají jeho život i profesní působení nadále zahalené mnoha nejasnostmi a jeho tvorba 

není dodnes detailně zmapována. Tato kapitola se tomuto architektu věnuje s cílem alespoň 

v základech vylíčit jeho tvůrčí osobnost i život v Bulharsku a definovat otázky, jejichž odpovědi 

budou snad nalezeny díky dalšímu výzkumu. Samotná situace vznikla skutečností, že architekt 

zůstal svobodný a bezdětný a po jeho smrti došlo k vydražení i rozkradení jeho pozůstalosti. 

Mnoho jeho staveb pak zaniklo v čase. Dnes lze s lítostí konstatovat, že od architekta, který 

strávil v Sofii dvacet dva let a postavil jedny z nejimpozantnějších staveb, nejsou k dispozici 

žádné plány jeho staveb, a v Sofii stojí zřejmě poslední dochovaný (či známý) obytný dům, 

který projektoval a druhý se dochoval v značně přestavěné podobě. Některé plány se 

dochovaly v soukromé sbírce Jokimov-Stoilovová, která jak bylo již jednou vylíčeno, není 

přístupná. Kolářova smrt nebyla ani patřičně oznámena v bulharském tisku a dnes není nic 

známo o jeho hrobě v Sofii.1132 

Hned první otazník se týká architektovy identity, kterou se nikdo z badatelů dosud 

nezabýval. Ostatně původ architekta je dnes široce známý, drobná záhada však tkví v něčem 

jiném. Ve starší bulharské literatuře je Kolář známý jako Anton či Antonín Kolar/Kolár (takto 

                                                
1131 PANTEV, Andrej et GAVRILOV, Borislav. 100-te naj-vlijatelni čuždenci... 
1132 V posledních letech byla Adolfu Koláři věnována pozornost v příspěvcích: Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija v kraja na 
XIX-načaloto na XX vek [katalog k výstavě]. S. 36-37; STERN, Marcella. Der Beitrag der österreichisch-ungarischen Monarchie... 
S. 151-152; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Češkite inženeri-emigranti... S. 44-45; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na 
nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 121-126; KOCEVA, Veneta. Părvijat regulacionen i gradoustrojstven plan na grad Sofija. 
S. 51-56 nebo v rámci výstav Architekt Adolf Kolar, viz Izložba „Architekt Adolf Kolar“ [online]. Dostupné z: 
http://sofiahistorymuseum.bg/bg/ekspozicii/digitalna-ekspozicia/item/1154-изложба-„архитект-адолф-колар“ a Pulsăt văv 
vremeto“ – Gradoustrojstvoto na Sofija, viz Gradoustrojstvoto na Sofija: Pulsăt na grada văv vremeto [publikace k výstavě]. S. 
XX; Materiali ot izložba: „Pulsăt văv vremeto“ – Gradoustrojstvoto na Sofija, organizirana ot Muzej za istorija na Sofija, Stolična 
obština [online]. Dostupné z: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/911; Izložbata Gradoustrojstvoto na Sofija – Pulsăt văv 
vremeto v podrobnosti [online]. Dostupné z: http://sofiazanas.blogspot.com/2015/10/blog-post.html ad. 

http://sofiahistorymuseum.bg/bg/ekspozicii/digitalna-ekspozicia/item/1154-изложба-
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/911
http://sofiazanas.blogspot.com/2015/10/blog-post.html
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je po něm i pojmenována ulice v Sofii od roku 2012) a v dochovaných pamětech se zmiňuje 

jako „Tony“1133. Uvádí se také jako Václav Antonín Kolář. Posléze historička Marcella Stern 

znovuobjevila jeho původ z Bašnic u Hořic, který se také uvádí i v dobových zdrojích – např. 

již v jeho v nekrologu v dobovém tisku. V dochovaném matričním záznamu se však objevuje 

pouze jméno Václav, tedy Václav Kolář. Sám architekt se dle dochovaných dokladů 

podepisoval jako „Ad. V. Kolár“ a z dalších dobových pramenů (včetně latinsky psaných 

záznamů sofijské katolické farnosti) lze doložit, že to byl Adolf Václav (Vencelsav) 

Kolár/Kolář. Objevuje se také další obdoba – Václav Adolf Kolář1134. 

Forma jména Adolf Václav Kolář by mohla být utvořena podle pravidel ruských (Kolář 

měl co dočinění s Rusy, jak bude dále uvedeno)1135 nebo bulharských jmen tj. Adolf Kolář, po 

otci Václav. Pokud by byla obrácená forma Václav Adolf Kolář, tak by se otec měl jmenovat 

Adolf. Jenže v bašnické matriční knize je jasně uvedeno, že se jak syn, tak i otec se jmenovali 

stejně – Václav. Tato skutečnost vyvolává otázku, zda dotyčný architekt jej totožný s osobou 

narozenou v Bašnicích, a v případě, že ano, co způsobilo proměnu jmena z Václava na Adolfa? 

Vzhledem k tomu, že už starší česky psané zdroje (v roce 1909 například vyšlo o něm 

heslo v Ottově naučném slovníku, jakož i zmíněný nekrolog v novinách), je nutno v tuto chvíli 

operovat s oficiálními informacemi. Pro sestavení životopisu architekta Koláře bude použit jako 

základ text z jeho nekrologu1136, který je nutno brát s jistou rezervou, dále další zdroje, které 

přináší podobné životopisné údaje 1137  a bude doplněn dalším archivními zdroji. Krátký 

životopis architekta sestavila mimo jiné Dobrina Želevová-Martins, ve kterém se však 

objevují některé faktografické nepřesnosti. 1138  Některé skutečnosti napravila ve svém 

internetovém článku.1139 Ta ho zde uvádí jako již výhradně jako Václava Koláře a doplňuje 

jeho „pseudonymy“ Adolfa, Antonína, Antona. 

  

                                                
1133 Dle vzpomínek potomků rodiny Merglové, viz BALTEV, Dimităr. Bastunăt na arch. Kolar igrael po gărbovete na nepočteni 
predpriemači. Arch & Art borsa. 3. 3. 1998, god. VII, br. 9 (311), s. 16. 
1134 Úmrtí. Národní listy. 3. 1. 1901, roč. XLI, č. 3, s. 2. 
1135 Podobně jako tak Josif Vjačeslav Schnitter (Josef Schnitter), Osip Ferdinandovič Tauchen (Josef Tauchen) ad. 
1136 Úmrtí krajana v Bulharsku. Národní politika. 5. 1. 1901, roč. XIX, č. 5, s. 5. Řada z publikovaných informací se pak objevuje v 
hesle Kolář Václav. In: Ottův slovník naučný: Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýosmý díl. S. 784. 
1137 POUR, Josef. Václav Kolář. In: Pod Zvičinou: sborníček vlastivědný, věnovaný mládeži okresu hořického. Roč. II. Hořice: 
Učitelská jednota, 1921. s. 34-35; ZWIEFELHOFER, Eduard. Sbírky: Sbírky Kolářovy. In: ŠPRINGER, Josef, ed. 40 let 
Archeologického a musejního spolku v Hořicích v Podkrkonoší: 1887-1927. Hořice: v. n., 1927. s. 22-23; TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. 
Václav Kolář. Pod Zvičinou: vlastivědná čítanka. 2000, roč. XVIII, č. 5, s. 11; ZAMOUŘIL, Miroslav. Významný rodák z Bašnic. 
Bašnický občasník. 2013, č. 1, s. [5]. 
1138 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. 
1139 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. 31 Dekemvri – Pameten den za părvija glaven architekt na Sofija Vaclav Kolar (17. 07. 1841-
31. 12. 1900) [online]. Docent d-r. arch. Dobrina Zheleva-Martins Viana. [cit. 21. 2. 2020]. Dostupné z: https://zheleva-
martins.com/monografii/. V tomto článku architektka publikovala poprvé Kolářův nekrolog přeložený do bulharštiny (jeho znění se 
poprvé objevil v českém Kolářově hesle ve Wikipedii). 

https://zheleva-martins.com/monografii/
https://zheleva-martins.com/monografii/
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12.1. Život Adolfa Koláře 

Václav (Adolf) Kolář se narodil 17. července 1841 v domě č. 3 v Bašnicích v rodině 

chalupníka a rychtáře Václava Koláře a Anny, roz. Novotné.1140 Měl jednu sestru Annu1141 a 

jeho bratrancem byl Josef Kolář (1830-1910), spisovatel a lektor slovanských jazyků při 

vysoké škole technické v Praze1142. 

O Kolářově raném věku není známo. Školu navštěvoval v Milovicích 1143 , posléze 

studoval na reálné škole v Praze.1144 Když roku 1863 vypuklo polské povstání odebral se coby 

technik1145 „jako dobrovolník k polským povstalcům proti ruskému vojsku“ a po ukončení tohoto 

povstání byl „jako poručík postrkem dopraven ku svým rodičům“ a zde internován.1146 Dle 

dalších informací z nekrologu Kolář odešel (prchl) po nějakém čase „z domova, aniž by byl 

někomu řekl, kam odchází“.1147 Až po dvou letech poslal svým rodičům do Bašnic krátkou 

zprávu, že se usadil v srbském Bělehradě, kde působil jako kreslič u jistého stavitele.1148 

Skutečnost jeho pobytu v srbském hlavním městě potvrzuje také krátká poznámka v matrice 

narozených „Křestní list 5. 3. 1865 za příčinou odchodu do tureckého Srbska“.1149 

V dalších letech se přesunul do Bukurešti, kde „jako kreslič u architekta obrátil na sebe 

takovou pozornost znalců, že obdržel státní stipendium rumunské k dalšímu technickému 

studiu ve Vídni a Paříži“.1150 Na jaké školy studoval, není zatím známo. Poté měl sloužit v 

rumunském ministerstvu veřejných staveb.1151 Tehdy nabyl značného jmění, o kterém však 

později zase přišel.1152  

                                                
1140 SOA v Zámrsku, f. Sbírka matrik Východočeského kraje, Hořice, Bašnice, Bříšťany, Chvalina, Doubrava, Dolní Dobrá Voda, 
Horní Dobrá Voda, Svatogothardská Lhota, Libonice, Milovice, Třebnouševes, Vinice, Ostrov, římskokatolická církev, sig. 47-4 
Kniha narozených (1810-1842), pag. 654, fol. 336, 17. červenec 1841, Wáclaw Kolář. Dostupné z: 
http://88.146.158.154:8083/047-00007.zip [cit. 6. 2. 2021]. Václav Kolář st. byl synem Jana Koláře, chalupníka z Bašnic č. 3, a 
Anny, roz. Krisákové z Bříšťan č. 31. Anna Novotná byla dcerou Jiřího Novotného, chalupníka v Hořickém újezdu a Kateřiny 
Stárkové, roz. Vackové z Libně č. 4. Rodinné zázemí architekta nebylo podrobněji zkoumáno. Dle nekrologu cit. v pozn. v 6 se 
narodil „roku 1840 v Bašnicích u Hořic, kde byl jeho otec asi třicet let rychtářem a představeným.“ 
1141 Osobní archiv PhDr. Aleny Voříškové, manželky prof. RNDr. Josefa Voříška (†), jehož prababička byla sestrou Adolfa Koláře. 
1142 Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5; POUR, Josef. Václav Kolář. S. 34. 
1143 ZAMOUŘIL, Miroslav. Významný rodák z Bašnic. S. [5]. Informace nebyla ověřována historickými dokumenty. 
1144 Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5; Kolář Václav. In: Ottův slovník naučný... S. 784. Skutečnost potvrzují studované katalogy 
žactva: AHMP, f. 959 Česká vyšší reální škola v Praze, Katalogy žactva, Školní rok 1857/1858, IV.-VI. třída, Seznam IV. třídy, č. 
114 Kolář Vácslav; AHMP, f. 959 Česká vyšší reální škola v Praze, Katalogy žactva, Školní rok 1858/1859, IV.-VI. třída, Seznam 
V. třídy, č. 48 Kolář Vácslav. Dále viz Jahresbericht der k. k. böhmischen Ober-Real Schule zu Prag: für das Schuljahr 1859. 
[Prag]: Druckerei der k. k. Schulbücherverlagsverwaltung für Böhmen, [1859]. 55 S. S. 31, 35. Jeho spolužákem ve třídě byl 
budoucí malíř Jaroslav Jirásek, bratr učitelky Bohdany Chytevové a dalších představitelů Jirásků v Bulharsku. 
1145 POUR, Josef. Václav Kolář. S. 34; TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. Václav Kolář. S. 11. Není zřejmé jak tuto informaci chápat – 
uvedení, že své technické vzdělání získal na pražské reálce, není zcela přesvědčivé, přestože v rámci výuky na ČVRŠ byly 
předměty jako technické kreslení ad. Další informace, že absolvoval PÚ, se zřejmě nezakládá na pravdě (nesmí být zaměňován 
s Václavem Kolářem, učitelem chemie a absolventem PÚ v Bulharsku). V době, kdy vyjížděl do bojů, mu bylo kolem 22 let, tedy 
mohl již aktivně působit v oblasti stavitelství např. jako kreslič nebo stavitelský asistent. 
1146  Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5; Kolář Václav. In: Ottův slovník naučný... S. 784; POUR, Josef. Václav Kolář. S. 34; 
TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. Václav Kolář. S. 11. 
1147 Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5; Kolář Václav. In: Ottův slovník naučný... S. 784. 
1148 Tamtéž; TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. Václav Kolář. S. 11. 
1149  Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija v kraja... S. 36. ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova 
sledosvoboždenska Bălgarija. S. 121-126. Skutečnost dokládá matriční záznam, viz pozn. 9. 
1150  Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5; Kolář Václav. In: Ottův slovník naučný... S. 784; POUR, Josef. Václav Kolář. S. 34; 
TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. Václav Kolář. S. 11. 
1151 Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5; Kolář Václav. In: Ottův slovník naučný... S. 784. 
1152 Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5. 

http://88.146.158.154:8083/047-00007.zip
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V této době se také setkal svým krajanem inženýrem Jiřím Proškem (1847-1905), s 

nímž měl pracovat společně na návrhu kanalizace města.1153 Oba brzy přišli o všechny své 

úspory, protože rumunská správa nedodržela své finanční závazky. 

Po vypuknutí rusko-turecké války (1877-1878) přešel s Rusy (zřejmě na popud Jiřího 

Proška) přes Dunaj „v průvodu a ve společnosti knížete Korsakova-Dondukova“1154, který se 

později stal prvním administrátorem svobodného bulharského státu. Ottův slovník naučný to 

prezentoval takto: „Po vypuknutí rusko-turecké války vstoupil jako technik do ruské armády, 

byl přidělen ke generálnímu štábu a řídil v technickém sboru přechod vojska přes Dunaj. Byl 

vyznamenán řádem sv. Anny. Po válce byl přidělen v Sofii ke gubernátoru generálu 

Dondukovu-Korsakovu a později šel s ním jako gubernátorem na Ural [!], kde několik roků 

setrval.“1155  Je zřejmě, že Kolář byl dalším Čechem, který přišel do Bulharska s ruskou 

armádou. Usadil se v Sofii, kde přicestoval patrně v dubnu 18781156, strávil zbytek svého života 

a „jako architekt provedl největší a nejkrásnější budovy státní“.1157 

 

12.2. Působení Adolfa Koláře v Sofii 

Město Sofie bylo osvobozeno vojsky generála Gurka dne 23. prosince 1877/4. ledna 1878. 

Podle dobových svědectví byla na tomto dni vojska slavnostně uvítána místními obyvateli, 

načež se všichni účastnili bohoslužby v kostele (katedrále) Sv. Krále (Sv. Nedeljy). Jedna z 

prvních akcí nově jmenovaného gubernátora Pjotra Alabina1158 byla zorganizovat komunální 

volby. Ještě v březnu 1878 se začala řešit otázka plánování města: nutností bylo sestavit nový 

městský plán, který měl být svěřen kompetentní osobě. Ze skutečnosti, že bylo potřeby 

„nového“ plánu (jak je udáváno v dobových dokumentech), Dobrina Želevová-Martins 

předpokládá, že podobný plán již existoval. Podle badatelky to mohl být plán z doby turecké 

správy města nebo plán zpracovaný ruskými ženijními inženýry záhy po osvobození města. 

Želevová připouští, že k dispozici mohly být též oba plány, avšak ani jeden se dodnes 

nedochoval.1159 Stejně tak ale je možné, že žádný plán neexistoval. 

Již dne 3./15. května 1878 jmenovala sofijská městská rada Adolfa Koláře vůbec 

prvním architektem města Sofie s platem 40 stříbrných rublů. Kolář měl být také členem 

hygienické komise pro zvelebení města. Ihned se ihned pustil do práce: zaměření, vyklízení 

                                                
1153 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 36-37; STERN, Marcella. Der Beitrag der österreichisch-ungarischen Monarchie 
zur Stadtentwiklung in Bulgarien von 1878 bis nach dem Ersten Weltkrieg. S. 151-152; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-
stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 120. 
1154 Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5. 
1155 Kolář Václav. In: Ottův slovník naučný... S. 784. 
1156 Přicestoval patrně v doprovodu knížete Dondukova. 
1157 Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5. 
1158 K dočasné ruské správě: MILČEVA, Krasimira. Ruskoto graždansko upravlenie v Sofija 1878-1879. In: Sofija – 130 godini 
stolica na Bălgarija: Naučen forum, 31 mart 2009: Sbornik săs statii posveteni na Sofija. Sofia: Stolična obština, Săjuz na učenite 
v Bălgarija et OP „Stara Sofija“, 2009. s. 41-50. 
1159 K působení Koláře v prvních letech po osvobození v Sofii nejpřesnější informace prezentuje ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. 
Biografija na Sofija. S. 39-78, 51-56. 
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 terénu od zbořených staveb, provádění nových ulic a chodníků apod.1160 Ještě tentýž měsíc 

(26. května 1878) projednávala městská rada zpracování nového plánu města1161 , podle 

kterého by se měla řídit úprava a vedení nových ulic. Rozhodla zadat architektovi vypracování 

plánu nového vedení ulic. Mezitím bylo zakázáno stavět domy na uličních čárách. V létě 1878 

se ohledně této otázky pracovalo velmi intenzivně, prováděly se průzkumy a vyklízení terénu. 

Na začátku srpna 1878 rozhodla městská rada o první demolice chátrajících domů1162 pro 

potřeby budoucího plánování a rozšiřovaní nově navržených ulic podle nového plánu města, 

a práce pokračovaly do konce září 18781163. O jaký plán se jedná, svědčí protokol ze zasedání 

městské a okresní rady ze dne 1. září 1878. Na tomto zasedání byl diskutován plán 

vypracovaný městským architektem a schválený vládou, a zejména rozvržení jednotlivých 

městských čtvrtí. Zde bylo rozhodnuto mimo jiné rozšířit a upravit některé ulice, na kterých 

měly být vybudovány nové stavby. Tento plán byl pravděpodobně pouze pro centrální část 

města, popřípadě nezahrnoval celé město, neboť na zasedání bylo rozhodnuto o vypracování 

jednoho velkého plánu celého města. Podle Dobriny Želevové-Martins však s největší 

pravděpodobností plán nebyl zpracován v dobrém měřítku, protože jeho realizace v listopadu 

1878 skutečně začala a souběžně byly dopracovávány podrobné regulační plány pro 

jednotlivé čtvrtě dle číslování v Kolářově plánu. V regulačních pracích pomáhal Kolářovi jeho 

o něco později jmenovaný asistent – krajan Arnošt Marterer.1164 

Mezitím ruský císařský komisař (a Kolářův starý známý) kníže Michail Dondukov-

Korsakov projednal otázku sídla prozatímní ruské vlády a jako sídlo byla nově zvolena Sofie 

(10. října 1878). Dondukov přijel do města, načež pár dní později dne 17. října 1878 byla 

městská rada informována, že první Kolářův plán byl schválen také knížetem Dondukovem. V 

roce 1878 se Kolář zabýval také projekční činností. Projektoval mimo jiné první návrh pomníku 

apoštola svobody Vasila Levského nebo přestavbu Černé mešity na věznici (dnes kostel Sv. 

Sedmipočetníků).1165 

Dne 25. ledna 1879 byl architekt Adolf Kolář přiřazen do oddílu veřejných budov přímo 

pod vedením knížete Dondukova (stal se tedy gubernským technikem).1166 Na jeho doporučení 

                                                
1160 DA Sofijа, f. 1K, op. 1, a. e. 21, l. 10-11 gr. Protokol № 17 ot zasedanie na Sredecki upravitelen săvet, 3. 5. 1878; DA Sofijа, 
f. 1K, op. 3, a. e. 1, l. 1 Pismo ot Sofijskijа gradski săvet do architekt Adolf Kolar za naznačavaneto mu za gradski architekt, 4. 5. 
1878; DA Sofijа, f. 1K, op. 4, a. e. 262 Raport ot predsedatelja na sanitarnata komisija do gubernatora i prepiska na predsedatelja 
na săveta s policmejstera za počistvane na rusloto za Krivata rečka, naznačavaneto na Adolf Kolar za gradski architekt i 
organizirane na počistvaneto na grada, 28. 3-29. 12. 1878, 14 l.; MILČEVA, Krasimira. Ruskoto graždansko upravlenie v Sofija... 
S. 44-45; CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... L. 127, 128, 181 ad. Poslední zdroj také přináší 
důležité informace o působení architekta Koláře v Sofii. 
1161 O plánu jednala ještě v březnu 1878, viz DA Sofijа, f. 1K, op. 1, a. e. 21, l. 4 Protokol № 7 ot VII zasedanie na Sredecki 
upravitelen săvet, 10. 3. 1878. 
1162 Viz např. DA Sofijа, f. 1K, op. 2, a. e. 425A, l. 2 Raport ot arch. Kolar za săbarjаne na stari turski kăšti, 7. 9. 1878. 
1163 DA Sofijа, f. 1K, op. 1, a. e. 21, l. 4 25 gr. Protokol № 34 ot kolegilano zasedanie Gradskija upravitelen săvet, 3. 9. 1879; DA 
Sofijа, f. 1K, op. 4, a. e. 257 Pismo ot voennija inžener do săveta za naznačavane na komisija za ocenka na sgradata na Voennata 
bolnica i akt za ocenka na bolnicata; akt za remonta na kăštata na M. K. Bubotinov; molba ot gradskija architect A. Kolar do săveta 
za osvoboždavaneto mu ot služba, 16. 9.-4. 12. 1878, 7 l. ad. 
1164  ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Biografija na Sofija. S. 51-56; ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova 
sledosvoboždenska Bălgarija. S. 122; STERN, Marcella. Der Beitrag der österreichisch-ungarischen Monarchie... S. 151-152; 
CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... L. 127, 128, 181, 201-202. 
1165 Archiv autora. 
1166 V prosinci 1878 žádal o poruštění ze zdravotních důvodů. Viz DA Sofijа, f. 1K, op. 4, a. e. 257 Pismo ot voennija inžener do 
săveta za naznačavane na komisija za ocenka na sgradata na Voennata bolnica i akt za ocenka na bolnicata; akt za remonta na 
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(zřejmě za přispění Jiřího Proška) byl jako hlavní architekt Sofie jmenován další Čech – 

inženýr Václav Roubal. Architekt Roubal pokračoval v Kolářem započaté práci, tj. 

vypracovávání podrobných regulačních plánů čtvrtí a dláždění a úpravy nových centrálních 

ulic.1167 

Dne 22. března 1879 byla Sofie vyhlášena hlavním městem Bulharského knížectví. V 

dubnu byl zvolen první bulharský kníže Alexander I. Battenberg. V té době byly již zpracovány 

regulační plány šesti nových čtvrtí (s čísly I, II, III, IV, V a XV podle Kolářova plánu). V květnu 

a červnu 1879 bylo schváleno několik dalších plánů: plán na regulaci Koňského trhu (Václav 

Roubal), plán na regulaci ul. Samokovské a plán na rozšíření a regulaci náměstí Žitného trhu 

(Jiří Prošek).1168 

Dne 1./13. července 1879 kníže Alexander I. Battenberg přijel slavnostně do Sofie. O 

měsíc později dne 29. srpna 1879 po projednání ve stavebním oddělení k Ministerstvu vnitra 

nové bulharské vlády byl knížeti předložen Plán nové regulace města Sofie, který Battenberg 

schválil a nařídil jeho okamžitou realizaci. Bohužel tento celkový první plán regulace města 

Sofie vycházející z prvního Kolářova plánu a podrobných regulačních plánů zpracovanými 

techniky ve službách města a podepsaným (či spíše schváleným) inženýrem Nikolajem 

Kopytkinem, bývalým gubernským inženýrem a t. č. hlavním inženýrem Stavebního oddělení 

Ministerstva vnitra, zůstal dodnes neobjeven a vše o něm se usuzuje podle dat z dobových 

pramenů.1169 

Plán nové regulace města Sofie vznikala za účasti českých architektů. Hlavní koncepce 

tedy patřila Adolfu Koláři, dílčí regulační plány zpracovávali Václav Roubal, Jiří Prošek, 

Jeroným Bohutinský, dále ruští inženýři Gette, Bergštraser a další. Podle tohoto plánu 

uskutečnily první kroky k proměně Sofie v evropskou metropoli (1878-1879). První práce byly 

spojeny s bouráním a vyklízením terénů, vytyčováním a dlážděním nových ulic a stavbou 

prvních moderních veřejných budov.1170 

Protože se první regulační plány Sofie (Kolářův a Plán nové regulace města Sofie) 

nedochovaly nelze s jistotou říct, na jaký princip byly založeny. Plán však počítal s rozšířením 

ulic, trasováním nových, bouráním starých zchátralých a stavbou nových. Je velice 

pravděpodobné, že se čeští a ruští technici snažili využít danosti města. Byly bourány chátrající 

a nebezpečné objekty a autoři užívali takto vzniklé prostory v centru měst. Centrum bylo velmi 

přesně dané významnými budovami, jako např. bývalý turecký konak (administrativní sídlo), 

který se stalo sídlem gubernátora a posléze palác bulharského knížete Alexandra I. 

Battenberga, dále katedrála Sv. Krále, městské zahradami, které se staly základem pro nový 

městský park. Ve struktuře města existovaly výrazné a důležité uliční komunikace (vstupní 

                                                
kăštata na M. K. Bubotinov; molba ot gradskija architect A. Kolar do săveta za osvoboždavaneto mu ot služba, 16. 9.-4. 12. 1878, 
7 l. L. 6. 
1167 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Biografija na Sofija. S. 51-56 ad. 
1168 Tamtéž; TAŠEV, Petăr. Sofija – architekturno-gradoustrojstveno... S. 25-26 ad. 
1169 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Biografija na Sofija. S. 39-78, 51-56. 
1170 Tamtéž. 
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 komunikace do města i okrouhlý obraný výkop z doby Mitchada Pašy). Proto lze předpokládat, 

že město bylo plánováno na principu napřímení ulic a vymezování důležitých prostor pro nově 

potřebné budovy.1171 „Volba Koláře prvním architektem města byla velmi zdařilá, protože se 

mu za 8 měsíců podařilo nejen započít zaměření stávajícího stavu, připravit okázalý plán 

města, provést rekonstrukci jeho centrální části, ale také zahájit podrobné plánování regulace 

podle čtvrtí.“1172 

V roli gubernského architekta se Adolf Kolář dostal k jiným úkolům, přesto je zřejmé, 

že i nadále dohlížel na plánování města, o čemž svědčí např. dochovaný výkres uličního profilu 

z března 18791173  (tehdy však mohl ještě formálně vykonávat dočasně funkci městského 

architekta, než v dubnu 1879 do Sofie přicestoval jeho nástupce Václav Roubal). Mezi některé 

jeho úkoly, které jsou známé, byla první přestavba tureckého konaku, sídlo ruské správy.1174 

V roce 1879 se Kolář zabýval také návrhem adaptace starého kaznačejstva pro potřeby 

Bulharské národní banky, přestavbu sirotčince (vedl stavbu) 1175  nebo prvními úpravami 

městské zahrady, ve které vznikl hudební altán a kavárenský pavilon.1176 

Zřejmě po odjezdu dočasné ruské správy v červenci 1879, Kolář opustil státní službu 

a věnoval se také soukromým zakázkám. V následujících letech se Kolář stal autorem 

„mnohých domů soukromých, cizích i svých vlastních“1177, které však dnes neexistují a nelze 

blíže identifikovat. Z tohoto období pocházely domy významných státníku a veřejných činitelů: 

dům Georgi Stranského (1883), rodinný dům Konstantina Stoilova (1883), dům Ivana Urumova 

(1883) nebo dům Nikoly Tăpčileštova (1884). Na některých z nich měl podle Petăra Jokimova 

spolupracovat s inženýrem Václavem Krásným.1178 

V tomto období Adolf Kolář projektoval jeden z nejznámějších sofijských hotelů – hotel 

Bulgaria (1880-1885), který patřil mezi jedny z prvních staveb v evropském duchu v Sofii. V 

letech 1880-1882 probíhala další přestavba knížecího paláce v Sofii podle projektu architekt 

Victora Rumpelmayera, na niž se Kolář měl také spolupodílet. 

V první polovině osmdesátých let zřejmě vstoupil Kolář do služeb Vojenského 

ministerstva, pro které realizoval některé vojenské stavby. V tomto ministerstvu pracoval také 

zminěný Václav Krásný, se kterým Kolář udržoval blízký přátelský vztah (Kolář se stal 

kmotrem dvou Krásného potomků), ale zřejmě také i pracovní, protože Krásný pracoval také 

ve službách téhož ministerstva.1179 

                                                
1171 Tamtéž. 
1172 ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. Čechi-stroiteli na nova sledosvoboždenska Bălgarija. S. 122. 
1173 DA Sofijа, f. 1K, op. 3, a. e. 692, l. 2 Profil na ulica „Egerska“, izgotven ot arch. Adolf Kolar, 1879. 
1174  Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5; Kolář Václav. In: Ottův slovník naučný... S. 784; POUR, Josef. Václav Kolář. S. 34; 
TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. Václav Kolář. S. 11. 
1175 DA Sofijа, f. 1K, op. 1, a. e. 22, l. 31-31 gr. Protokol ot zasedanie na Sofijski gradski săvet № 35, 6. 6. 1879. 
1176 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 37. 
1177 Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5. 
1178 JOKIMOV, Petăr. Individualnoto bogato žilište v Sofija ot Osvoboždenieto do Părvata svetovna vojna. S. 70, 74. 
1179 PÁTA, Josef. Zapomenutý český inženýr Václav Krásný. S. 17; ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1891-1896), 
pag. 5, 1891, №30, Maria Krasny; ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1897-1915), pag. 33, 1897, №, Vera Krasny. 
Dcera Marie byla pokřetěna v domě Adolfa Koláře v třídě Dondukova 936 (nelokalizováno). 
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Mezi stavby, které prováděl (pravděpodobně je však neprojektoval1180) patří kasárna 

gardy, dělostřelecká kasárna či jezdecká kasárna, objekty, které již neexistují. Pro ministerstvo 

projektoval i vlastní budovu, jejíž stavbu později vedl Václav Krásný (datována je často 1879-

1885, zřejmě ale vznikala až po roce 1885). 

V únoru 1884 Adolf Kolář byl jmenován členem speciální komise, která se měla zabývat 

realizací pomníku Vasila Levského. Kolář vypracoval nový návrh zadarmo a vedl první 

stavební práce. Pomník byl dokončen do roku 1891, ale komise již mezitím byla roku 1889 

rozpuštěna.1181 Mezi další Kolářovy stavby patří budova hlavního nádraží v Sofii (dokončena 

1888), na které se podílel s Bohdanem Prošek, Václavem Proškem a Todorem Markovem.  

V roce 1887 bylo v Sofii zřízeno technické oddělení při městské obecní správě. Jeho 

prvním ředitelem byl dne 1./12. ledna 1887 jmenován Adolf Kolář (působil do konce roku 1888, 

roční plat měl 6000 leva, který byl srovnatelný platem starosty). V únoru 1887 městská rada 

rozhodla o stavbu nové radnice. Kolář připravil projekt a v květnu prezentoval výsledky své 

práce. Nový obecní dům měl být situovaný na nároží Aleksandrova náměstí naproti knížecímu 

paláci. V květnu 1888 speciální komise (za účastí ministerského inženýra Václava Proška 

ad.) zkoumala terén a půdu. Projekt byl později pozměněn dalšími architekty, stavba ale nebyla 

nikdy realizována (staveniště později posloužilo pro stavbu dnešní budovy Bulharské národní 

banky). Mezi další otázky, které řešil, byla stavba slavnostního oblouku pro uvítání knížete 

Ferdinanda I. v Sofii1182, stavba mužských lázní, veřejné prádelny ad.1183 

Zabýval se zřejmě také regulačními otázkami. Z roku 1888 pochází částečný regulační 

plán nových čtvrtí, kterými byl rozšířen Battenbergův plán: čtvrť kolem nového železničního 

nádraží, dále čtvrti Banišora, Konjovica, Bukata a kolem doktorského pomníku.1184  

Podle vzpomínek rodiny Merglovy se Adolf Kolář znal s knížetem Ferdinandem I., který 

se zajímal o jeho práci.1185 V devadesátých letech projektoval další obytné stavby jako např. 

dům prof. Ivana Georgova (1890) nebo dodnes stojící dům Dimităra Tachova (1891). Z tohoto 

období je další dochovaný Kolářův dům – nájemní dům Jurdana Tropčieva (1892).1186 

Po propuštění se vrátil k vojenským stavbám a od roku 1889 vedl stavbu 1187 

monumentální neorománské budovy kadetní školy (1889-1892).1188 V roce 1894 pro slabý zrak 

                                                
1180 Patrně podle italského projektu, jako řada dalších vojenských objektu v zemi. 
1181 DA Sofijа, f. 1K, op. 3, a. e. 164 Pismo ot Sofijsko gradsko obštinsko upravlenie do arch. Kolar za otpuskane na sredstva za 
izgraždane na pametnik na Vasil Levski; DA Sofijа, f. 1K, op. 3, a. e. 171, l. 6 Blagodarstveno pismo ot Komisijаta za napravata 
na pametnika na V. Levski do arch. Kolar za izkazanata gotovnost da napravi vsički techničeski raboti po postrojаvaneto na 
pametnika bezplatno; BALTEV, Dimităr. Bastunăt na arch. Kolar igrael... S. 16; DA Sofijа, f. 1K, op. 3, a. e. 169 Poemni uslovija, 
protokol ot zasedanie za Sofijskija gradski săvet, oferta, prepiska i kontrakt, sklučen meždu komisijata za postrojavane 
pametnika na Vasil Levski i kamenodeleca Abramo Peruketi (Peruchetti) za izdigane i dovăršvane s priloženi skici, 19. 4. 1884-
18. 12. 1891, 26 l. a další současné. 
1182 DA Sofijа, f. 1K, op. 3, a. e. 16, l. 1 Proekt na arka za posreštaneto na knjаz Ferdinand, odobren ot arch. Kolar, direktor na 
Techničeskoto otdelenie na Sofijsko gradsko obštinsko upravlenie; DA Sofijа, f. 1K, op. 3, a. e. 16, l. 2 Proekt na arka za 
posreštaneto na knjаz Ferdinand. 
1183 CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2 Techničeskoto razvitie na Sofija... L. 116, 200, 201, 331, 345-346. 
1184 TAŠEV, Petăr. Sofija – architekturno-gradoustrojstveno... S. 27. 
1185 BALTEV, Dimităr. Bastunăt na arch. Kolar igrael... S. 16. 
1186 Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 91. 
1187 V dostupné literatuře bývá často uváděno, že stavbu projektoval, ale není to zřejmé z historických pramenů. 
1188 Dokládá to mimo jiné Po Voennoto ministerstvo. Dăržaven vestnik. 12. 9. 1889, god. XI, br. 97, s. 3-4. S. 4; Z dnešního 
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 však musel odříct všechnu prací.1189 Později se ale vrátil opět k práci pro ministerstvo a 

projektoval a stavěl impozantní neorenesanční budovu vojenského klubu (1895-1898, poté 

stavbu vedl Nikola Lazarov).1190 To byla zřejmě Kolářova poslední stavba. 

Mezitím byl v roce 1896 jmenován stavitelem katedrály sv. Aleksandra Něvského v 

Sofii podle projektu ruského architekta Ivana Sergejeviče Bogomolova.1191 Vypravoval také 

stavební plán (harmonogram), podle kterého katedrála měla být postavena do šesti let. Ve 

speciální komisy umístili stavbu a poté vedl stavbu základů, ale byl propuštěn. Bylo to zřejmě 

v souvislosti s tím, že mezitím vláda nechala projekt přepracovat.1192 V jeho nekrologu bylo k 

tomu uvedeno: „Poslední jeho stavbou státní měl být velkolepý metropolitní chrám ke cti sv. 

Alexandra Něvského na památku cara osvoboditele Bulharska; plán měl již hotový, ale když 

vláda při této stavbě nad ním chtěla postaviti mladšího architekta, Bulhara, považoval to V. 

Kolář za nezaslouženou nedůvěru a neuznání své dosavadní záslužné činnosti, vzdal se další 

služby státní a žil poslední tři léta bez služby a výslužby jako soukromník, až osamělý, jako 

starý mládenec, svůj činný život v cizině dokonal.“1193  Zda na tom bylo něco pravdy, ve 

skutečnosti bylo, není známo. Podle některých zdrojů v tomto roce opustil Bulharsko a vrátil 

se do Čech.1194 

Jako úspěšný sofijský architekt získal Adolf Kolář opět značný majetek, „ale přílišnou 

svou dobrotou pro každého, kdo se k němu obrátil o pomoc nebo giro, čehož velmi mnozí 

použili na jeho škodu (zaplatil přes 25 000 franků jako girant!) o větší část svého jmění opět 

přišel, takže mu ze čtyř domů zbyly jen dva.“ 1195 Kolář měl vlastní dům v ul. Oborište (1890), 

ve kterém zemřel. V jeho domě na nějaký čas bydlel malíř Jan (Ivan) Mrkvička.1196 Podle 

paměti rodiny Merglové byl milovníkem zvířat a na zahradě měl menažerii. Zároveň vynikal 

jako přísný stavitel, který striktně sledoval kvalitu práce (údajně si často vůči neposlušným 

bulharským podnikatelům vypomáhal vlastní holí). Další jeho dům se nacházel v ul. 

Moskovska a ve třídě Dondukova.1197 

Adolf Kolář zemřel dne 18./30. prosince 1900 na zánět plic.1198 „V Sofii po sobě 

zanechal krásné a trvalé pomníky svého umění a v srdcích mnohých krajanů i jiných, jimž za 

                                                
Bulharska. Osvěta. 1892, roč. XXII, č. 6. S. 481-495. S. 490. 
1189 Archiv Městského muzea a galerie Hořice, dopis panu Řehákovi, 1894. 
1190  Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5; Kolář Václav. In: Ottův slovník naučný... S. 784; POUR, Josef. Václav Kolář. S. 34; 
TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. Václav Kolář. S. 11; CDA Sofija, f. 120K, op. 1, а. е. 17 Pisma, snimki, smetki, poemni uslovija i dr. za 
postrojavaneto na Voennija klub v Sofija, 1898-1899; Projektoval a vedl stavbu 1895-1898, stavba byla dokončena v letech 1898-
1903. Kromě Nikoly Lazarova je zmiňován Friedrich Grünanger, viz ŽELEVA-MARTINS, Dobrina. 31 Dekemvri – Pameten den 
za părvija glaven architekt... [online]. 
1191 KERMEKČIEV, Asen. Bălgarskata narodna katedrala. Sofija: Pečatarska rabotničeska kooperacija „Franklin“, 1921. 112 s. S. 
31, 36. 
1192 STOILOVA, Ljubinka. Architekturni fragmenti ot stara Sofija. S. 16. 
1193  Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5; Kolář Václav. In: Ottův slovník naučný... S. 784; POUR, Josef. Václav Kolář. S. 34; 
TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. Václav Kolář. S. 11. 
1194 Adolf Vaclav Kolar. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 162-163. 
1195  Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5; Kolář Václav. In: Ottův slovník naučný... S. 784; POUR, Josef. Václav Kolář. S. 34; 
TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. Václav Kolář. S. 11. 
1196 BALTEV, Dimităr. Bastunăt na arch. Kolar igrael... S. 16. 
1197 Archiv autora. 
1198  Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5; Kolář Václav. In: Ottův slovník naučný... S. 784; POUR, Josef. Václav Kolář. S. 34; 
TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. Václav Kolář. S. 11. 
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života prokázal mnoho dobrodiní, pojistil si vděčnou vzpomínku.“1199 Dne 2. ledna 1900 byl 

pochován „za značného účastenství“ na tamějším (patrně katolickém) hřbitově.1200 

Již během života odkázal roku 1894 hořickému Archeologickému museu 240 kusů zbraní a 

šperků a o 4 roky (1898) později 120 kusů stříbrných a 194 kusů převážně řeckých a římských 

měděných a bronzových mincí.1201 Svou bohatou sbírku „vzácných a drahocenných zbraní 

orientálních a starožitností“ také odkázal museu v Hořicích. Ta byla po jeho smrti dočasně 

převezena do rakouského konzulátu. Po Kolářově smrti se však přihlásil bulharský bankéř 

Gešov s pohledávkou 82 000 franků a na architektovo jmění byl vyhlášen konkurs. Sbírky byly 

převezeny na rakouský konzulát i přes žádosti hořického muzea a intervence Jana Mrkvičky, 

ředitele malířské školy, a tamějšího profesore M. Vasieleva, byly předměty nakonec prodány 

ve veřejné dražbě.1202 „Museum pořídilo si příznivcovo sádrové poprsí a uložilo jeho bulharské 

šperky do zvláštní vitríny. Mince a zbraně byly zařazeny do ostatních.“1203 „Hořické museum 

má z jeho sbírek ozdoby krojů bulharských, které po jeho smrti a přání zesnulého prof. Vasilev 

zde odevzdal. V dálné cizině nezapomínal své otčiny, svých krajanů a získával čest jménu 

českému uměním, prací, nezištností a lidumilností.“1204 

Za svou účast v rusko-turecké válce byl oceněn ruskou zlatou záslužnou medailí na 

Svatoanenské stuze. Byl také nositelem ruského řádu sv. Stanislava III stupně.1205 Za co a kdy 

získal poslední řád, není známo. V květnu 1898 získal na základě úředního schválení právo 

nosit tento řád, který mu věnoval ruský car.1206 Je možné připustit, že Kolář skutečně v roce 

1896 opustil nakrátko Sofii a odjel do Ruska (zpráva, že pracoval v Uralu, tak může být 

založena na skutečnosti). 

Architekt Adolf Kolář se stal vyhledávaným sofijským architektem. Své stavby projektoval v 

duchu neorenesance a kombinoval je s prvky baroka. V pozdějších letech se blížil eklektice. 

Některé jeho stavby (vojenský klub) byly vyhlášeny kulturními památkami. Jako první městský 

architekt stal u zrodu moderní evropské metropole a svými stavbami, které stavěl pro 

významné sofijské občany (Stroilov, Stranski, Tăpčilestov, Tropčiev ad.) přispěl k jeho 

architektonické proměně. Bedřich Dušek napsal o Kolářových stavbách, že „jsou markantními zjevy 

v Sofii (královský palác, ministerstvo vojenství, vojenská škola, parlament, vojenský klub a hotel 

Bulgarie.“1207 

 

                                                
1199 Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5. 
1200 Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5; Úmrtí. Národní listy. S. 2; BALTEV, Dimităr. Bastunăt na arch. Kolar... S. 16. Kolářova smrt 
nebyla patřičně oznámena v technických kruzích, jak je patrno z Vesti ot redakcijata. Spisanie na Bălgarskoto inženerno-
architektno družestvo v Sofija. 1894, god. VI, kn. 12, s. 243. V této rubrice, jsou vyjmenovány příspěvky, které se zřejmě „nevešly“ 
v daném čísle a na posledním místě je stručně „† Venceslav Adol [!] Kolar architekt“. 
1201 Archiv Městského muzea a galerie Hořice, dopis panu Řehákovi, 1894; TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. Václav Kolář. S. 11. 
1202 Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5; Kolář Václav. In: Ottův slovník naučný... S. 784; TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. Václav Kolář. S. 11; 
ZWIEFELHOFER, Eduard. Sbírky: Sbírky Kolářovy. S. 23. Podle informací od Oldřišky Tomíčkové byly sbírky prodány na 
uhrazení dluhů a část nejspíš byla rozkradena někde cestou do Čech. 
1203 ZWIEFELHOFER, Eduard. Sbírky: Sbírky Kolářovy. S. 23. 
1204 POUR, Josef. Václav Kolář. S. 35. 
1205 Úmrtí krajana v Bulharsku. S. 5; Kolář Václav. In: Ottův slovník naučný... S. 784; TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. Václav Kolář. S. 11. 
1206 Dăržaven vestnik. 1898. Dostupný v Google Books. 
1207 DUŠEK, Bedřich. Čeští osvětoví pracovníci v Bulharsku. S. 301. 
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 „Největší vládní budovy v Sofii a celá řada privátních vynikajících svou solidností, např. 

královský dvorec, vojenské ministerstvo, vojenská škola, vojenský klub, hotel Bulgaria 

atd. jsou trvalé památníky architekta Kolára.“1208 

 

Ačkoliv je dnes velmi známý, mnoho otazníků kolem jeho života čeká na své budoucí 

rozřešení. 

  

                                                
1208 BROŽKA, Jan. Před čtyřiceti lety (Pokračování). Naši krajané v Sofii a v Bulharsku vůbec. S. 168. 



Disertační práce 

- 302 - 

Když Češi budovali Bulharsko 

 

 

 Obr. 37 Byvalý hotel 
Bulgaria v Sofii, b. d. 
Zdroj: BIA-NBKI 
Sofija 

   

 

 Obr. 38 Kasárna 
prvního pěchotního 
pluku v Sofii, b. d. 
Zdroj: CDA Sofija 

   

 

 Obr. 39 Vojenský 
klub v Sofii, b. d. 
Zdroj: Stara Sofija 
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Obr. 40 Návrh slavobrány v Sofii, 1887. Zdroj: DA Sofija 
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Obr. 41 První návrh pomníku Vasila Levského v Sofii, 1878. Zdroj: DA Sofija 

 

 
Obr. Vzácná fotografie bytu Adolfa Koláře v Sofii, b. d. Zdroj: Mestské museum a galerie v Hořicích 
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13. Závěr disertační práce 
 

 

 

 

 

Tato disertační práce se věnovala pozoruhodnému tématu evropských dějin architektury: 

působení českých inženýrů, architektů a stavitelů v bulharských zemích v letech 1870-

1918 a jejích podílem na budování tohoto balkánského státu. Téma nebylo dosud u nás 

zpracováváno a v samotném Bulharsku se nedočkalo systematického zkoumání, přestože byly 

učiněny první podobné počiny. 

Svým objemem práce přesáhla standardní rozsah podobných prací, což je způsobeno 

jak rozsahem a specifičnosti tématu, které vyžadovalo detailní nastínění souvislostí, tak 

zahrnutím katalogu osobností s několika desítkami hesel, mnoho otázek bylo pouze stručně 

nastíněno a bude vyžadovat budoucí zkoumání. 

Práce se zaměřila na popis samotného jevu, tedy proč čeští technici projevili zájem o 

práci v Bulharsku, jakož i jejich profesního uplatnění v procesu budování novodobého státu. 

Text nastínil rozsah problematiky česko-bulharských vztahů zejména v druhé polovině 19. 

století a první polovině 20. století a širokospektrální uplatnění Čechů v rozvoji bulharských 

zemí. Kulturně-společenský fenomén zvaný „česká invaze“ či „česká kulturní okupace“ získal 

nezpochybnitelné místo v novodobých dějinách Bulharska. Mezi stovkami představitelů české 

inteligence bylo také více než sto českých techniků: inženýrů, architektů, stavitelů, zednických 

mistrů, geometrů, kresličů či technických úředníků, kteří se aktivně zapojili do stavebního 

rozvoje země. Text nastínil oblasti působení (kariérní linie), čímž definoval kvantitativní 

parametry sledovaného procesu a definoval rozsah působení techniků v roli městských 

architektů, krajských inženýrů nebo ve službách dalších státních institucí.  

Z hlediska typologického byl učiněn přehled vlastní tvorby českých techniků s cílem 

prezentovat celou škálu projektovaných a realizovaných staveb. Čeští architekti a inženýři 

uspokojili naléhavou poptávku osvobozeného státu po technickém personálu a řešili 

neodkladné technické úkoly regulace měst a výstavbu potřebných budov. Svou prací 

předznamenaly nástup moderního plánování, a stejně tak přispěli k proměně 

architektonického rázu bulharských měst. Jako nositelé evropských architektonických 

tendencí čeští technici přinesli do bulharských zemí nový typ stavitelství, čímž uplatnili všechny 

estetické, typologické a konstrukční jevy typické pro druhou polovinu 19. století. Zejména v 

oblasti sakrálních staveb byly ovlivněny také místními zvyklostmi.  

Zvláštní pozornost byla věnována formě městského obytného domu. Studované 

architektonické plány domů navržené českými autory umožnily lépe identifikovat určité 

zákonitosti i charakteristické rysy obydlí Bulharů ve městech v prvních letech po osvobození 
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(1878) – v oblasti obytných staveb byli čeští architekti a stavitelé nejproduktivnější. Vlastní 

typologie a forma městských domů byla ovlivněna jak západoevropskými architektonickými 

paradigmaty, tak i tradiční formou místních obydlí Bulharů.  

Práce zahrnula několik medailonových kapitol věnovaných nejvýznamnějším 

představitelům. Neocenitelný zůstává dodnes přínos inženýrů Proškových z Berouna pro 

rozvoj Bulharska v oblasti architektury a stavitelství, průmyslu i ekonomiky a v neposlední řadě 

i pro rozvoj kulturního života Bulharska. Další kapitola se věnovala životu a tvorbě architekta 

Libora Bayera, který se stal jeden z průkopníků v Bulharsku a zejména jeho přínosu i významu 

pro moderní dějiny urbanismu. Architekt, inženýr a stavitel Josef Schnitter byl též 

průkopníkem moderního plánování v městě Plovdiv a stal autorem jedny z 

nejreprezentativnějších budov, které jsou dodnes součástí architektonické siluety města. 

Poslední kapitola prezentovala život a tvorbu prvního městského architekta hlavního města 

Adolfa Koláře, který dodnes není zcela prozkoumán. 

Zvláštní pozornost byla věnována jednotlivým technikům i v rámci katalogu, ve kterém 

byla poprvé osvětlena nebo identifikována řada jmen (41 hesel) a zároveň prezentováno 

mnoho nashromážděných či nově zjištěných biografických údajů. 

Disertační práce splnila svoje cíle a na základě dosud prezentovaného je možné 

dopovědět na otázky, které byly položeny v úvodu: 

• prezentace ukázala skutečný rozsah i význam činnosti českých inženýrů, 

architektů a stavitelů, jakož i jejich přínos k položení základů novodobého stavitelství a 

architektury v právě osvobozeném Bulharsku. České techniky je tak možno považovat 

za jedny ze „stavitelů novodobého Bulharska“. 

• Přestože byli nositeli západoevropských architektonických tendencí, místní 

prostředí zanechalo svoji stopu a ovlivnilo tvorbu českých inženýrů, architektů a 

stavitelů. Jejich stavby, které v případě, že se dochovaly, je nutno dále studovat a 

mapovat, tvoří zajímavý příspěvek jak ve vtahu k bulharské, tak i celoevropské 

architektury. 

Zpracované a prezentované téma si zaslouží další studium a celá plejáda našich 

techniků pozornost i popularizaci jejich života i díla. 
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Příloha 1. Katalog českých techniků 
činných v oblasti architektury, urbanismu a 
stavitelství v Bulharsku 1870-1918 
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Jeroným (Jarolím) BOHUTINSKÝ 
(* 1. 10. 1853, Chyňava – † 1919, Šumen) 

 

Inženýr, architekt 
 

1853 Narodil se dne 1. října v Chyňavě1209 v rodině lesního Františka Bohutinského. 

1865-1872 Po ukončení obecné školy studoval na vyšší reálné škole v Rakovníku. 

1872-1876 Studoval strojnictví na polytechnickém ústavu v Praze. 

kol. 1879 Přicestoval do Bulharska. 

1879-1880 Pracoval na vyměření a regulaci hlavního města Sofie. 

1880 Spoluzakladatel spolku Slavjanska Beseda a Balkánský sokol v Sofii. 

1884 Jmenován krajským inženýr-konduktérem v Razgradu, ale funkce se vzápětí vzdal. 

Poté přijal místo městského architekta v Šumenu, přičemž dle kontraktu měl povinnost 

jednou měsíčně navštěvovat i město Provadija. 

1884-1893 Městský architekt (inženýr) v Šumenu, kde založil rodinu s vydělanou Bulharkou a 

usadil se natrvalo. 

 Zakladatel Loveckého spolku v Šumenu. 

1890 Narodila se mu dcera Olga. 

1893-kol. 1900 Dnem 1. ledna byl jmenován do funkce krajského inženýra v Šumenu. 

1900 Stal se bulharským poddaným. 

kol. 1900-1908 Městský inženýr v Šumenu. 

1908-1912 Městský inženýr v Razgradu. 

1912-1919 Městský inženýr v Šumenu, pracoval též na volné noze. 

 Narodil se mu syn Kiril. 

                                                
1209 Obec Chyňava u Berouna. 
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1919 Zemřel v Šumenu. 

Vlastní tvorba Jeronýma Bohutinského: 
  

1879-1880 Regulační plán města Sofie Ve spolupráci. 

1884-1886 Katastrální a regulační plán města Šumenu  

b. d. Příměstský lesopark Kjoškovete 

s Loveckým domem 

 

b. d. Kanalizace a vodovod Šumen 

1900 Regulační plán Preslavu  

1908 Rodinný dům Dimitra Kănčeva Šumen, ul. Car Kalojan 18, sídlo Státního 

archívu, rekonstruován v roce 2008, kulturní 

památka. 

b. d. Vlastní dům Šumen, není identifikován a lokalizován 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1872-1873 až 1875-1876. 
Architekt Jeronim Bogutinski. In: Šumenski istorii [online]. RB „Stiljan Čilingirov“ Šumen, 2019. [cit. 29. 1. 2021]. Dostupné z: 
https://shumenstories.com/места/стопанство/архитект-йероним-богутински/  
Bogutinski, Jeronim. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 160.  
Bogutinski, Jeronim. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo... S. 126. 
DA Šumen, f. 133K, op. 1, a. e. Protokolna kniga na gradski obštinski săvet, 5. 1. 1900-20. 12. 1902, 166 l.  
DA Šumen, f. 34K, op. 1, a. e. 2, l. 1-6 Protokol № 1 na Gradsko obštinsko upravlenie – Šumen, 20. 2. 1893 
Dăržaven vestnik. 1884, 1899, 1913, 1914 
DIMOV, L. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 197. 
IVANOV, Venelin. Čechi živjali i rabotili v Šumen. In: Malăk sbornik vključvašt publikacii v njakoi sbornici, spisanija i vestnici ot 1956-2001 g. ŠUMEN: 
Juni Ekspres, 2002. s. 72-[?]. ISBN 954-91066-1-6. S. 72-74. 
IVANOV, Venelin. Šumenski značimi sgradi 1882-1950. S. 7-8.  
KOLEVA, Krasimira. Etnokulturen i lingvističen aspekt na češkoto prisăstvie v Šumen. In: BĂČVAROV, Janko, ed. et TODOROV, Veličko, red. Čechi 
v Bălgarija – istorija i tipologija na edna civilizatorska rolja. Čast părva. S. 117. 
Nové příspěvky na zdar důstojného Národního divadla v Praze: Ze Srědce (Sofie) v Bulharsku. Národní listy. 12. 10. 1881, roč. XXI, č. 250, s. 4. 
PARLAPANOV, Ivan, ed. Almanach Carstvo Bălgarija. S. 281. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... 
Díl 2, S. VIII.  
SOA v Praze, Sbírka matrik Středočeského kraje, Chyňava, římskokatolická církev, sig. Železná 17, Kniha narozených (1840-1860). 
SOkA Rakovník, f. 378 Reálná škola Rakovník, Hlavní katalogy 1865-1866 až 1871-1872. 
Stenografski dnevnici. Bulgaria: Narodno săbranie, 1900. 
Ze Srědce, 27 listopadu. (Zvl. tel. „Nár. Listů“). Národní listy. 27. 11. 1882, roč. XXII, č. 317, s. 5 
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Karel BRADA 
(* 13. 1. 1842, Praha – † 28. 4. 1910, Smíchov) 

 

Inženýr, stavitel, pedagog 
 

1842 Narodil se dne 13. ledna v bývalém Černínském paláci v Praze na Hradčanech v rodině 

měšťana a mistra zhotovitele látek hedvábných Josefa Brady. 

1848-1852 Navštěvoval školu na Strahově, odkud pak 1849 přešel do Budče k Dr. Amerlingovi. 

1852-1860 Pokračoval studia na akademickém gymnáziu v Praze na Starém městě, po 

absolvování nižšího gymnázia, přestoupil na českou vyšší reálnou školu v Praze, na 

které maturoval s vyznamenáním. 

1860-1864 Studoval polytechnický zemský ústav v Praze. 

1864-1865 Praktikant při městském stavebním úřadě v Praze. 

1865-1868 Asistent věd inženýrských na českém polytechnickém ústavu v Praze u profesora 

Viléma Bukovského. 

1868-1874 Působil ve službách uherského ředitelství státních drah, kde byl zaměstnán trasováním 

a stavbou různých železničních tratí. Jako inženýr-asistent se podílel na trasování trati 

Karlovacko-Rijecké (horský úsek Delnica-Rijeka), Hatvan-Szolnok a na stavbě dráhy 

Košicko-Bohumínské (1869). Poté byl (od 1871 jako inženýr) při stavbě dráhy 

Karlovacko-Rijecké a horských stanic Fužine a Rijeky (1869-1873). Po skončených 

stavbách byl při údržbě dráhy. Roku 1874 vedl též veškeré práce na spojovací dráze 

Szolnocké a nákladní nádraží na Tise. 

1875-1880 V dubnu přešel jako stavbyvedoucí pro pozemní železnični stavby v stavebním 

oddělení c. k. rakouské generální inspekce, později ředitelství staveb státních železnic. 

Mimo jiného vedl stavbu přístavního nádraží i vodovodu v Pule na dráze isterské. Od 

1878 Po ukončení pověřen navržením a provedením pozemních staveb na 

pohraničním nádraží v Pontafelu v Korutanech a trati Tarvis-Pontafel a pověřen.  

1880 Úředně oprávněných civilní inženýr na Smíchově. 
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1880-1883 Inženýr-komisař východorumelských železnic v Plovdivu (13. 11. 1880-22. 7. 1883), 

později generální inspektor drah Východní Rumelie. 

1883-1884 Civilní inženýr na Smíchově. 

1884-1895 Inženýr u krajského úřadu v Mostaru ve službách zemské vlády v Bosně a 

Hercegovině, kde se zabýval se stavbami silnic a pozemních staveb. 

1895-1897 Inženýr při okresním hejtmanství ve Splitu ve službách Dalmatského místodržitelství. 

1897-1908 Inženýr v železničním oddělení Zemského výboru království Českého při vypracování, 

zkoušení a přijednávání projektů místních drah (6. 9. 1897-31. 3. 1908). 

1910 Zemřel dne 28. dubna ve Smíchově ve věku 68 let. 

 
Vlastní tvorba Karla BRADY (Bulharsko): 

  

1881-1882 Budova chlapeckého gymnasia – úprava 

dispozice 

Plovdiv, upravoval půdorysy v návrhu architekta 

Pietra Montaniho. Vedl stavbu, dozor prováděl 

Antonín Mladějovských. 

Kol. 1880 Regulační plán obce Sadovo  

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Haupt-Katalog über die Studierenden am ständ. polytechnischen Institute zu Prag im Schuljahre 1860-1861 

AHMP, f. 959 ČVRŠ, Katalogy žactva 1857/1858 a 1858/1859. 
AHMP, Sbírka matrik, Praha IV-Hradčany, římskokatolická církev, sig. STR N6, Kniha narozených (1837-1849). 
ANTM, f. 499 Brada Karel, Ing., kart. 1-5. 
J. V. Mrkvička vzpomíná... Československo-bulharská vzájemnost. 1938, roč. V, č. 1, s. 1-4. S. 1. 
NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 47, obr. 285, 345, 351, 352. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1806-07 až 1868-69. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... 
Díl 2, S. XXV. 
STARK, Franz, ed. Die K. K. deutsche technische Hochschule in Prag. S. 62, 461. 
ŠOUREK, Antonín. Vzpomínky na některé naše krajany. S. 332, 334-337. 
VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... Díl 2. S. 476, 494, 515, 529, 531, 694. 

  

http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/400961
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Ferdinand BUDÍK 
(* 1. 9. 1846, Kostelec na Hané – † [nezjištěno]) 

 

Inženýr 
 

1846 Narodil se dne 1. září v Kostelci na Hané1210 v rodině podruha Josefa Budíka. 

kol. 1881 Působil jako státní (krajský) inženýr ve Veliko Tărnově (do května 1881). 

kol. 1881-1882 Od května působil jako krajský (vládní) inženýr v Sofii. 

1882 Kmotr dcery Václava Havrdy. 

kol. 1888 Působil jako státní (krajský) inženýr Vračanského kraje. 

 
Vlastní tvorba Ferdinanda BUDÍKA: 

 

1880-1881 Most přes řeku Rosicu Velikotӑrnovský kraj. 

1888-1890 Pomník revolucionáře Christo Boteva Vraca, návrh postamentu pomníku. Autor 

Botevovy sochy byl známý německý sochař 

Gustav Eberlein. Základní kámen byl položen 18. 

května 1889. Pomník slavnostně byl odhalen 27. 

května 1890. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
BILABEL, F. N. Mosta prez r. Rosica. Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno družestvo v Sofija. 1899, god. IV, kn. 8-10, s. 176-178. 
Dnevnici na Četvărtoto obikonoveno narodno săbranie: Stenografski protokoli. Kniga II. Sofija: Narodno săbranie, 1885. S. 575-575, 589, 606. 

DRAGANOV, Bojan. Cenzurirali dӑšterjata na Botev. Politika [online]. 11. 3. 2016 [vid. 25. 3. 2016]. Dostupné z: 
https://politika.bg/bg/a/view/cenzurirali-dyshterjata-na-botev 
GANEVA-MITOVA, Katja. Părvijat pametnik na Christo Botev e otkrit ot negovata 14-godišna dăšterja. Jantra Dnes Live [online]. 2014 [vid. 21. 3. 
2016]. Dostupné z: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/parviyat-pametnik-na-hristo-botev-e-otkrit-ot-negovata-14-godishna-dashterya.html  
CHADŽIENOV, Ivan. Otgovor na klevetite. Sofija: Narodna pečatnica na Bogdan Prošek, 1884. 123 s. S. 29-30, 56. 
MZA v Brně, Sbírka matrik, Kostelec na Hané, římskokatolická církev, sig. 9146, Kniha narozených (1823-1862). 
Nové příspěvky na zdar důstojného Národního divadla v Praze. Národní listy. 12. 10. 1881, č. 250, s. 3 
Nové příspěvky na zdar důstojného Národního divadla v Praze:  

Stenografski dnevnici. Bulgaria. Narodno săbranie, 1880. S. 574, 575 

Ze Srědce (Sofie) v Bulharsku. Národní listy. 12. 10. 1881, roč. XXI, č. 250, s. 4.  

Ze Srědce, 27 listopadu. (Zvl. tel. „Nár. Listů“). Národní listy. 27. 11. 1882, roč. XXII, č. 317, s. 5 
  

                                                
1210 Kostelec na Hané, dobově Kostelec německy Kosteletz, okres Prostějov 

https://politika.bg/bg/a/view/cenzurirali-dyshterjata-na-botev
http://www.dnesbg.com/obshtestvo/parviyat-pametnik-na-hristo-botev-e-otkrit-ot-negovata-14-godishna-dashterya.html
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Jan (Hans) DIVIŠ (DIWISCH) 
(* 14. 5. 1861, Vápenky – † 6. 12. 1899, Ruse) 

 

Inženýr, geometr, technický úředník 
 

1861 Narodil se dne 14. května ve Vápenkách1211 v rodině lesníka Antonína Diviše. 

[b. d.] Působil po dobu dva a půl roků coby rakouský důstojník jako mapér při topografických 

prací v Bosně. 

[b. d.] Přicestoval do Bulharska. 

1889-1890 Působil jako technický úředník a kreslič u IV. inspekce Východních železnic 

(Compagnie d'exploitation des chemins de fer Orientaux) v Plovdivu (od června 1889 

do dubna 1890) s měsíčním platem 1100 zlatých grošů. 

1890-1893 Pracoval v katastrálním oddělení Sofijského obecního úřadu jako geometr katastru, 

dočasný kreslič a pomocný geometr (od 1. května 1890 do 10. října 1893).  

1891 Oženil se dne 8. listopadu v Sofii s Julianou Davidovizsovou (nar. 1861). Jeho svědky 

se stali matematik a pedagog Antonín Šourek s chotí Františkou, roz. Söhnlerovou. 

1892 Na základě stvrzovacího dekretu získal poddanství Bulharského knížectví. 

1893-1894 Pracoval pro stavebního podnikatele Dimitro Bali jako operatér při vyměřování 

katastrálního plánu města Pleven spolu se Solomonem Fischerem. 

1895 Na základě ministerského nařízení byl jmenován dočasným operatérem vyměření 

pobřeží řeky Dunaje ve městech Orjachovo a Vidin s měsíčním platem 350 leva (22. 

října 1895 do 6. prosince 1895). 

1896-1899 Jmenován inženýrem katastru pro zpracování katastrálního snímku a plánu města 

Ruse. 

1899 Zemřel dne 6. prosince v Rusi ve věku 38 let. 

 
Známá tvorba Jana (Hanse) Diviše: 

 

1890-1893 Katastrální plán města Sofie  

– „Handrissy“ 

 

 

1893-1894 Katastrální plán města Plevenu Ve spolupráci s inženýrem Solomonem 

Fišerem, plán sestavený na základě 

triangulační a polygonové sítě. 

1895-1898 Regulační plán města Rusi Ve spolupráci. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (Liber Matrimoniorum ab anno 1878) (1888-1898). 

                                                
1211 Vápenky (něm. Wapenka), část obce Nová Lhota, okres Hodonín. 
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ARE Sv. Pavel ot Krăsta v Ruse, Registăr na počinalite (Lib. Mortuorum) I.  
Češkijat počerk v istorijata na Ruse. Utro Ruse [online]. 14. 10. 2016. [cit. 24. 2. 2021]. Dostupné z: https://utroruse.com/article/722926/  
DA Pleven, f. 60K, op. 2, a. e. 1-177, 179. 
DA Sofija, fond 1K, op. 3, a. e. № 570, Pismo ot Iv. Diviš (Divisch) do Sofijskoto gradsko upravlenie s molba za naznačavane na služba v 
kadastralnoto otdelenie s priloženo udostoverenie, 12. 4. 1890, 2 l., l. 1. 
Dăržaven vestnik. 1892.  
Daviš [!], Hans. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo na Bălgarija 1878-1940. S. 130. 
DIMOV, L. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 192, 195. 
DOJČINOV, Grigor, GANČEV, Christo et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 29 
Mesten kalendar na godišnini i săbitija prez 2015 godina [online]. Regionalna biblioteka „Ljuben Karavelov“ Ruse [cit. 28. 1 .2015]. Dostupné z: 
http://www.libruse.bg/calendar/mesten-2015 
MZA Brno, Sbírka matrik, Nová Lhota, římskokatolická církev, sig. 5713 Kniha narozených, oddaných a zemřelých (1784-1872),  
Po Ministerstv. na Obšt. Sgradi, Pătištata i Săobštenijata. Dăržaven vestnik. 25. 10. 1895, god. XVII, br. 235, s. 4-6. S. 6. 

 

  

https://utroruse.com/article/722926/
http://www.libruse.bg/calendar/mesten-2015
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Josef DLOUHÝ 
(* 18. 6. 1846, Sedlec – † [nezjištěno]) 

 

Inženýr 
 

1846 Narodil se dne 18. června v Sedlci1212 v rodině kasíra jeho excelenci hraběte Krystiana 

z Valdštejna Františka Dlouhého. 

 Studoval na vyšší reálné škole v Praze. 

1866-1869 Studoval na polytechnickém ústavu v Praze (v roce 1869 strojnictví). 

1870-1875 Inženýrský elév, od roku 1873 inženýr-asistent při stavbě a udržování trati Osek-

Chomutov (na dráze duchcovsko-podmokelské v Teplicích). 

1873 Přijat za člena Spolku inženýrů a architektů. 

1876-1877 Inženýr-asistent civilního inženýra Griesbacha v Mostě. 

1877-1877 Inženýr při uhelných dolech „Eintracht“ v Hrobu u Oseku. 

1877-1878 Inženýr-asistent civilního inženýra Julia Ketzlera v Drážďanech. 

1878-1879 Inženýr-asistent při vyměřování města Drážďany (2. 1878-5. 1879). 

1879 Inženýr-asistent civilního inženýra Josefa Sternhändla v Klagenfurtu. 

1879-1880 Civilní inženýr při trasování příhraničních silnic u Klagenfurtu. 

1881-1885 Inženýr u pěti různých podnikatelství drah. 

1886 Odjel do Bulharska. 

1886 Topograf v rumunsko-bulharské komise pro určení hranice mezi Bulharským 

knížectvím a Rumunské (od 1. 5. 1886). 

1886-1887 Krajský (vládní) inženýr v Svištovu. 

1887-1888 Krajský (vládní) inženýr v Kjustendilu. 

1888 Krajský (vládní) inženýr v Sevlievě. 

Krajský (vládní) inženýr v Rusi. 

Krajský (vládní) inženýr v Silistře. 

1890 Uházel se u městské obecní správy v Asenovgrad s nabídkou vypracování regulačního 

plánu města. 

1890-1891 Inženýr při trasování a projekci horských silnic v průsmycích Petrochan a Arabakonak. 

1891 Uházel se u o místo městského inženýra ve Vrace, který měl vypracovat katastrální, 

regulační a nivelační plán. 

                                                
1212 Sedlec u Starého Plzně 
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1893-1894 Sekční inženýr při stavbě dráhy Sofie-Pernik, kde řídil třetí sekci a vedl stavbu mostů u 

podnikatelů D. Kovačová a St. Ivanova. 

1894 Odpustil Bulharsko, neúspěšně se ucházel o místo inženýra v železničním oddělení 

Zemského výboru v Praze. 

1894-1895 Působil v Revá Ujfalu u Pančova v Uhrách (dn. Banatsko Novo Selo v Srbsku). 

1896-1906 Působil jako inženýr v železničním oddělení Zemského výboru v při zhotovování návrhů 

na stavbu místních drah zemí a jako stavbyvedoucí na místních drahách Mšeno-Dolní 

Cetno, Heřmanův Městec-Borohrádek, Česká Lípa-Kamenický Šenov, Chrudim-Holice. 

1907 Působil jako inženýr v Bonleitenu u Stössingu. 

1908 Vrátil se do Bulharska. 

1908 Působil jako inženýr ve Staré Zagoře. 

1909 Působil jako inženýr ve Čirpan. 

kol. 1910-1912 Působil jako inženýr ve Staré Zagoře. 

 
Vlastní tvorba Josefa DLOUHÉHO (Bulharsko): 

  

1890-1891 Silnice Petrochan a Arabakonak Projekty 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1868-1869, 1907-1908 až 1911-1912. 
AHMP, f. 959 ČVRŠ, Katalogy žactva 1862/1863. 
DA Plovdiv, f. 55К op. 1 , a. e l. 73-75; Protokol № 41 ot zasedanie IV-to na Stanimaškija gradski obštinski săvet, 16. 5. 1890. 
DA Sofija, f. 1K, op. 3, a. e. 10 Svidetelstva, izdadeni na inžener Jozef Dlouhi (Josef Dlouhy), 1878-1890, 6 l. 
DA Vraca, f. 28K, op. 1, a. e. 2, l. 51-52 Protokol ot zasedanie na Vračanski gradski săvet № 24, 16. 7. 1891. 
NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 182, sig. XV 8/3-1 Všeobecné záležitosti 1893-1925, kart. 76, složka 1897. 
NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 182, sig. XV 8/3-2 Personálie jednotlivých zaměstnanců železničního oddělení ZV 1893-1925, kart. 77, složka 
Dlouhý Josef. 
NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 90, obr. 537, 538, 539, 661.  
Po Ministerstvo na finansite: Po Direkcijata na obštestvenite sgradi. Dăržaven vestnik. 23. 1. 1891, god. XIII, br. 18, s. 6 
Po povodni: Dar Čechů v Sofii povodní poškozeným. Národní politika. 28. 9. 1890, roč. VIII, č. 266, s. [2]. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1806-07 až 1868-69. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... 
Díl 2. S. XXXVI. 
SOA v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Sedlec, římskokatolická církev, sig. Starý Plzenec 12 Kniha narozených (1813-1855) 
STARK, Franz, ed. Die K. K. deutsche technische Hochschule in Prag. S. 471. 
Zprávy Spolku architektů a inženýrů v Čechách. 1873. 
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Václav DOBRUSKÝ ml. 
(* 14. 2. 1884, Plovdiv – † [nezjištěno]) 

 

Inženýr, architekt 
 

1884 Narodil se dne 14. února v Plovdivu v rodině filologa a učitele zdejšího Oblastního 

reálného gymnázia, později archeologa, prvního ředitel archeologického muzea v Sofii 

a docenta na univerzitě tamtéž Václava Dobruského (1858-1916). 

1901-1909 Studoval s přerušením inženýrské stavitelství na české vysoké škole technické v Praze. 

Roku 1909 absolvoval první státní zkoušku odboru inženýrského stavitelství a byl 

uznán způsobilým. 

1910 Působil jako inženýr v Sofii. 

Přijat za člena Spolků architektů a inženýrů v království Českém. 

1910-kol. 1922 Městský inženýr ve Vidinu. 

 
Vlastní tvorba Václava DOBRUSKÉHO ml.: 

  

1910 Dům Najčo Canova Vidin, dochovaný plán z listopadu 1910, schválil 

se změnami 20. 12. 1910 státní architekt, vedl 

stavbu. 

1910 Dům Ali Beje Narauldžieva Vidin, dochovaný plán, schválili 30. 11. 1910 

krajský inženýr a státní architekt, vedl stavbu. 

1911 Přístavba djukjanů Sulejmana Aliho Vidin, dochovaný plán z února 1911, schválili se 

změnami 18. 3. 1911 krajský inženýr, vedl stavbu. 

1911 Dům Jona G. Krăsteva Vidin, dochovaný plán, schválil se změnami 28. 4. 

1911 krajský inženýr, vedl stavbu. 

1911 Dům Petăra Ivanova Vidin, ul. Rajnina, dochovaný plán z dubna 1911, 

schválil 12. 4. 1911 krajský inženýr, vedl stavbu. 

1911 Dům Petăra Ivanova 2 Vidin, ul. Rajnina, dochovaný plán z dubna 1911, 

schválil 12. 4. 1911 krajský inženýr, vedl stavbu. 

1911 Dům bratrů V. a K. Ivanovových Vidin, dochovaný plán, schválil 3. 6. 1911 krajský 

inženýr, vedl stavbu. 

1911 Dům Stanky Zerdelijské Vidin, ul. Rusinova, dochovaný plán z 1911, 

schválil 1911, datum nečitelné, krajský inženýr, 

vedl stavbu. 

1911 Dům popa I. P. Gugalski Vidin, ul. Simeonova, dochovaný plán z května 

1911, schválil 1911 krajský inženýr, vedl stavbu. 

1911 Dům paní A. Rušen Vidin, ul. Simeonova, dochovaný plán z 1911, 

schválil 25. 6. 1911, krajský inženýr, vedl stavbu. 
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1911 Dům Chana N. Pasiho Vidin, ul. Antimova, dochovaný plán z 1911, 

schválil krajský inženýr, vedl stavbu. 

1910 Dům Aleksandăra Todorova Vidin, ul. Rajnina, dochovaný plán, nedatovaný, 

schválil 9. 8. 1910, za krajského inženýra, podpis 

nečitelný, vedl stavbu. 

1912 Dům Sabri Aliho Vidin, blok 49, projekt schválen 21. 4. 1912. 

1912 Djukjan Minko Sapundžieva II Vidin, blok 122, projekt schválen 24. 4. 1912. 

1912 Dům Kostadina Trajkovová Vidin, blok 139, projekt schválen 7. 4. 1912. 

1912 Dům Nedelčo Krăstev Vidin, blok 291a, projekt schválen 7. 4. 1912. 

1912 Dům David Arueti Vidin, blok 25, projekt schválen 4. 4. 1912. 

1912 Djukjan Minko Sapundžieva I Vidin, blok 122, projekt schválen 12. 4. 1912. 

1914 Dům Marina Nikolova Vidin, blok 204, projekt schválen 19. 6. 1914. 

1914 Dům Vangelicy Ivanovové Vidin, blok 116, projekt schválen 25. 9. 1914. 

1914 Dům Angeliny Mladenovové Vidin, blok 330, projekt schválen 17. 10. 1914. 

1919 Stavební úpravy fasád starého tureckého 

konaku 

 

Vidin, dnes část Historického musea. 

Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora.  
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1901-1902 až 1908-1909. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 169, 170, 171, 172, 186, 188, 455 Architekturni i situacionni planove. 
NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 91, obr. 490, 491.  
Obšt spisăk na družestvenite členove prez 1910 g. Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno družestvo v Sofija. 25. 12. 1910, god. XV, br. 52, 
s. 640-643. S. 641. 
PARLAPANOV, Ivan, ed. Almanach Carstvo Bălgarija. S. 38. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... 
Díl 2, S. LXVII. 
VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo... S. 110, 114. 
Vojniškite pametnici razkazvat. Vidin Online [online]. 21. 4. 2021. [cit. 24. 2. 2021]. Dostupné z: http://www.vidin-online.com/pametnitsi/voynishkite-
pametnitsi-razkazvat. 
Zprávy spolkové. Technický obzor. 1910, roč. XVIII, č. 28, s. [4 příl.]. 

 

 

  

http://www.vidin-online.com/pametnitsi/voynishkite-pametnitsi-razkazvat
http://www.vidin-online.com/pametnitsi/voynishkite-pametnitsi-razkazvat
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Rudolf FISCHER 
(* [nezjištěno] – † [nezjištěno]) 

 

Architekt, stavitel 
 

 Emigroval do Bulharska z politických důvodů. 

1906

  

Přesídlil s rodinou do Kjustendilu, kde pracoval jako soukromý projektant. Při tvorbě 

často spolupracoval se sochařem Ivanem Lazarovem. 

kol. 1908 Jmenován městským architektem v Kjustendilu. 

1908-1910 Návrhoval nádražní výpravní budovy na budované železniční trase Kjustendil-

Gjueševo. 

1912-1913 Vedl stavbu Čifte Banja. 

1925-1930 Vedl stavbu kostela-kostinice „Sv. Trojice” v Gjueševě dle projektu architekta Georgi 

Ivanova. 

1926-1934 Vedl stavbu katedrálního kostela „Sv. Miny” v Kjustendilu dle projektu arch. Antona 

Tornjova (1868-1942). 

1930 Realizoval přestavbu sálu v Národním domě T. G. Masaryka v Sofii podle návrhu 

architekta Tomáše Drobila, stavbu vedl architekt František Maixner. 

1936 Zkrachoval a odjel z Kjustendilu. 

 
Vlastní tvorba Rudolfa FISCHERA: 

 

1909  Most přes řeku Banštici („Ženský most“) Kjustendil. Most byl součást projektu o zajištění 

přimého spojení mezi nádražím a městským 

centrem. Prošel několika změnami a jeho prvotní 

vzhled byl změněn. Ve všech krajich byly 

umístěny 4 ženské postavy sochaře Ljubena 

Dimitrova.  

1909-1910 Výpravní budovy na železniční trase 

Kjustendil-Gjueševo 

 

- výpravní budovy v Kjustendilu 

- výpravní budova a celnice v obci Gjueševo, ad. 

1911 Dům Ivana Stradalského Kjustendil, byl. Car Osvoboditel 111-113. 

Dekorace fasády je dílém sochařů Ivana 

Lazarova a L. Georgieva. 

1911-1912 Dům V. Popnikolova Kjustendil, ul. Demokracija 27. Dekorace fasády 

je dílém sochařů Ivana Lazarova a L. Georgieva. 

Kulturní památka, dnes sídlo Svazu architektů. 

1912 Průmyslové haly k textilní továrny George 

Simoneta 

Kjustendil, zbořeny. 
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b. d. Dům D. Bojčeva Kjustendil, ul. Demokracija 15. 

b. d. Dům K. Šopova Kjustendil, ul. Gorocvetna 18. Dekorace fasády je 

dílém sochařů Ivana Lazarova a L. Georgieva. 

b. d. Dům Rudolfa Fišera  Kjustendil, není lokalizován. 

b. d. Hotel Dragoman Kjustendil, ul. Demokracija 37. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
ANDONOV, Georgi. Samouk majstor sagradi češma kraj kostnicata „Sv. Troica“ v Gjueševo. Blic nad 55 [online]. Blitz.bg, 2010 [cit. 4.4.2014]. 
Dostupné z: http://www.blitz.bg/article/19487. 
Cărkva-kostnica „Sv. Troica“ v s. Gjueševo [online]. II-BAN, 2009 [cit. 4. 4. 2014]. Dostupné z: http://portal.ihist.bas.bg/bg_BG/objects/62-църква-
костница-св-троица-в-с-гюешево.html.  
DŽONEV, Angel. Na 16 juli 2010 g. se navaršva edin vek ot otkrivaneto na žp linijata Kjustendil-Gjueševo. Kjustendilski oblasten vestnik Nabljudatel 
[online]. Nabljudatel EOOD [cit. 4.4.2014]. Dostupné z: http://www.nablyudatel.com/index.php?lastnews=yes&news_id=2416.  
Fišer, Rudolf. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 238.  
Fišer, Rudolf. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo... S. 144. 
MINČEV, Emil. Česká komunita v Sofii od osvobození Bulharska... S. 180, 266. 

 

  

http://www.blitz.bg/article/19487
http://portal.ihist.bas.bg/bg_BG/objects/62-църква-костница-св-троица-в-с-гюешево.html
http://portal.ihist.bas.bg/bg_BG/objects/62-църква-костница-св-троица-в-с-гюешево.html
http://www.nablyudatel.com/index.php?lastnews=yes&news_id=2416
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František FRIDRICH 
(* 29. 12. 1851, Stupno – † [nezjištěno]) 

 

Inženýr 
 

1851 Narodil se dne 29. prosince v Stupně v rodině krejčovského mistra a majitele usedlosti 

Vojtěcha Fridricha. 

1870-1872 Studoval vodní a silniční stavitelství na českém polytechnickém ústavu v Praze. 

1873-1874 Pokračoval studia královské bavorské polytechnické škole v Mnichově. 

kol. 1883,1886 Krajský (departementální) inženýr v Slivenu. 

1889-1891 Sekční inženýr na stavbě dráhy Jambol-Burgas v IV. sekci v Burgasu. Po dohotovení 

objektů a vrchní stavby a zrušení karnobatské a ajtoské sekce převzal i další úsek. A 

poté s Josefem Ježkem stavěl vlečnou dráhu z burgaské stanice k moři k přístavu. 

1892 Na základě stvrzovacího dekretu získal poddanství Bulharského knížectví. 

kol. 1892-1895 Krajský (vládní) inženýr ve Staré Zagoře. 

1894 Služebně vyslán na studiích železničních tratí. 

Člen spolku Čech v Sofii. 

1895 Brigádní inženýr-inspektor studií železničních tratí. 

kol. 1897 Sekční inženýr na stavbě dráhy Roman-Pleven-Šumen. 

1897-1901 Asistent vedoucího stavebního oddělení a člen Technické komise stavby železnic a 

přístavů. 

 
Vlastní tvorba Františka FRIDRICHA: 

  

b. d. Most přes Tundžu  Kortenski Bani. 

1892-1894 Zvonice kostela Sv. Bohorodičky Stara Zagora. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1869-1871 a 1871-1872. 
ANGELOV, Krasimir. Săedinenie i železnici. Chronika – săbitija, fakti, ličnosti, spomeni [online]. trainkrasi.wordpress.com, 5. 9. 2020. [cit. 11. 2. 
2021]. Dostupné z: https://trainkrasi.wordpress.com/2020/09/05/saedinenie-i-jeleznici-hronika/. 
CDA Sofija, f. 159K, op. 1, a. e. 113, l. 19-33 Prepiska meždu MF, P. Popov, direktor na obštestvenite sgradi… 
CDA Sofija, f. 159K, op. 1. a. e. 159, l. 6-12, 18-41, 52-57, 59-60, 64-180, 185-135 Raporti ot direktora na Direkcijata na obštestvenite sgradi do 
ministăra na finansite, l. 18, 96, 162, 169. 
CDA Sofija, f. 3K, op. 13, a. e. 86 Spisăci na nagradeni lica c bălgarski knjažeski ordeni. 
Časopis Musea království Českého. 1870, roč. 44, č. 3, s. 308. 
Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. Národní listy. 5. 12. 1894, roč. XXXIV, č. 336, s. 9-10. 
Dăržaven vestnik. 1891, 1892, 1894, 1897, 1901. 
MINČEV, Emil. Česká komunita v Sofii od osvobození Bulharska... S. 63. 
Národní velkozávod. Národní listy. 8. 1. 1895, roč. XXXV, č. 8, s. [5]-[6]. 
Personalstand der Königlich Bayerischen Polytechnischen Schule zu München im Winter-Semester 1873/74. S. 14. 
Personalstand der Königlich Bayrischen Polytechnischen Schule zu München im Sommer-Semester 1874. S. 13. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze 

s dějinným přehledem... Díl 2. S. V. 
SOA v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Bezděkov, Břasy, Březina, Kříše, Sklená Huť, Střapole, Stupno, Vranov, Vranovice, Všenice, 
římskokatolická církev, sig. Stupno 05 Kniha narozených (1844-1855). 
ŠAK, Vladislav. Ve službách zlatého lva. Venkova. Venkov: Orgán České strany agrární. 23. 4. 1939, roč. XXXIV, č. 95, s. [4, nedělní přílohy]. 
ŠOUREK, Antonín. Vzpomínky na některé naše krajany. S. 329-332. 
Zprávy Spolku architektův a inženýrů v Království českém. 1883, 1886. 

  

https://trainkrasi.wordpress.com/2020/09/05/saedinenie-i-jeleznici-hronika/
http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/400961
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Jan HAJSKÝ 
(* 20. 6. 1854, Rovná – † 6. 2. 1931, Brno) 

 

Inženýr, stavitel 
 

1854 Narodil se dne 20. června Rovné1213 v rodině sedláka Františka Hajského. Jeho bratrem 

byl inženýr Josef Hajský (1860-1935), vrchní stavební rada hl. města Prahy. 

1868-1871 Studoval na nižším gymnáziu v Písku. 

1871-1875 Pokračoval studia na vyšší reálné škole v Písku. 

1875-1880 Studoval vodní a silniční stavitelství (inženýrské stavitelství) na české vysoké škole 

technické v Praze. 

1881 Odjel do Bulharska, kde byl jmenován do státní služby. 

1881-1882 Působil jako inženýr při „trasování silnic a vypracování projektů“ v Bulharsku. 

1883-1884 Působil jako krajský (departementální) inženýr-konduktér ve Staré Zagoře, kde řídil 

stavby silnic, mostů a pozemních staveb. 

1884-1885 Krátce krajský inženýr-konduktér v Trănu (od 1. 4. 1884), poté jako  

krajský inženýr v Sofii, kde též řídil stavby silnic, mostů a pozemních staveb. 

1886-1888 Působil jako sekční inženýr při stavbě železniční trati Caribrod-Sofie-Vakarel v (od roku 

1886 do května 1888), sekci Caribrod a stavbu velké pohraniční štace pro úřednictvo 

bulharské a srbské. 

1888 Trasoval na linii Jambol Burgas a plány jsem vypracoval za sekci Straldža a projekt 

odevzdal. 

1889-1893 Působil jako městský inženýr v Technickém oddělení Městského úřadu Sofie a pracoval 

na přestavbě města a realizaci „Battenbergova“ regulačního plánu a při provádění 

pozemních staveb. 

1892 Oženil se dne 9. února v Sofii s Alžbětou Jonákovou (*1863, Plzeň). Jeho svědkem se 

stal inženýr Jiří Prošek. Později žili odloučeně. 

1893-1894 Působil jako sekční inženýr při stavbě železniční trati Sofie-Pernik a řídil druhou sekci 

v hornaté krajině, kde zvláště množství klenutých mostů a podpůrných zdí provedl u 

podnikatelů D. Kovačová a St. Ivanova. 

1894-1895 Působil jako krajský (vládní) inženýr v Sofii, vedl stavby mezi nimi velkolepý most 76 m 

dlouhý a 12 m vysoký přes řeku Iskăr a vládní budovu třípatrovou 666 čt. m v rozloze. 

1895 Pobýval krátce v Čechách, kde trasoval železniční trať Jenišovice-Budin-Libochovice v 

kanceláři inženýra Schweráka. Ucházel se neúspěšné o místo v železničním oddělení 

Zemského výboru království Českého v Praze. Vrátil se do Bulharska. 

                                                
1213 Rovná, okres Strakonice. 
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 Bylo mu nabízeno místo stavbyvedoucího kanalizace v Sofii, ale uplatnil se u dráhy, 

kde připravoval projekt pro započetí stavby. 

1895 Působil jako krajský (vládní) inženýr v Rusi. 

1896-1897 Ucházel se opěr o prozatímní službu v železničním oddělení Zemského výboru 

království Českého v Praze. 

1897-1900 Prozatímní inženýr v železničním oddělení Zemského výboru království Českého 

v Praze, kde se zabýval prozkoumáváním železničních projektů k zadání stavby, a vedl 

stavbu místních drah Rakovník-Bečov-Bochov a Nový Dvůr-Bezdružice. Vystoupil na 

vlastní žádost. 

Kol. 1905 Inženýr státních drah ve Splitu. 

 Vrchní stavební rada v Brně. 

1931 Zemřel dne 6. února v Brně ve věku 76 let. 

 
Vlastní tvorba Jana HAJSKÉHO: 

 

1881 Dvě silnice Trasování a vypracování plánů dvou silnic s 

celkovou délkou 161 km. Nelze přesněji 

identifikovat ani lokalizovat.  

1888-1889 Sekce Straldža železniční trati Jambol-

Burgas 

 

 
Stavby provedené Janem HAJSKÝM: 

 

1886-1888 Caribrodská sekce železniční trati Caribrod-

Sofie-Vakarel  

 

Pohraniční štace   

1894-1895 Most přes řeku Iskăr  

1894-1895 Vládní budova   

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
Abiturienti písecké reálky z roku 1875 a jich spolužáci z třídy IV. a VI. Otavan. 19. 8. 1905, roč. XXVII, č. 33, s .3 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1875-1876 až 1879-1880 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove 1888-1898,  
Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. Národní listy. 11. 10. 1893, roč. XXXIII, č. 282, s. 6. 
HAUPTMANN, F. Za bratrem Hajským. Sokol. 1935, roč. LXI, č. 10, s. 208-209. 
MICHAULOV. S. 
MZA Brno, Sbírka matrik, Brno-město, Římskokatolická farnost sv. Tomáše sig. 17056 Kniha zemřelých (1925-1933).  
NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 182, sig. XV 8/3-2 Personálie jednotlivých zaměstnanců železničního oddělení ZV 1893-1925, kart. 77, složka 
Hajský Jan. 
NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 182, sig. XV 8/3-3 Žádosti o místa v železničním oddělení, kart. 83 
NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 154, obr. 170, 171, 178  
Národní velkozávod. Národní listy. 8. 1. 1895, roč. XXXV, č. 8, s. [5]-[6]. 
Po Minist. na Obštite Sgradi, Zemedelieto i Tărgovijata. Dăržaven vestnik. 25. 2. 1884, god. VI, br. 19, s. 3. 
Po povodni: Dar Čechů v Sofii povodní poškozeným. Národní politika. 28. 9. 1890, roč. VIII, č. 266, s. [2]. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. létech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze 

s dějinným přehledem... Díl 2. S. XVI, XXIV. 
Sjezd abiturientů. Písecké Listy: Věstník z Pootaví. 21. 8. 1930, roč. XXXIV, č. 34, s. 3.  
SOA v Třeboni, Sbírka matrik Jihočeského kraje, Brusy, Čejetice, Kbelnice, Přeborovice, Přešťovice, Rovná, Řepice, Slaník, Slatina, Štěkeň, Vítkov, 
římskokatolická církev, sig. Štěkeň 9, Kniha narozených (1851-1870)  
Stosedmdesát let píseckého gymnasia 1778-1948. Písek: Státní reálné gymnasium v Písku, 1948. s. 26;  
Z ústřední matice školské. Národní listy. 2. 8. 1887, roč. XXVII, č. 210, s. [3]. 
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Václav HAVRDA 
(* 15. 4. 1846, Praha – † [nezjištěno]) 

 

Architekt, stavitel 
 

1846 Narodil se dne 15. dubna v Praze na Malé Straně v rodině úředníka c. k. státní účetní 

kanceláře Václava Havrdy. 

 Stavitel v Praze a voják v záloze 18. pěchotního pluku. 

1870 Sňatek s Annou Michelovou (*) dne 3. 5. u sv. Mikuláše na Malé Straně. 

Člen Umělecké besedy do odboru uměleckého (min. do 1875). 

1871 Narození dcery Anna.  

19. 1. 1874 Narození dcery Amalie na Malé Straně (+1879). 

 Působil v Rusku. 

kol. 1878 Přicestoval do Bulharska. 

1879 Pracoval v Sofii. Ve vládní službě spolu dalším krajanem členem „dekorační komise“, 

která měla za úkol vybudovat slavobrány a obstarat výzdobu v městech a obcích, 

kterými měl být přivítán nově zvolený bulharský panovník na cestě do hlavního města 

Sofie. 

1880 Spoluzakladatel spolku Slavjanska Beseda a Balkánský sokol v Sofii. 

1882 Narodila se mu dne 27. května dcera Karolína, kmotrem byl Ferdinand Budík. 

1883 Narodil se mu dne 29. prosince syn Robert. 

1884 V dubnu pracoval jako inženýr-asistent v městském úřadě v Sofii. 

1884-1891 Městský architekt (inženýr) v Plevenu, dozoroval stavbu kasáren, gymnázia a dalších 

budov. 

1891 Na vlastní žádost byl propuštěn, ale v Plevenu pobýval dál. Ucházel se o místo 

městského architekta v Loveči.  

1892-1893 Městský architekt (inženýr) v Plevenu. 

1894-1895 Vedl jako architekt stavbu chlapeckého gymnázia ve Veliko Tărnově. 

1895 Člen spolku Čech v Sofii. 

Vedl jako architekt stavbu katedrály Sv. Demetria ve Vidinu. 

1895-1897 Architekt pro přípravu projektů státních nemocnic. 

1896 Vedl jako architekt stavbu domů pro chudé v Kotelu. 

1898 Ucházel se o místo městského architekta v Lomu, poté působil v Burgasu, kde umřela 

jeho manželka. 
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do 1906 Městský technik v Ajtosu. 

 

Vlastní tvorba Václava Havrdy: 

 

1879 Vyzdobené slavobrány u příležitosti přivítání 

nově zvoleného bulharského panovníka 

knížete Alexandra I. Battenberga v zemi 

Města a obce na cestě mezi Lom Palankou (dn. 

Lomem) a (Veliko) Tărnovem (mimo jiné Vraca, 

Loveč ad.), kde se uskutečnila korunovace 

knížete (dne 26. června 1879), ve spolupráci s 

dalším neidentifikovaným českým inženýrem. 

1882 První budova Slovanské besedy Sofie, roh ulic Slavjanska a Rakovska, 

zahrnovala sál, čitalište, zasedací místnost, 

bufet a kuchyně, kolem roku 1884 byla rozšířena 

o další křídlo, roku 1890 byla na pozemku 

přistavěna druhá budova besedy, obě budovy 

byly zbořeny a na jejich místě byla roku 1935 

dokončena dnešní budova. 

1889-1901 Zemědělská (vinařská) škola Pleven, vedl stavbu. Později Chlapecké 

gymnázium, od roku 1983 Pionýrský dům, dnes 

Centrum pro práci s dětmi.  

1892-1893 Dívčí gymnázium Marie Luizy Pleven, ul. Ivan Vazov 15, dnes základní škola 

Ivana Spasova, budova nastavěna. 

Hřbitov Pleven 

Hřbitovní kaple Pleven, neidentifikována 

Škola  Pleven, neidentifikována 

Regulace hlavní ulice vedoucí k silnici do 

Loveče 

Pleven 

1892-1899 

(1912) 

Pravoslavný kostel Sv. Trojice Pleven, ul. San Stefano 7. Vystaven bulharským 

stavitelem Ivanem Okolijskim k roku 1898, 

zděný ikonostas z roku 1899. Vysvěcen v roce 

1912. 

1893-1895 Radnice a Osvětový dům „Săglasie“ Pleven. Dnes dramatické divadlo Ivana 

Radoeva, nadstaven. 

 
Stavby provedené Václavem Havrdou: 

 

1894-1895 Státní chlapecké gymnázium Veliko Tărnovo, historický kopec Carevec, 

nedostavěné, realizovaly se pouze základy, 

poté byla stavba pozastavena a poskytnuta pro 

školu vhodnější parcela. 

1895 Katedrála Sv. Demetria Vidin 

1896 Domy pro chudé rodiny Kotel, nelze identifikovat, ani lokalizovat, dnes 

patrně zbořeny. Jednalo se zřejmě o stavby po 
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ubytování chudých obyvatel po ničivém požáru 

města roku 1894. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AHMP, Sbírka matrik, Praha III-Malá Strana, římskokatolická církev, sig. MIK N19, Kniha narozených (1843-1847). 
AHMP, Sbírka matrik, Praha III-Malá Strana, římskokatolická církev, sig. MIK N25, Kniha narozených (1833-1881). 
AHMP, Sbírka matrik, Praha III-Malá Strana, římskokatolická církev, sig. MIK O12, Kniha oddaných (1862-1872). 
AHMP, Sbírka matrik, Praha III-Malá Strana, římskokatolická církev, sig. MIK Z14, Kniha zemřelých (1876-1881). 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (1878-1887). 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1878-1890). 
DA Burgas, f. 102K, op. 1, a. e. 20 Protokolna kniga ot sesii na Gradski obštinski săvet – Ajtos, 13. 1. 1905-3. 10. 1905, l. 43 gr.-45. 
DA Burgas, f. 102K, op. 1, a. e. 23 Protokolna kniga ot sesii na Gradski obštinski săvet – Ajtos, 2. 1. 1906-18. 9. 1906, l. 53-55 
DA Loveč, f. 25K, op. 1, a. e. 101, l. 61-63 Protokol ot izvănredna sesija na Lovčanskija gradski obštinski № 15. 6. 1891 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 10 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven, 13. 1.-9. 10. 1893, 150 l. 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 11 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven, 9. 10.-20. 12. 1893, 66 l. 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 12 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven, 10. 1.-31. 10. 1894, 201 l. 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 5 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven, 10. 1-29. 12. 1890, 81 l. 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 6 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven, 8. 1.-14. 10. 1891, 199 l. 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 7 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven, 14. 10.-28. 12. 1891, 42 l. 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 79 Zapovedna kniga na kmeta, 1. 1.-10. 12. 1892, 100 l. 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 79 Zapovedna kniga na kmeta, 1.-31. 12. 1891, 79 l. 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 8 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven, 9. 1.-2. 12. 1892, 200 l. 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 80 Zapovedna kniga na kmeta, 2 jan.-29 dek. 1893 g., 2. 1.-29. 12. 1893, 121 l. 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 9 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven, 2-14. 12. 1892, 15 l. 
DA Vidin, f. 77K, op. 1, a. e. 90 Spisăk na inventara na cărkvata „Sv. Vmčk. Dimitrij“ ot 1926 g., prepiska po stroitelstvoto i ukrasata na chrama (ot 
1889 do 1925 g.), architekturen proekt i plan za elektrificirane na sgradata, zaveštanie na Vidinski mitropolit Antim I, snimki ot vătrešnata ukrasa i 
vănšnija izgled na chrama i drugi, 1926-2000 g., l. 36-39. 
Dăržaven vestnik. 1894, 1895, 1896, 1897. 
Díků vzdání. První spolek zednických tovaryšů k podporování v pádech neštěstí, nemoci a smrti. Pražsky Deník. 11. 3. 1871, roč. VI, č. 60, s. [4]. 
Jednatelská zpráva o činnosti správního výboru Umělecké besedy ve správním roce 1871. Praha: Umělecká beseda, 1871. 45 s. S. 27.  
Jednatelská zpráva o činnosti správního výboru Umělecké besedy ve správním roce 1872. Praha: Umělecká beseda, 1872. 71 s. S. 48. 
MINČEV, Emil. Česká komunita v Sofii od osvobození Bulharska... S. 63, 64. 
NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 168, obr. 599, 603. 
Po Ministerstv. na Obšt. Sgradi, Pătištata i Săobštenijata. Dăržaven vestnik. 23. 6. 1895, god. XVII, br. 135, s. 1-3. S.  
Vjačeslav Gavarda. GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija - 1900: Evropejski vlijanija v bălgarskoto 
gradoustrojstvo, architektura, parkove i gradini 1878-1918. S. 131. 

Ze Srědce, 27 listopadu. (Zvl. tel. „Nár. Listů“). Národní listy. 27. 11. 1882, roč. XXII, č. 317, s. 5. 
Zprávy o činnosti Umělecké besedy ve správním roce 1873. Praha: Umělecká beseda, 1873. 51 s. S. 25. 
Zprávy o činnosti Umělecké besedy ve správním roce 1875. Praha: Umělecká beseda, 1875. 60 s. S. 43. 
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Karel HEINRICH 
(* 5. 4. 1858, Rybniště – † 18. 1. 1940, Sofie) 

 

Architekt, stavitel 
 

1858 Narodil se dne 5. dubna v Rybništi 1214  v rodině výrobce bavlněného zboží Josefa 

Heinricha. 

1873-1876 Studoval královskou saskou stavební školu v Žitavě (Německo). 

Od roku 1884 Působil jako asistent hlavního architekta Friedricha Grünangera v Ředitelství veřejných 

staveb v Sofii. 

1888 Sňatek s vdovou Annou Schauerovou (1853-1926) v Sofii. 

1. 4. 1889 Narození dcery Doris Evženie v Sofii. 

29. 9. 1890 Narození dcery Amalie Gabriely v Sofii. 

13. 6. 1893 Narození dcery syn Antonína Maria v Sofii. 

kol. 1889 Započal vlastní projekční praxi jako svobodný architekt a stavitel v Sofii. 

1891-1895 Asistent hlavního architekta Friedricha Grünangera v Ředitelství veřejných staveb v 

Sofii a architekt státních staveb. Roku 1894 jmenován architekt-asistentem Friedricha 

Grünangera při dostavbě knížecího paláce v Sofii. 

1896-1900 Asistent ředitele Technického ředitelství v Sofii (1896-1898), poté asistent vedoucího 

architektonického kanceláře (oddělení) tamtéž. 

1898 Nařízením č. 618/1898 Ministerstva veřejných budov, cest a spojů získal právo 

vykonávat samostatnou technickou praxi na území Bulharského knížectví (s výjimkou 

měst Sofie, Plovdiv, Burgas, Varna a Ruse) s titulem architekt-asistent (technik II. 

kategorie). 

1904 Zplnomocněný zástupce architektonické kanceláře Fellner a Helmer v Sofii. 

1905 Získal právo na základě mnohaleté praxe vykonávat samostatnou technickou praxi na 

celém území Bulharského knížectví s titulem „technik“. 

1905-1906 

 

Vedl stavbu Národního divadla v Sofii podle návrhu architektů Ferdinanda Fellnera a 

Hermanna Helmera. 

1907 Oraganizoval přípravné práce na rozšíření (kancelářské křídlo) a přestavbě budovy 

konzulátu Rakouska-Uherska v Sofii, které byly provedeny v ltech 1908-1909 podle 

projektu architekta Ludwiga Richtera (1855-1925). 

1912-1915 Dozoroval stavbu Duchovní akademie v Sofii jako zástuoce Friedricha Grünangera, již 

opustil Bulharsko. 

kol. 1917 Založil a vedl vlastní stavební podnikatelství pro stavbu trati „Mezdra-Vidin“. 

                                                
1214 Rybniště (něm. Teichstatt, dnes okres Děčín) 
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1928 Sňatek s Theresií Mordovou (*1888). 

1940 Zemřel 18. ledna v Sofii ve věku 81 let. 

 

Vlastní tvorba Karla HEINRICHA: 

 

1889 Dům Sarafova Sofie, nelokalizován. 

1889 

  

Dům Račo Dimčeva Sofie, ul. Vrabča 20 a ul. Dunav 5, dům byl v roce 

1914 rozšířen a nástavěn architektem Nikolou 

Lazarovem pro Atanase Dimčeva. 

1890 Dům D. Ruskova Sofija, není lokalizován. 

1891-1892 Pavilon pro degustaci vína Plovdiv, pro 1. plovdivskou výstavu, nedochován. 

1891-1892 Pavilon minerálu Plovdiv, pro 1. plovdivskou výstavu, nedochován. 

1891-1892 Chlévy Plovdiv, pro 1. plovdivskou výstavu, nedochován. 

1893 Dům Stefana Paprikova Sofie, ul. Krakra 16, dům byl v roce 1907 

nastavěn architekty Georgi Fingovem a Kiro 

Maričkovem. 

1907 Dům Kalina Jandenova Sofie, není lokalizován. 

1907 Dům Grasijaniho Sofie, není lokalizován. 

1909 Dům E. Georogovové – nástavba domu Ivana 

Georgova 

Sofie, ul. Šipka 14, dům byl postaven jako 

jednopodlažní v roce 1890 Adolfem Kolážem pro 

Ivana Georgova. Byl zbožem na na jeho místě 

vznikl hotel s imitací původní fasády. 

1910-1911 Dům Andreje Arsova Sofie, ul. Maljovica 6, dekorace fasády je dílem 

sochaře Andrease Greise. 

1912 Dům Rajko Goranova Sofie, ul. Dunav 2, dekorace fasády je dílem 

sochaře Andrease Greise. 

1911-1912 Dům Strašimira Dobroviče Sofie, ul. San Stafano 11, zbořen v roce 1979. 

1912 Dům Penčo Dimitrova Sofie, bul. Christo Botev 82, kuturní památka.  

1911 Dům Nikolay Tomaleva Sofie, ul. Pozitano 2.  

1908 Dům Šterju Janakieva Sofie, ul. Parčevič 29, zbořena. 

1914-1915 Dům A. Raševa София, nelokalizován. 

1915 Dům Rostovcevových Sofie, ul. Timok 4. 

1915 Obytný důn Nikoly Šavkulova Sofie, ul. G.S.Rakovski 96 a bul. Car Osvoboditel, 

dostavba po první světové válce do 1925. 

1915 Dům Mošeho a Aarona Sabatajových Sofie, není lokalizován. 

1905-1907 Dům Nikoly Bočeva Sofie, ul. Slavjanska 13. 
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1922 Katolicko-apostoštolský kostel  

Sv. Zmrtvýchstání 

Sofie, ul. Ljulin Planina 7, ikonstas je dílem 

řezbáře Jan Trávnického, malby z roku 1971 jsou 

dílem malíře Stojana Izova. 

b. d. Dům Christo Slavejkova Kjustendil, není lokalizován. 

b. d. Dům Vladimíra Miteva Kjustendil, není lokalizován. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (1888-1898).  
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1878-1890). 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1891-1896). 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na počinalite (1891-1901). 
Avstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 34-35, 88-89 

Daržaven vestnik. 1905, 1907 
Das neue bulgarische National-Theater in Sofia. Von den Architekten Fellner & Hellmer. Allgemeine Bauzeitung. 1907, S. 65-66. 
DŽALOVA, Kristin. Restavracija na kăštata na semejstvo Kanazirevi. Stroiinfo [online]. 25. 2. 2019. [cit. 23. 2. 2021]. Dostupné z: 
https://stroiinfo.com/restavraciya_na_kyshtata_na_semeystvo_kanazirevi/. 
Hajnrich, Karl Jozef. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 241-241.  
Hajnrich, Karl Jozef. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo... S. 144. 
MATEEV, Stefan, GEORGIEVA, Mariana, JANEV, Stojan, BRAKALOVA, Simeonka, IVANOVA, Svetla et KOKANOVA, Aleksandra. Predloženie za 
objavjavane na architekturni pametnici… S. 98,100,110-111,120, 214, 239, 289, 301, 130, 139, 445, 449 
PARLAPANOV, Ivan, ed. Almanach Carstvo Bălgarija. S. 219. 
Po povodni: Dar Čechů v Sofii povodní poškozeným. Národní politika. 28. 9. 1890, roč. VIII, č. 266, s. [2]. 
SOA Litoměřice, Sbírka matrik Severočeského kraje, Chřibská Nová Ves, Rybniště, římskokatolická církev inv. č. 3802, sig. L73/52 Kniha a index 
narozených (1840-1869) 
Techničeska služba i praktika, dviženie na techničeskij personal. Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno družestvo v Sofija. 1899, god. IV, 
kn. 4-5, s. 110-112. 
TEMELSKI, Christo. Pametnik na Bălgarskata ekzarchija ili Visše bogoslovsko učilište. Dveri na Pravoslavieto [online]. 15. 11. 2008. [cit. 23. 2. 
2021]. Dostupné z: https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,392/catid,145/id,7650/view,article/. 
Vliv rakouské architektury v Sofii... S. 9-10. 
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Eduard HODINA 
(* 25. 9. 1841, Písek – † 1904, Cařihrad (Istanbul)) 

 

Inženýr, technický úředník 
 

1841 Narodil se dne 25. září v Písku v rodině měšťana a stávkaře Matouše Hodiny. 

 Přednosta stanice v Uhříněvsi. 

kol. 1870-1878 Působil na stavbě Hirschovy dráhy v bulharských zemích. 

Později a během rusko-turecké války byl přednostou dopravy v Cařihradě. Řídil výpravu 

vlaků s tureckým vojskem k Staré Planiny, kde se vedly boje u Šipky. Když vlak byl 

připraven k odjezdu, nejednou zúmyslně pokazil stroj, tak že se vlak často zdržel po tři 

dni s tureckým vojskem na místě. Poté byl vrchním ředitelstvím přesazen do Soluně. 

5. 5. 1878 Narození dcery Anety v Cařihradu. 

1879 Generální inspektor pošt a telegrafů Východní Rumelie v Plovdivu. Komisař drah. 

1889 Jmenován redaktorem-překladatelem v ředitelství bulharských železnic, později 

úředníkem statistiky. 

1890-1897 Uplatnil se jako úředník, později přednosta železniční dopravy. 

21. 1. 1890 Narození syna Vladimira v Sofii. 

 Předsedal společnosti Východních drah.  

1904 Zemřel v Cařihradu. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
Po povodni: Dar Čechů v Sofii povodní poškozeným. Národní politika. 28. 9. 1890, roč. VIII, č. 266, s. [2]. 
Dăržaven vestnik. 1896. 
J. V. Mrkvička vzpomíná... Československo-bulharská vzájemnost. 1938, roč. V, č. 1, s. 1-4. 
SOA v Třeboni, Sbírka matrik Jihočeského kraje, Písek, římskokatolická církev, sig. Písek 15, Kniha narozených (1834-1842).  
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na počinalite (1878-1890).Dăržaven vestnik. 1889, 1890 1891, 1896, 1897. 
Osobní. České noviny. 26. 7. 1879, č. 177, č. 2. 
Věstník úřednický. Budivoj. 27. 7. 1879, č. 60, s. 3. 
Národní velkozávod. Národní listy. 8. 1. 1895, roč. XXXV, č. 8, s. [5]-[6]. 
Curliste Karlsbad. 23. 4. 1903, Nr. 26, S. [2]. 
Aneta Chodina-Čermakova 1878-1941 i bălgaro-češkata vzaimnost = Aneta Hodina-Čermáková 1878-1941 a bulharskočeská vzájemnost. Praga: 
Posolstvo na Republika Bălgarija v Češka republika, 2009. 109 s. ISBN 978-954-91261-8-1. 
WAGNER, Jan. Vzpomínky z Bulharska a jiné črty. S. 7, 17-18, 23, 46-47. 
Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. Národní listy. 11. 10. 1893, roč. XXXIII, č. 282, s. 6.; 5. 12. 1894, roč. XXXIV, č. 336, s. 9-10.  
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Josef JEŽEK 
(* 15. 12. 1852, Chrudim – † 28. 6. 1925, Praha) 

 

Inženýr, stavitel 
 

1852 Narodil se dne 15. prosince v Chrudimi v rodině mydláře a souseda Josefa Ježka. 

 Ukončil střední školu v Chrudimi (nižší reálné gymnázium) a Praze (a vyšší reálné 

gymnázium). 

1872-1874 Studoval strojnictví na českém polytechnickém ústavu v Praze. 

1873-1874 Odbyl dobrovolní jednoroční vojenskou službu a stal poručíkem v záloze. 

1874-1876 Studoval inženýrské stavitelství královské bavorské polytechnické škole v Mnichově. 

1876-1877 Asistent u stavitele E. Jeřábka v Chrudimi. 

1877-1881 Asistent u úředně oprávněných inženýrů K. Wischina a V. Kroutila v Kolíně a u 

Františka Kuthana v Novém Bydžově. 

1881 Odjel do Bulharska, kde vstoupil do státní služby. 

29. 1. 1883 Sňatek s Emilií Leiservou v Chrudimi. 

25. 6. 1886 Narození syna Josefa v Slivenu. 

1886 Přijat za člena Spolku architektů a inženýrů království Českého. 

1881-1885 Krajský (vládní) inženýr v Burgasu, při stavbě silnic, klenutých mostů apod. 

1885 Vedoucí konstrukční kanceláře pro trasování železnice Plovdiv-Burgas. Vyjednal 

generální trasu celé železnice Plovdiv-Čirpan-Stara-Zagora-Nova Zagora-Sliven-

Straldža-Karnobat-Ajtos-Burgas, která potom sloužila za podklad dalšího 

tachymetrického vyměřování. Z této původní trasy se později využila část ze Straldže 

do Burgasu při stavbě dráhy Jambol-Burgas. 

1885-1889 Krajský (vládní) inženýr v Slivenu. 

1889-1891 Sekční inženýr I. sekce (Jambol-Straldža) při stavbě železniční dráhy Jambol-Burgas, 

na které prováděl zvláštní opatření proti proražení dráhy vysokou vodou řeky Tundže a 

postaviti mimo deseti malých objektů ještě dva velké mosty (oblouk 88 m dlouhý a druhý 

přes 40 m). Po dohotovení objektů a vrchní stavby a zrušení karnobatské a ajtoské 

sekce převzal i další úsek. A poté s Františkem Fridrichem stavěl vlečnou dráhu z 

burgaské stanice k moři k přístavu. 

 Vyznamenán stříbrnou medailí i řádem Sv. Alexandra (důstojnický kříž). 

1891-1892 Vedoucí údržby státní železniční dráhy Jambol-Burgas. 

1892 V říjnu byl jmenován členem poroty první Bulharské zemědělské průmyslové výstavě 

v Plovdivu. 
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1892-1894 Vedoucí údržby železniční dráhy Caribrod-Sofie-Saranbej, zabýval se stavebními 

úpravami a zesílení stavby, rozšíření stanic od Ichtimanu do Belova, které 

neodpovídaly normálu. 

 Vyznamenán důstojnickým křížem řádu za zásluhy řádem Sv. Ludvíka. 

1894-1896 Sekční Inženýr při stavbě železniční dráhy Sofie-Roman v II. druhé sekci (Vladajské), 

poté krátce opět na údržbě předešlé dráhy. Od září 1894 převzal III. sekci se sídlem v 

Milkově Livadě, na které bylo projektováno 7 tunelů v úhrnné délce 1300 m, železný 

most přes řeku Iskăr v délce 130 m a 4 viadukty v úhrnné délce 140 m, kromě celé řady 

menších objektů opěrných a obložených zdí. 

1896-1920 Inženýr v železničním oddělení zemského výboru království Českého v Praze, později 

stavební rada a ředitel oddělení. Do definitivní služby přešel 1906, od července 1913 

stavební radou při technickém železničním oddělení a od listopadu 19313 zástupce 

ředitele, později ředitel a odborový přednosta (1915), do výslužby šel (1920) zemský 

vrchní stavební rada a přednosta. 

1925 Zemřel dne 28. června v Praze na Smíchově ve věku 73 let. 

 
Vlastní tvorba Josefa JEŽKA: 

 

b. d. Skladiště solí Pomorie 

b. d. Železný most přes Tundžu o třech obloucích 

á 30 m 

U obce Čairlij (dn. Rečica u Slivenu), zřejmě 

nerealizovaný. 

b. d. Železný inundační most a navazující silnice U obce Čairlij (dn. Rečica u Slivenu), 

nedochovaný. 

b. d. Budovu berního úřadu  Sliven 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1872-1873 a 1873-1874. 
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http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/400961


Příloha 1. Katalog českých techniků 

- 333 - 

Ing. arch. Nikolay Brankov 

 

Josef JUKL 
(* 4. 1. 1854, Rybitví – † 1900, Silistra (?)) 

 

Inženýr, architekt, stavitel 
 

1854 Narodil se dne 4. ledna v Rybitvích1215 v rodině půlníka Václava Jukla. Jeho švagrem 

byl inženýr a stavitel Václav Krásný. 

1878 Působil krátce jako c. k. strážník bezpečnosti v Praze. 

Poté nastoupil jako telegrafista státních drah v České Třebové. 

[b. d.] Opustil Čechy a odjel do Bulharska. 

1884-[b. d.] Působil jako dočasný krajský inženýr-konduktér Sofijského kraje. 

[b. d.]-1889 Působil jako krajský inženýr-konduktér 1. třídy Chaskovského kraje. 

1889 Byl služebně povolán na stavbě železniční trasy Jambol-Burgas. 

Před koncem roku přesídlil profesně z Chaskova do Trǎnu. 

Na základě stvrzovacího dekretu č. 472 ze dne 18. prosince získal poddanství 

Bulharského knížectví. 

1892-1896 (?) Působil jako krajský (vládní) inženýr Chaskovského kraje. 

1895 Účastnil se s dalšími Čechy organizované bulharské výpravy na Národopisnou výstavu 

českoslovanskou v Praze. 

1896-1898 Působil jako městský architekt (inženýr) Dobriče. 

1898 Nařízením č. 618/1898 Ministerstva veřejných budov, cest a spojů ze dne 22. května 

získal právo vykonávat „nesamostatnou“ technickou praxi na území Bulharského 

knížectví s titulem „konduktér“ (technik III. kategorie). 

1898-1899 Po propuštění na vlastní přání ze zdravotních důvodů z pozice městského architekta 

(inženýra) zůstal krátce působit v Dobriči jako architekt (inženýr) na volné noze. 

1899-1900 (?) Působil jako městský architekt (inženýr) Silistry. 

1900 Zemřel v létě v Silistře (?) ve věku 46 let. 

 
Vlastní tvorba Josefa Jukla (výběr): 

 

1887-1897 (?) Katastrální plán a uličně-regulační plán 

města Părvomaje 

Părvomaj, ve spolupráci s Františkem Hašou. 

1891 Katastrální plán města Breznika Breznik, ve spolupráci s Ali Abdulovem. 

1896-1897 Městský vodovod Dobrič, návrh nového vodovodu ze vsi Opanča 

(dn. Opanec) s délkou 10400 m, zahrnující též 

                                                
1215

 Obec Rybitví u Pardubic. 
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vodovodní tunel v hloubce 6 až 11 m s délkou 

1080 m, rozpočet stavby činil 220 000 leva. 

1896-1897 Parcelační plán lokality Un pazar Dobrič, regulace parcel v lokalitě Un pazar 

(Moučný trh) mezi tehdejšími ul. Ferdinand, 

Armenska, Aleksandrovska a blíže neurčené 

ulice podél nové budovy bratří Kiselkovových, 

nelze přesně lokalizovat. 

1896-1897 Patrový obytný dům s djukjanem G[eorgi] 

chadži Conkova 

Dobrič, ul. Preslavska (naproti nové školy), 

dochovaný plán z listopadu 1896, schválil 26. 5. 

1897 krajský inženýr ve Varně Antonín Müller. 

1896-1897 Djukjan Ivana G. Čeuševa a Christo 

Atanasova 

Dobrič, ul. Ferdinand, dochovaný plán z 

prosince 1896, schválil v březnu 1897 krajský 

inženýr ve Varně Antonín Müller. 

1897 Plynojem Dobrič, u Varnenské silnici. 

1897 Djukjan Kerima usta Chasanova Dobrič, ul. Vladislav a nově vznikající ulice, 

dochovaný plán z března 1897 schválil 16. 4. 

1897 krajský inženýr ve Varně Antonín Müller. 

1897 Patrový obytný dům s djukjanem Osmana 

Mechmedova 

Dobrič, blíže neurčená ulice, dochovaný plán z 

dubna 1897, schválil 16. 4. 1897 krajský inženýr 

ve Varně Antonín Müller. 

1897 Rodinný dům Ivana Nikolova Dobrič, roh ul. Preslavska a 6-ti septemvri, první 

nerealizovaný návrh, dochovaný plán ze 7. [7.] 

1897. 

1897 Djukjan P. S. Daskalova a chadži Artipa 

chadži Kaprelova 

Dobrič, roh ul. Aleksandӑr a blíže neurčená 

ulice, dochovaný plán z 18. srpna 1897. 

1897 Djukjan Dragni Kostadinova Dobrič, ul. Panairska a silnice ke Kjustendže, 

dochovaný plán z března 1897, schválil 2. 4. 

1897 krajský inženýr ve Varně Antonín Müller.  

1897 Rodinný dům D[imitǎra] Angelova Dobrič, roh ul. Preslavska a 15-ti januari, 

dochovaný plán z 10. 5. 1897. 

1897 Djukjan bratří Marderosovových Dobrič, roh ul. Aleksandӑr a blíže neurčená 

ulice, dochovaný plán z března 1897. 

1897 Djukjan chadži Dimitǎra Gančeva, Dimitǎra 

Nenova a chadži Achmeda Efendiho 

Dobrič, roh ul. Ferdinand a blíže neurčené ulice, 

dochovaný plán ze srpna 1897. 

1897 Přístavba djukjanu chadži Dimitǎra Gančeva Dobrič, blíže neurčená ulice, dochovaný plán z 

23. srpna 1897. 

1897 Přístavba djukjanu D[imitǎra] Popova k 

djukjanu V. Kozlova a dalších 

Dobrič, ul. Ferdinand, dochovaný plán ze srpna 

1897, schválil 7. září 1897 krajský inženýr ve 

Varně v zastoupení. 
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1898 Patrový obytný dům s djukjanem bratří 

Chalil Bejových 

Dobrič, roh ul. Ferdinand a Preslavska na nám. 

Šadravan, dochovaný plán z ledna 1898, 

schválil 18. 2. 1898 krajský inženýr ve Varně 

Antonín Müller, kolky. 

1898 Patrový obytný dům s djukjanem Ilijy K. 

Kajabateva 

Dobrič, ul. Panairska, dochovaný plán z února 

1898, schválil 2. 2. 1898 krajský inženýr ve 

Varně Antonín Müller, nerealizováno. 

1898 Patrový objekt se dvěma djukjany Kolju 

[Nikoly] Gančeva a Dimitǎra Nenova 

Dobrič, roh ul. Preslavska a nám. Šadravan, 

dochovaný plán z 23. února 1898, schválil 8. 4. 

1898 krajský inženýr ve Varně Antonín Müller. 

1898 Djukjan Stojčo Marčeva a spol. Dobrič, ul. Kovačska, dochovaný plán z března 

1898, schválil 30. 3. 1898 krajský inženýr ve 

Varně Antonín Müller. 

1898 Rodinný dům Ivana Nikolova Dobrič, roh ul. Preslavska a 6-ti septemvri, druhý 

přepracovaný návrh, dochovaný plán z března 

1898, schválil 30. 3. 1898 krajský inženýr ve 

Varně Antonín Müller. 

1898 Djukjan Petra Conkova  Dobrič, ul. Preslavska poblíž křižovatky s ul. 

Šišmanova, dochovaný plán z dubna 1898, 

schválil 5. 5. 1898 krajský inženýr ve Varně v 

zastoupení. 

1898 Rodinný dům Savy Iv. Šumkova Dobrič, ul. Pirotska, dochovaný plán z dubna 

1898, schválil 13. 4. 1898 krajský inženýr ve 

Varně Antonín Müller. 

1898 Rodinný dvojdům St. Nikolova a Nikoly 

Gančeva 

Dobrič, ul. Gӑrnčarska, dochovaný plán z dubna 

1898, schválil 27. 4. 1898 krajský inženýr ve 

Varně Antonín Müller. 

1898 Rodinný dům Dimitra Genčeva Dobrič, ul. Turski grobišta, dochovaný plán z 25. 

dubna 1898, schválil 27. 4. 1898 krajský inženýr 

ve Varně Antonín Müller. 

1898 Objekt s djukjany a pekárnou Ž[ivko] 

Abadžieva 

Dobrič, blíže neurčená ulice kolmá na ul. 

Kovačska a Krumova, poblíž nám. Šadravan, 

dochovaný plán z května 1898, schválil v květnu 

1898 s některými podmínkami krajský inženýr ve 

Varně Antonín Müller, datum nečitelné. 

1898 Djukjan Rajko Cončeva Dobrič, ul. Kovačska, dochovaný plán z května 

1898, schválil 7. 5. 1898 krajský inženýr ve 

Varně Antonín Müller. 

1898 Patrový objekt se dvěma djukjany Ivana 

chadži G. Čeuševa a D[imitǎra] Popova 

Dobrič, roh ul. Preslavska a Panairska, 

dochovaný plán z května 1898, schválil krajský 

inženýr ve Varně Antonín Müller. 
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1898 Rodinný dům Ganju Penkova Dobrič, ul. Gӑrnčarska, dochovaný plán z května 

1898, schválil 22. 5. 1898 krajský inženýr ve 

Varně Antonín Müller. 

1898 Obytný dům s djukjany chadži Artina chadži 

Kaprelova a spol. 

Dobrič, roh ul. Kovačska a Aleksandӑr na nám. 

Šadravan, dochovaný plán z 30. 5. 1898, schválil 

1. 6. 1898 krajský inženýr ve Varně Antonín 

Müller. 

1898 Rodinný dům Nikoly Sӑbeva Dobrič, ul. 15-ti januari, dochovaný plán z května 

1898, schválil 7. 5. 1898 krajský inženýr ve 

Varně Antonín Müller. 

1898 Djukjan Kolju T. Skorčeva Dobrič, blíže neurčená ulice v návaznosti na ul. 

Preslavska, dochovaný plán z 2. 6. 1898, 

schválil krajský inženýr ve Varně Antonín Müller.  

1898 Objekt s djukjany a pekárnou Kolju Deneva Dobrič, roh nám. Chadži Dimitӑr a ul. Dragoman, 

dochovaný plán z 2. 6. 1898, schválil 3. 6. 1899 

krajský inženýr ve Varně Antonín Müller. 

1898 Objekt s djukjany Chjuspju Efendi 

Mustafova a Ismaila Ibrachimova 

Dobrič, ul. Kovačska a blíže neurčené náměstí, 

dochovaný plán z června 1898, schválil 8. 3. 

1899 krajský inženýr ve Varně Antonín Müller. 

1899 Církevní budova Silistra, nelze přesně identifikovat, patrně se 

může jednat o dodnes stojící jednopodlažní 

neorenesanční budovu na dvoře katedrálního 

kostela Sv. Petra a Pavla, ul. Sofronij Vračanski. 

1899 Přestavba bufetového pavilonu Silistra, městská zahrada na nábřeží u řeky 

Dunaje (dn. Dunajská zahrada), nelze přesně 

identifikovat, ani lokalizovat, zbořen. 

 
Seznam použitých zdrojů: 
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ministăra na finansite... l. 38-39, 129;  
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 20 Zapovedna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Dobrič, 2. 1.-17. 11. 1897, 193 l. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 21 Protokoli ot zasedanija na Gradsko obštinsko upravlenie – Dobrič, 16. 1. 1897-29. 12. 1897, 166 l. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 22 Plan na kǎštata na dobričkija žitel Dimitri Gospodinov...  
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 24 Zapovedna kniga na Gradsko obštinskoto upravlenie – Dobrič, 2. 1.-24. 12. 1898, 106 l. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 25 Protokoli ot zasedanija na Gradsko obštinsko upravlenie – Dobrič, 31. 12. 1897-21. 12. 1898, 161 l. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 2, a. e. 31 Architekturni proekti za stroež na častni sgradi v gr. Dobrič, 23. 6. 1891-31. 7. 1901, 69 l.  
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 35 Protokoli ot zasedanija i sesii na Gradsko obštinsko upravlenie – Dobrič, 8. 2. 1899-14. 12. 1901, 304 l. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 160 Planove (čerteži) na gr. Dobrič ot 1899 i 1914 g. i protokol ot zasedanie na Gradsko obštinsko upravlenie – 
Dobrič ot 8 apr. 1941 g. za vodosnabdjavaneto na grada, naimenovanieto na ulicite i dr. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 165 Generalni i dr. planove (čerteži) na gr. Dobrič ot dek. 1890 g., 24 sept. 1898 g., 1906 g. i ot apr. 1907 g. ad. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 2, a. e. 211, l. 2 Situacija za otčuždavane i uregulirane na pravitelstvenoto mjasto v Dobrič, 14 noem. 1897 g. 
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Postăplenija v Družestvennata kassa ot I Januari 1898 god. do I Fevruari 1899 godina. Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno družestvo v 
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Jindřich KNOB 
(* 17. 5. 1888, Skorkov – † [nezjištěno]) 

 

Inženýr, geometr 
 

1888 Narodil se dne 17. května v Skorkově1216 v rodině řídícího učitele Josefa Knoba. 

 Ukončil vyšší reálnou školu v Litomyšli. 

1908-1910 Studoval zeměměřičství na české vysoké škole technická v Praze. 

1910-1911 Odbyl vojenskou službu. 

 Odjel do Bulharska za svým kolegou a spolužákem z techniky Konstantinem 

Dimitrovem ve Varně – zeměměřičem v krajském plánovacím oddělení. 

1911-1912 Seznámil s bratry Karlem a Hermengildem Škorpilovými, kteří ho jmenovali členem 

technické komise Varnenské archeologické společnosti a byla mu uložena úloha 

nakreslit starou část města Varny. 

1912 Se svými 35 obrazy (akvarelů, akvarelů s tuží, kresby) se účastnil výstavy Varna v 

obrazech (8.-30. 1912). Namaloval také dvě panoramata města - jedno pro období před 

rokem 1878 a druhé - po Osvobození. 

4. 9. 1812 Sňatek ve Varně. 

1912-1919 Inženýr-zeměměřič při městské obecní správě Varně, kde pracoval na regulačních 

plánech, městské kanalizaci, elektrifikaci (kol. 1913-1914) a stavbě komunikací. 

1913- Pro první mezinárodní kongres urbanismu s výstavou, konaný v Belgii v roce 1913 

vypracoval fotoplán staré Varny a retrospektivní plán města od jeho založení do 

počátku 20. století. Pro vzdělávací účely zpracoval velký obraz prvního bulharského 

hlavního města Aboba-Pliska. Vypracoval též sádrové odlitky pohárů a reliéfů s obrazy 

antického světa - obětování Ifigenie, Orest v Tavridě a další. 

1921 Vyznamenán carem Borisem III kavalírským křížem pro občanské zásluhy. 

                                                
1216 U Havlíčkova brodu 
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1913 Pro první mezinárodní kongres urbanismu v Belgii vypracoval fotoplán staré Varny a 

retrospektivní plán města. 

1919 Opustil Bulharsko a vrátil se do Čech. 

po 1919 Majitel chemický závod v Lázních Vápenném Podole u Chrudimi. 

 Vyznamenán pro zásluhy o bulharský stát kavalírským křížem. 

kol. 1936 Působil jako zeměměřič na Slovensku. 

1963 Navštívil opět Varnu. 
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http://catalog.libvar.bg/view/show_avtPhoto_data.pl?Page=0&SRV=true&LANG=bg&id=79024. 
Obštinska chronika. Varnenski obštinski vestnik. 8. 8. 1914, br. 27, s. 3-4. 
Osobní. Zeměměřičský věstník. 5. 2. 1935, roč. XXIII, č. 2, s. 32. 

Stara Varna, risuvana ot Indřich Knob. Kultura, Literatura, Izkustvo. 5. 2011, br. 2, s. 1, 5. 

TRAEV, Krisijan. Stara Varna – autentičnost i bljasăk v cvetovete na Indřich Knob. In: Pametni města, săbitija, ličnosti – počitani, otrečeneni 
zabraveni. Sofija: Fondacija „Cennosti“ 2011. S. 13-20. 
Vyznamenání české práce v Bulharsku. Národní politika. 3. 5. 1922, č. 120, s. 9. 
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Bohuslav KOČÍ 
(* 5. 7. 1854, Heřmanův Městec – † 15. 3. 1912, Sarajevo) 

 

Inženýr 
 

1854 Narodil se dne 5. července v Heřmanově Městci v rodině mistra stavitelského, později 

stavbyvedoucího Vincence (Čeňka) Kočího. 

 Studoval vyšší reálnou školu v Pardubicích. 

1872-1878 Studoval vodní a silniční stavitelství na českém polytechnickém ústavu v Praze. 

1878-1879 Praxe u stavitele Čenka Kočího v Heřmanově Městci. 

1879 Měřičský diurnista při pozemkové zemské komisi království Českého. 

1880 Praxe u stavitele Čenka Kočího v Heřmanově Městci. 

1881 Odjel do Bulharska a vstoupil do vládní služby. 

1881-1883 Inženýr-asistent ve Východní Rumelii, kde se podílel na stavbách silnic a mostů v 

Starozagorskému a Plovdivském departamentu. 

1883 Přijat za člena Spolku inženýrů a architektů království Českého. 

1883-1892 Vládní služba v severním Bulharsku v téže hodnosti a později jako krajský inženýr 

v Silistarském, Vidinském (od 1.1.1884-1886), Varnenském a Plevenském kraji (1887-

1892) při udržování a stavbě silnic a mostů, jakož i vykonávání všech prací do oboru 

toho sahajících. 

1890 Narození syna Bohuslava v Plevenu. 

1891 Stal se bulharským poddaným. 

1893-1895 U krajského výboru ve Svištovu jako krajský inženýr při stavbách silnic, mostů, 

nemocnice, škol apod. 

1893 Přijat za člena spolku Čech v Sofii. 

1895-1897 Městský inženýr v Silistře a Veliko Tărnově. 
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1897-1898 U krajského výboru ve Svištovu jako krajský inženýr. 

1898-1899 U krajského výboru v Burgasu jako krajský inženýr. 

1898 Nařízením č. 618/1898 Ministerstva veřejných budov, cest a spojů získal právo 

samostatné technické praxe na území Bulharského knížectví s titulem inženýr (technik 

I. kategorie). 

1899-1900 Městský inženýr v Lom Palance. 

1900 Opustil navždy Bulharsko a vrátil se do Čech. 

 Ucházel se neúspěšně o místo inženýra v železničním oddělení zemského výboru 

království Českého. 

1902 Působil jako městský inženýr v Sarajevu (Bosna). 

- Působil jako vrchní městský inženýr v Sarajevu (Bosna). 

1912 Zemřel na zápal plic dne 15. března v Sarajevě ve věku 58 let. 

 
Vlastní tvorba Bohuslava KOČÍHO: 

 

b. d. Regulační plán města Silistry Ve spolupráci, podíl. 

b. d Katastrální plán města Sevlieva  Ve spolupráci, podíl. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1872-1873 až 1877-1878, 1909-1910 až 1913-1914. 
Dăržaven vestnik. 1884, 1892, 1898. 
DIMOV, L. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 194. 
DOJČINOV, Grigor, GANČEV, Christo et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 164. 
Kočí, Bohuslav. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků... S. 316. 
Koči, Bohuslav. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 164. 
Koči, Bohuslav. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo na Bălgarija 1878-1940. S. 133.  
MINČEV, Emil. Česká komunita v Sofii od osvobození Bulharska... S. 62 
NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 183, sg. XV 8/3-3 Žádosti o místa v železničním oddělení ZV 1894-1918, kart. 83 
NA, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 277, obr. 222, 508. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze 
s dějinným přehledem... Díl 2. S. IX. 
SOA v Zámrsku, f. Sbírka matrik Východočeského kraje, Heřmanův Městec, Nový Dvůr, Doubrava, Klešice, Nákle, římskokatolická církev, sig. 873 
Kniha narozených (1849-1862) 

STARK, Franz, ed. Die K. K. deutsche technische Hochschule in Prag. S. 480. 
Techničeska služba i praktika, dviženie na techničeskij personal. Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno družestvo v Sofija. 1899, god. IV, 
kn. 6-7, s. 143-144. S. 144. 
WERNER, Leopold. Slavnostní list ku sjezdu bývalých žáků reálné školy v Pardubicích: jenž koná se 14., 15. a 16. srpna 1887. V Pardubicích: 
Reálná škola, 1887. s. 34.  
Zprávy o týdenních schůzích Spolku architektův a inženýrů v král. Českém. Technický obzor. 1912, roč. XX, č. 11, s. 47. 
Zprávy spolkové. Technický obzor. 1912, roč. XX, č. 12, s. 52. 
Zprávy Spolku architektův a inženýrů v Království českém. 1883, 1886. 
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Václav KRÁSNÝ 
(* 27. 7. 1852, Doudlevce – † 27. 1. 1899, Plzeň) 

 

Inženýr, stavitel, pedagog 
 

1852 Narodil se dne 27. července v Doudlevcích1217 v rodině rolníka Jakuba Krásného. Jeho 

švagrem byl inženýr, architekt a stavitel Josef Jukl. 

[b. d.]-1872 Studoval českou hlavní školu, poté českou vyšší reálnou školu v Plzni. 

1872-1877 Studoval vodní a silniční stavitelství na českém polytechnickém ústavu v Praze. Ve 

školním roce 1875-1876 navštěvoval jako mimořádný posluchač přednášky stavební 

mechaniky na německém polytechnickém ústavu v Praze. 

1878-1879 Pracoval jako inženýr v konstruktérské kanceláři Škodova závodu v Plzni. 

1879 Opustil Čechy a odjel do Bulharska. 

1879-1880 Městský architekt v Kjustendilu. 

1879-1881 Učitel kreslení na státním reálném gymnáziu v Kjustendilu. 

1880 Inženýr v městském úřadě v Sofii (doložitelné do srpna 1880). 

1881-1883 Pracoval v inženýrském oddělení Ministerstva války v Sofii. 

1883-1885 Starší inženýr ve studijním oddělení bulharských železnic na plánech trati Sofie-

Svištov. 

1885-1886 Městský inženýr-asistent v Sofii. 

1886-1887 Inženýr-architekt Ministerstva války v Sofii. 

1887 Oženil se dne 27. října v Rusi s Antonií Juklovou (*1869). 

1887-1888 Pracoval ve službách téhož ministerstva jako šéf jihobulharské inženýrské oblasti se 

sídlem v Plovdivu. 

1888 Narodila se mu dne 4. ledna v Sofii dcera Albina Marie. 

                                                
1217 Obec Doudlevce (dobově Doudlebce), dnes část statutárního města Plzeň. 
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1890-1893 (?) Působil jako městský architekt (inženýr) v Pazardžiku. 

1890 Narodila se mu dne 30. října v Pazardžiku dcera Marie. Byla pokřtěna 3. května 1891 

v Sofii, jejími kmotry se stali architekt Adolf Kolář a Marie Skaláková. 

1892 V říjnu byl jmenován členem poroty na první Bulharské zemědělské průmyslové 

výstavě v Plovdivu. 

1894 (?)-1895 Působil jako městský inženýr-asistent v Razgradu. 

1894 Narodil se mu dne 24. června v Razgradu syn Jan Hostimil. Byl pokřtěný 12. července 

1885 v Rusi. 

1895-[b. d.] Působil jako Inženýr krajské stále komise v Razgradu. 

[b. d.] Působil pracovně v Sofii. 

1897 Narodila se mu dne 5. října v Sofii dcera Věra. Jejíž kmotry se stali architekt Adolf Kolář 

a Marie Skaláková. 

1898 Nařízením č. 618/1898 Ministerstva veřejných staveb, cest a spojů ze dne 22. května 

získal právo vykonávat samostatnou technické praxi na území Bulharského knížectví 

(s výjimkou pěti největších měst Sofie, Plovdiv, Burgas, Varna a Ruse) s titulem 

„inženýr-asistent“ (technik II. kategorie). 

Vrátil se v srpnu ze zdravotních důvodů do Čech. 

1899 Zemřel dne 27. ledna v Plzni ve věku 46 let. 

 Po jeho smrti se vdova i s dětmi přestěhovala do Prahy, kde se provdala za vdovce 

Františka Pavlíka (*1861). 

 
Vlastní tvorba Václava Krásného: 

 

1879-1880 Regulační plán Kjustendilu Kjustendil 

1884 Dům Ivana Urumova Sofie, ve spolupráci s Adolfem Kolářem zbořen. 

1884 Dům Tăpčilestovа Sofie, ve spolupráci s Adolfem Kolářem zbořen. 

1886 První evangelický kostel  Sofie, ul. Solunska 49. 

1890 Katastrální plán města Pazardžiku Pazardžik. 

 
Stavby provedené Václavem Krásným: 

 
Václav Krásný pracoval na stavbách tratí, mostů a kasáren i veřejných budov, které však s odstupem času nelze 

bez dalšího pátrání identifikovat. 

 

Kol. 1886 Budova ministerstva války Sofie, podle návrhu architekt Adolfa Koláře, 

přestavěna.  

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1872-1873 až 1876-1877. 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1878-1890).  
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1891-1896). 
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 ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1897-1915). 
ARE Sv. Pavel ot Krăsta v Ruse, Registăr na cărkovnite brakove (Lib. Matrimoniorum) I. 
ARE Sv. Pavel ot Krăsta v Ruse, Registăr na krăstenite (Lib. Baptizatorum) II. 
Dăržaven vestnik. 1892, 1898. 
DIMOV, L. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 191, 198.  
Izvestija na dăržavnite archivi. Kniga 80-81. Sofija: Ministerski săvet, 2010. S. 243. 
JOKIMOV, Petăr. Individualnoto bogato žilište v Sofija ot Osvoboždenieto do Părvata svetovna vojna. S. 70.  
JOKIMOV, Petăr. Individualnoto bogato žilište v Sofija ot Osvoboždenieto... S. 74. 
KANTAREV, Konstantin. Proletta na edin grad: Pazardžiška mozaika. Plovdiv: Izdatelstvo „Christo G. Danov“, 1983. 280 s. S. 9. 
Krasni, Vaclav/Vencelsav. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 164. 
Krasni, Vaclav. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo na Bălgarija 1878-1940. S. 133.  
MATEEV, Stefan, GEORGIEVA, Mariana, JANEV, Stojan, BRAKALOVA, Simeonka, IVANOVA, Svetla et KOKANOVA, Aleksandra. Predloženie za 
objavjavane na architekturni pametnici… S. 443. 
NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kar. 446, obr. 781. 
PÁTA, Josef. Zapomenutý český inženýr Václav Krásný. Československo-bulharská vzájemnost. 1936, roč. III., č. 2, s. 16-17. 
RADEV, Plamen. Ljubopitni istorii ot istorijata na părvija obštinski vestnik v Razgrad. Ekip7 [online]. 13. 3. 2017. [cit. 01. 02. 2021]. Dostupné z: 
https://archive.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=21426. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze 
s dějinným přehledem... Díl 2. S. IX. 
SOA v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Doudlevce, římskokatolická církev, sig. Litice 18 Kniha narozených (1803-1879). 
SOA v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Plzeň, římskokatolická církev, sig. Plzeň 101 Kniha zemřelých (1897-1901). 
ŽELEZAROVA, Radost. Češkite hudožnici v Bălgarija ot kraja na XIX i načaloto na XX vek. In: BĂČVAROV, Janko, ed. et TODOROV, Veličko, red. 
Čechi v Bălgarija – istorija i tipologija na edna civilizatorska rolja. Čast vtora, Sbornik statii po slučaj 140-godišninata ot roždenieto na Ivan (Jan 
Vaclav) Mărkvička. S. 16-39. S. 37. 
Аvstrijski architekturni vlijanija v Sofija... S. 37. 
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Karel (Drahotín) KRISE (KRIESE) 
(* 9. 3. 1847, Karlín – † 13. 12. 1888, Praha) 

 

Průmyslník, architekt, stavitel 
 

1847 Narodil se dne 9. března v Karlíně v rodině výrobce klobouků Karla Krieseho. 

kol. 1879 Otevřel v Sofii obchod Krise a Harzer, prodej klobouků (pražská firma z Celetné ulice). 

1880-81 Působil v Sofii jako architekt. 

1880 Spoluzakladatel slovanské besedy. 

1881-1882 Městským inženýrem Gabrova, kde předtím jako architekt Ministerstva národní osvěty 

projektoval stavební úpravy Aprilovova gymnázia spolu s Georgim Belovem. 

do 1885 Městský inženýr v Silistře (?). 

1885-1888 Městský inženýr ve Vidinu. 

1888 Městský inženýr-architekt v Lomu. 

1888 Zemřel dne 13. prosince v Praze ve věku 41 let. 

 
Vlastní tvorba Drahotína KRISEHO: 

 

kol. 1882 Chlapecké gymnázium Gabrovo. 

kol. 1882 Katastrální a regulační plán Gabrova  

1886 Dům Christo Georgieva Vidin, ul. Rusinska №3292, projekt ze 7. 6. 1886, 

schválil krajský inženýr Wilhelm Dierke. 

1886 Magaza Lilo Todorova Vidin, ul. Gazi-bair №3596, projekt ze dne 14. 7. 

1886, schválil krajský inženýr Wilhelm Dierke. 

1886 Dům Stefana Miova Vidin, nelze lokalizovat, projekt ze dne 23. 7. 

1886, schválil krajský inženýr Wilhelm Dierke. 

1886 Obchod (djukjan) Pašy Džami Vakuva Vidin, ul. Mitropolitska č. 1471, projekt ze dne 1. 

9. 1886, schválil krajský inženýr Wilhelm Dierke. 

1889 Katastrální plán města Lomu Částečný podíl. 

 

Seznam použitých zdrojů: 

 
Archvi autora. 
AHMP, f. Sbírka matrik, Praha II-Nové Město, římskokatolická církev, sig. AP Z31 Kniha zemřelých (1887-1890). 
AHMP, f. Sbírka matrik, Žižkov, římskokatolická církev, sig. ŽKR N9 Kniha narozených (1846-1847). 
BROŽKA, Jan. Před čtyřiceti lety (Pokračování). Naší krajané v Sofii a v Bulharsku vůbec. S. 160-161. 
DA Montana, f. 76K, op. 1, a. e. 10 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradskija obštinski săvet – Lom, 10. 1. 1890-20. 12. 1890, 100 l. 
DA Montana, f. 76K, op. 1, a. e. 8 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradskija obštinski săvet – Lom, 22. 1. 1888-28. 12. 1888, 120 l. 
DA Montana, f. 76K, op. 1, a. e. 9 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradskija obštinski săvet – Lom, 6. 3. 1889-22. 12. 1889, 80 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 7 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 2. 1.-30. 12. 1886, 130 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 8 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 8. 1.-23. 12. 1887, 114 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 9 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 4. 1.-20. 12 1888, 130 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 3 Architekturni planove za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 1886, 4 l. 
DIMOV, L. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 194, 195-196, 197.  
NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 313, obr. 371, 372. 
POSTOMPIROV, Ivan. Gabrovskoto gradsko obštinsko upravlenie po dokumenti săchraneni v dăržavnite i regionalnija istoričeski muzej – Gabrovo 
(kraja na XIX-sredata na XX v.). Izvestija na Bălgarskoto istoričesko družestvo. Tom 41. Sofija, Institut za istoričeski izsledvanija, 2011. S. 251-264. 
Zemřelí v Praze. Národní listy. Praha: Julius Grégr, 18. 12. 1888, 28 (351, odpolední vydání).  
Zemřelí v Praze. Národní politika. Praha: V. Nedoma, 18. 12. 1888, 6 (351, odpolední vydání).   
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Alois LEŠNER (LÖSCHNER) 
(* 2. 6. 1855, Charvatce – † [nezjištěno]) 

 

Inženýr 
 

1855 Narodil se dne 2. června v Charvatcích1218 v rodině souseda/rolníka Jakuba Lešnera. 

 Studoval reálnou školu v Kutné Hoře. 

1874-1879 Studoval vodní a silniční stavitelství na českém a německém polytechnickém ústavu v 

Praze. 

kol. 1882 Přicestoval do Bulharska. 

1883 Pracoval jako inženýr ve studijním oddělení bulharských železnic na plánech trati Sofie-

Svištov. 

1884 Inženýr-asistent při trasování železniční trati Caribrod-Sofie-Vakarel a Sofie-Samokov 

(leden-květen). 

Jmenován kresličem městské obecní správy v Sofii. 

1885-1888 Působil při stavbě železniční trati Caribrod-Sofie-Vakarel v Caribrodu. 

1888-1889 Krajský inženýr II. třídy v Sevlievě. 

1889-1890 Služebně vyslán a působil asistent sekčního inženýra Karnobatské sekce při stavbě 

železniční trati Jambol-Burgas se sídlem v obci Teljalkjoj (dn. Klikač, od května). 

Kol. 1893-1895 Působil jako krajský inženýr ve Vrace, věnoval se také soukromé praxi, kvůli které byl 

propuštěn. 

1895 Dostal zákaz vykonávat inženýrskou praxi v Bulharsku. 

 
Vlastní tvorba Aloise LEŠNERA (LÖSCHNERA): 

 

kol. 1890-1895 Hodinová věž Suchindol,  

Sevlievský (dn. Velikotӑrnovský kraj. 

                                                
1218

 Charvatce, část obce Martiněves, okres Litoměřice. 
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Kol. 1895 Stavební práce v klášteře Sv. Ilijy Neidentifkovány. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1874-1875 až 1877-1878 
CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2, Techničeskoto razvitie na Sofija... L. 185. 
CDA Sofija, f. 159K, op. 1. a. e. 159, l. 6-12, 18-41, 52-57, 59-60, 64-180, 185-135 Raporti ot direktora na Direkcijata na obštestvenite sgradi do 
ministăra na finansite..., l. 153-153 gr., 215-215 gr. 
DA Sofija, f. 1330K, op. 1, a. e. 38 Opisi na opravdatelni dokumenti, smetki za pӑtni i dnevni pari vӑv vrӑzka s proučvane i stroež na ž. p. linija 
Caribrod-Vakarel... L. 38, 96, 102, 103, 105, 108. 
Dăržaven vestnik. 1889, 1894, 1895. 
Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku 1868-1928. S. 19. 
KӐNČEVA, Vesela. Časovnikovata kula v Suchindol bie i za gluchite. Jantra Dnes Live [online]. dnesbg.com, 2014 [cit. 21. 3. 2016]. Dostupné z: 
http://www.dnesbg.com/obshtestvo/tchasovnikovata-kula-v-suhindol-bie-i-za-gluhite.html. 
MICHALEV, Michail. Belgijski časovnik otmerva vremeto v Suchindol ot 130 g. RegNews.NET [online]. 15. 11. 2020. [cit. 21. 3. 2016]. Dostupné z: 
https://regnews.net/news/16054263966966/belgiyski-chasovnik-otmerva-vremeto-v-suhindol-ot-130-g. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze 
s dějinným přehledem... Díl 2. S. XIII, XX. 
SOA Litoměřice, Sbírka matrik Severočeského kraje, Charvatce, římskokatolická církev, inv. č. 2529, sig. L47/15 Kniha narozených, oddaných a 
zemřelých (1847-1883). 
STARK, Franz, ed. Die K. K. deutsche technische Hochschule in Prag. S. 485, 487. 
TODOROV, Nikola. Koj može da băde učitel. dimona.blog.bg [online]. 24. 5. 2010. [cit. 24. 3. 2016]. Dostupné z: 
http://dimona.blog.bg/history/2010/05/24/koi-moje-da-byde-uchitel.550457. 
Z ústřední matice školské. Národní listy. 2. 8. 1887, roč. XXVII, č. 210, s. [3]. 
Zprávy spolkové. Zprávy Spolku architektův a inženýrů v Království českém. 1887, roč. XXII, č. 1, s. 38-40. S. 38 
ŽELJAZKOVA, Vanja. 100 godini ot osnovavaneto na bjuro BIAD-Vraca. Muzejna Biblioteka Vraca [online]. RHM-Vratsa, 2012 [cit. 21. 3. 2016]. 
Dostupné z: http://vratsamuseum.ovo.bg/publ/nova_istorija/statii_2012_godina/100_godini_ot_osnovavaneto_na_bjuro_biad_vraca/23-1-0-63. 
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Karel MAČAS 
(* 7. 9. 1861, Železný Brod – † 1. 5. 1932, Praha) 

 

Inženýr, stavitel 
 

1861 Narodil se dne 7. září v Železném Brodě v rodině adjunkta expeditu železniční dráhy 

Karla Mačase. Jeho švagr byl bulharský architekt Konstantin Despotov. 

1864 Přestěhoval se s rodinou do Lhoty u Červeného Kostelce. 

1867 Přestěhoval se s matkou a sestrami do Kutné Hory. 

1878 Složil maturitní zkoušku na Vyšší reálné škole v Kutné Hoře. 

1878-1880 Studoval inženýrské stavitelství na C. k. české vysoké škole technické v Praze. 

1880-1885 Pokračoval ve studiích inženýrského stavitelství na C. k. německé vysoké škole 

technické v Praze. 

1881 Složil dne 21. února první (obecnou) státní zkoušku inženýrského stavitelství na C. k. 

české vysoké škole technické v Praze u prof. Karla Václava Zengera a byl uznán 

způsobilým. 

1878 Přestěhoval se do Prahy. Od února 1880 byla celá rodina hlášena v Kateřinské ulici č. 

1521 v Praze. 

1885-1886 Působil v Chorvatsku jako inženýr-asistent při detailním trasování a stavbě Zagorské 

dráhy. 

1886-1891 Po svém návratu do Prahy působil jako stavbyvedoucí a samostatný inženýr v projekční 

kanceláři úředně oprávněného civilního inženýra Karla Kresse v Praze. 

1889-1890 Působil jako stavbyvedoucí a zástupce Kressovy kanceláře při zřízení nového vodovodu 

pro Moravskou Ostravu. 

1891 Odjel do Bulharska. 

1891-1894 Městský inženýr ve Vidinu. 

1892 Podnikl cestu do České Třebové, kde se dne 6. září oženil s Boženou Šauerovou. 
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1893 Narodil se mu dne 28. srpna syn Karel ve Vidinu. 

1894-1898 Krajský (státní) inženýr 1. třídy v Plovdivu (do funkce jmenován výnosem ministerstva 

veřejných staveb v Sofii ze dne 31. ledna 1894). 

1895 Byl členem komise pro výběr místa pro stavbu knížecího paláce v Plovdivu. 

1896 Narodil se mu syn Václav v Plovdivu. 

1897 Dokumentoval archeologické nálezy v Brezově. 

1898 Výnosem ministerstva veřejných staveb v Sofii ze dne 4./16. června byl na jeho přání 

přeložen z Plovdivu do Plevenu. 

V červenci se ucházel o volné místo úředníka v železničním oddělení Zemského výboru 

království Českého v Praze. 

1898-1899 Krajský (státní) inženýr 1. třídy v Plevenu. 

1899 Vysokým rozhodnutím ze dne 13. ledna byl jmenován do zatímní služby v kanceláři 

železničního oddělení Zemského výboru království Českého v Praze. 

V únoru opustil Bulharsko a vrátil se do Prahy. 

Po svém návratu do Prahy působil jako inženýr při zkoumání a upravování operátů pro 

zadání stavby místních drah v kanceláři železničního oddělení Zemského výboru 

království Českého v Praze. 

V červnu byl přijat za člena Spolku inženýrů a architektů v království Českém na návrh 

inženýra Josefa Tauchena. 

V létě byl jmenován inženýrem při C. k. ředitelství státních drah v Plzni. 

5. 10. 1900 Narodila se mu dcera Božena v Českých Budějovicích. 

1899-1908 Působil jako inženýr, později jako stavební komisař při C. k. ředitelství stát. drah v Plzni. 

1908-1915 Vrchní stavební komisař při C. k. ředitelství státních drah v Plzni (do hodnosti byl 

povýšen k 1. červenci 1908). 

1908 V září a říjnu byl členem politické pochozí komise železniční trati Plzeň-Manětín. 

 Byl jmenován náměstkem přednosty odboru pro udržování železniční trati vKlatovech. 

1914 V lednu byl jmenován dočasným přednostou odboru pro udržování železniční tratě v 

Klatovech II. 

od 1915 Působil jako stavební rada při C. k. ředitelství státních drah v Plzni (do hodnosti byl 

povýšen k 1. červenci 1915). 

po 1918 Působil jako vrchní stavební rada československých státních drah. 

 Odešel do výslužby, stáří trávil v Praze a Holoubkově. 

1932 Zemřel 1. května v Praze-Smíchově. 
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 Známá tvorba Karla Mačase: 
 

1885-1886 Zagorská dráha Chorvatsko, detailnímu trasování, ve spolupráci. 

1891-1893 Regulační plán s nivelací města Vidinu Částečné vypracování. 

1892-1894 Židovská synagoga Vidin, ul. Baba Vida, částečný podíl. Plastická 

výzdoba interiéru je dílem českého sochaře 

Maxe Werycha. Byla vysvěcena 14. 9. 1894. 

1893 Dům Kosty S. Ivanova Vidin, ul. Dondukova № 1009, dochován návrh z 

ledna 1893. 

1893 Budova Vasila Petrova Vidin, ul. Ch. Spasova (dn. Akademik Stefan 

Mladenov), nelze lokalizovat, dochován návrh s 

datem 30. 6. 1893. 

1893 Situační plán pozemku Vărbana D. Cvetkova Vidin, ul. Dondukova № 1107, nelze lokalizovat, 

dochován návrh s datem 27. 8. 1893. 

1893-1894 Dvě kuchyně k novému domu Semchy S. 

Mandily a Merjany S. Isak 

Vidin, ul. Krumova (dn. Knjaz Boris I-vi), nelze 

lokalizovat, dochován návrh z prosince 1893. 

 
Stavby prováděné Karlem Mačasem: 

 

1885-1886 Zagorská dráha Chorvatsko, ve spolupráci. 

1889-1890 Městský vodovod Moravská Ostrava (dn. Ostrava). 

1889-1900 Katedrála Sv. Demetria Soluňského Vidin, podíl na stavbě v letech 1891-1893. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
Archiv Vratislava Mačase.  
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1878-1879 a 1880-1881.  
AČVUT, f. ČVŠT, Protokolly první státní zkoušky odboru stavitelství inženýrského ČVŠT 1879-1882. č. 36, Karel Mačas.  
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 35 Planove i potvărditelni pisma za stroež na obštestveni i častni postrojki v grad Vidin i okrăga, list 18, 179. 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, а. е. 24 Pisma, skici i planove za častni i obštestveni postrojki văv Vidin i okrăga, l. 55, 354. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 13 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 2. 1.-31. 12. 1891, 219 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 14 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 8. 1.-16. 12. 1892, 170 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 16 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 5. 1.-28. 12. 1893, 225 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 17 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 4. 1.-28. 12. 1894, 224 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 16 Kontrakt meždu Gradskoto obštinsko upravlenie – Vidin i gradskija inžener Karl Mačas i pisma za văzlagane 
săstavjaneto na gradskija nivelačen plan s pravata i zadălženijata mu, 1. 10 1891-15. 12. 1892, 10 l. 
GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 25.  
Jmenovaní u zdejšího ředitelství c. k. státních drah v Plzni. In: Plzeňské listy. 30. 6. 1908, roč. 44, č. 146, s. 4. 
JOVKOV, Ivan (1983). Koburgăt. S. 172-173, 
K vodovodu v Mor. Ostravě. Opavský týdeník. 26. 2. 1890, roč. 21, č. 17, s. 2;  
Mačas K. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 180. ISBN 954-8931-24-9;  
Mačas Karel. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo... S. 135. 
NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 182, sg. XV 8/3-2 Personálie jednotlivých zaměstnanců železničního oddělení ZV 1893-1925, kart. 78, složka 
Mačas Karel. 
NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 360, obr. 253, 259. 
(Nový vodovod). Opavský týdeník. 2. 2. 1889, roč. 20, č. 10, s. 1. 
Nový vodovod v Mor. Ostravě. Opavský týdeník. 19. 10. 1887, roč. 18, č. 82, s. 3. 
Nový vodovod zařízen bude v Mor. Ostravě. Opavský týdeník. 27. 8. 1887, roč. 18, č. 67, s. 3. 
Nucené zavádění vody do domů v Mor. Ostravě. Opavský týdeník. 3. 10. 1888, roč. 19, č. 77, s. 2.  
Osobní u zdejšího c. k. ředitelství st. drah. Český deník. 21. 1. 1914, roč. 3, č. 15, s. 3. 
Povýšení u c. k. státních drah. Národní politika. 2. 7. 1908, roč. 26, č. 180, s. 4.  
Povýšení v obvodu c. k. ředitelství státních drah v Plzni. In: Český deník. 3. 7. 1915, roč. 4, č. 183, s. 4. 
Představenstvo spolku architektů a inženýrů v království českém... Národní listy. 18. 6. 1899, roč. 39, č. 167, s. 3;  
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze 
s dějinným přehledem... Díl 2. S. XXIII. 
Sňatek. Opavský týdeník. 10. 9. 1892, roč. 23, č. 71, s. 3.  
SOA Litoměřice, Sbírka matrik Severočeského kraje, Charvatce, římskokatolická církev, sig. L47/15 Kniha narozených (1854-181864). 
SOA v Zámrsku, f. Sbírka matrik Východočeského kraje, Česká Třebová, sig. 6480 Kniha oddaných (1889-1904). 
STARK, Franz, ed. Die K. K. deutsche technische Hochschule in Prag. S. 490. 
ŠKORPIL, Hermenegild et ŠKORPIL, Karel. Mogili. Plovdiv: Pčela, 1898. 168 s. Pametnici iz Bălgarsko. 
Úmrtí. In: Žďár. 6. 5. 1932 roč. 31, č. 18, s. 2. 
Zařízení vodovodu v Mor. Ostravě. Opavský týdeník. 29. 9. 1888, roč. 19, č. 76, s. 3. 
Zprávy o týdenních schůzích spolku architektův a inženýrů v král. Českém. Technický obzor. 10. 10. 1908, roč. 7, č. 28, s. 246. 
Zprávy spolkové. Technický obzor. 30. 6. 1908, roč. 7, č. 18, s. 167.  
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Arnošt MARTERER 
(* 2. 5. 1852, Šťáhlavy – † [nezjištěno], Šťáhlavy) 

 

Inženýr 
 

1852 Narodil se dne 2. května v Šťáhlavech v rodině vrchního lesního na zámku Kozlu 

Rudolfa Marterera. 

 Studoval c. k. německou vyšší reální školu v Praze. 

1868-1872 Studoval vodní a silniční stavitelství na (českém) polytechnickém ústavu v Praze. 

 Působil jako inženýr v Turecku. 

1877 Stal se přispívajícím členem Spolků posluchačů inženýrství. 

1878 Založil vlastní inženýrskou kancelář v Sofii (červen 1878). 

Jmenován asistentem městského architekta Sofie Adolfa Koláře (srpen 1878). 

 Opustil Bulharsko a vrátil se do Šťáhlav ze zdravotních důvodů. 

 Zemřel v Šťáhlavech. 

 
Vlastní tvorba Arnošta MARTERERA: 

 

1878 Regulační plán města Sofie Ve spolupráci s Adolfem Kolářem, plán schválil 

17./29. října 1878 ruský císařský komisař v 

Bulharsku kníže Alexandr M. Dondukov-

Korsakov. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 

Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1868-1869 až 1871-1872 
DA Sofija, f. 1K, op. 2, a. e. 1423, l. 35-36, Predpisanie ot sofijskija policmejster za korigirane na bjudžeta na săveta za vtoroto polugodie na 1878 
g., 9. 1878. L. 35 gr. 
DA Sofija, f. 1K, op. 3, a. e. 4 Raport ot gradskija săvet do policmejstera za naznačavaneto na Marterer za pomoštnik na gradskija architekt Kolar 
(Pismo ot predsedatelja na gradskoto obštinsko upravlenie, s koeto predlaga za pomoštnik na gradskija architekt da băde naznačen Marterer), 18. 
8. 1878 g. 1 l. 
DA Sofija, f. 1K, op. 2, a. e. 1543 Pismo ot Sofijskija policmejster do Gradskija săvet za razrešenie ot Sofijskija gubernator Ernesto Marterer da 
otkrie inžinerna kantora v Sofija s rezoljucija [ot săveta] za osvoboždavane na kantorata ot nalozi za edna godina (Pismo ot Sofijskija policmejster 
za osvoboždavane ot nalozi novootkritata inženerna kantora v Sofija), 23. 6. 1878 g. 1 l. 
DA Sofija, fond 1K, op. 3, a. e. 5 Predpisanie ot Sofijskija policmejster do Sofijskija gradski săvet za naznačavaneto na pomoštnik na gradskija 
architekt Kolar i za promjana na otnošenieto kăm nego (Pismo ot Sofijskija policmejster, s koeto predlaga Gradskija săvet da izmeni povedenieto si 
kăm arch. Kollar, săglasno predpisanieto na gubernatora), 24. 8. 1878 g. 1 l. 
Chodounští a Martererové. In: KOVAŘÍK, Fedor. Šťáhlavy a Šťáhlaváci: Hrst vzpomínek na zašlé doby a trochu výhledu do současna. Rokycany: 
Žďár, 1932. s. 47-50. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1806-7 až 1968-69. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze 
s dějinným přehledem... Díl 2. S. XXXX. 
SOA Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, Šťáhlavy, římskokatolická církev, sig. Šťáhlavy 02, Kniha narozených (1842-1852). 
Spolek posluchačův inženýrství... Národní listy. 17. 2. 1877, roč. XVII, č. 47, s. 3. 
STARK, Franz, ed. Die K. K. deutsche technische Hochschule in Prag. S. 474. 
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Karel MILDE 
(* 8. 9. 1852, Hetlín – † 15. 2. 1919, Svištov) 

 

Inženýr, architekt, pedagog 
 

1852 Narodil se dne 8. září v Hetlíně1219 v rodině vrchnostenského myslivce Karla Mildeho. 

Jeho bratry byli pivovarníci František (1857-1924), Bohuslav a Šebestián Mildeové a 

lesník Julius Milde (1861-1942). 

 Absolvoval vyšší reálnou školu v Kutné Hoře. 

1870-1874 Studoval vodní a silniční stavitelství na českém polytechnickém ústavu v Praze. 

Souběžně navštěvoval přednášky Akademie výtvarných umění v Praze [?]. 

1875-1878 

 

Působil jako asistent pro kreslení (v prvním roce učil též měřičství a krasopis) na vyšší 

reálné škole v Kutné Hoře. Vyučoval také na průmyslové škole pro učně při reálce. 

1879 Pobýval v Praze, kde ho profesor Studnička doporučil pro Bulharskou službu společně 

s bratry Škorpilovými. Na základě pozvání Ministervta národní osvěty odjel do 

Bulharska. 

1879-1886 Učitel na chlapeckém gymnáziu geometrie, rýsování a kreslení, později fyziky a 

matematiky. 

1886-1887 Učitel matematiky, fyziky, geometrie, účetnictví a kreslení na státní řemeslné školy 

Knjaževě u Sofie. 

1887 Za zásluhy ve vydělání na státní řemeslné školy byl vyznamenán Řádem „Sv. 

Alexandra V. stupně. 

1887-1889 Stal se spoluzakladatelem Obchodní školy ve Svištovu, na které vyučoval kreslení, 

geometrii a fyziku. Od roku 1887 zakladatel a člen redakčního kolegia, které vydávalo 

časopis Promišlenost [Průmysl] (vycházel 1889-1891). 

Spolupracoval jako architekt s městskou obecnou správou v Svištovu. 

                                                
1219 Hetlín (něm. Hetlin), dnes součást obce Černíny, okres Kutná Hora. 
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1889-1893 Ředitel a učitel deskriptivy, kreslením a stylizaci na státní řemeslné školy v Knjaževě u 

Sofie. 

1888 Na základě stvrzovacího dekretu č. 349 ze 17. prosince získal poddanství Bulharského 

knížectví. Narodnoto săbranie 23.11.1888. 

1889 Jmenován členem Průmyslové komise Ministerstva národní osvěty ve Svištovu a Sofii. 

1893-1906 Opět učitel fyziky, geometrie, krasopisu na obchodní škole v Svištovu (do 

penzionování). 

1911 Člen spolku čech v Sofii. 

Kol. 1915-1919 Opět učitel během první světové válce. 

1919 Zemřel dne 15. února v Svištovu ve věku 66 let. 

 
Vlastní tvorba Karla MILDEHO: 

  

1888 Kanál Svištov 

1888-1889 Městské lázně  Svištov 

1895-1896 Dům Kiro Abadžiev (?) Svištov, spolupráce s P. P. Brangem (?), 

stavebník byl Mildeho zeť. 

1895-1896 Dům Aleko Nikoliev (?) Svištov, spolupráce s P. P. Brangem (?) 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1869-1871 až 1871-1872. 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (1888-1898). 
DA Veliko Tărnovo, f. 661K, op. 1, a. e. 28, l. 51-56 Protokol ot zasedanie na Gradsko obštinsko upravlenie – Svištov № 30, 22. 7. 1888. L. 54-55. 
DA Veliko Tărnovo, f. 661K, op. 1, a. e. 29, l. 34-38 Protokol ot zasedanie na Gradsko obštinsko upravlenie – Svištov № 7, 13. 3. 1889. L. 34 gr. 
DA Veliko Tărnovo, f. 661K, op. 1, a. e. 29, l. 51-54 Protokol ot zasedanie na Gradsko obštinsko upravlenie – Svištov № 11, 27.3.1889. L. 53-53 gr. 
DA Veliko Tărnovo, f. 661K, op. 1, a. e. 29, l. 55-60 Protokol ot zasedanie na Gradsko obštinsko upravlenie – Svištov № 12, 15.4.1889. L. 56-56 gr. 
DA Veliko Tărnovo, f. 661K, op. 1, a. e. 29, l. 60-68 Protokol ot zasedanie na Gradsko obštinsko upravlenie – Svištov № 13, 22.4.1889. L. 56-56 gr. 
Dăržaven vestnik. 1889.  
GRIGOROV, Dobromir. Opit za kolektiven portret na rusenskite čechi. In: BĂČVAROV, Janko, ed. et TODOROV, Veličko, red. Čechi v Bălgarija – 
istorija i tipologija na edna civilizatorska rolja. Čast părva, Sbornik statii po slučaj 120-godišninata ot izdavaneto na „Istorija na bălgarite“ ot Konstantin 
Ireček. Sofija: Bohemia club et Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 1995. s. 83-93. 
KROUŽILOVA, Ljudmila. Tri prozoreca na nedostroenija chram. In: BĂČVAROV, Janko, ed. et TODOROV, Veličko, red. Čechi v Bălgarija – istorija 
i tipologija na edna civilizatorska rolja. Čast vtora, Sbornik statii po slučaj 140-godišninata ot roždenieto na Ivan (Jan Vaclav) Mărkvička. Sofija: 
Bohemia club et Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 1996. s. 112-163.  
MILDE, Karel Fr. Avtobiografija. In: BĂČVAROV, Janko, ed. et TODOROV, Veličko, red. Čechi v Bălgarija – istorija i tipologija na edna civilizatorska 
rolja. Čast părva, Sbornik statii po slučaj 120-godišninata ot izdavaneto na „Istorija na bălgarite“ ot Konstantin Ireček. Sofija: Bohemia club et 
Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 1995. s. 94-115.  
Milde, Karel. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo na Bălgarija 1878-1940. S. 310.  
MINČEV, Emil. Česká komunita v Sofii od osvobození Bulharska... S. 118, 320, 348. 
PENEV, Angel et PETROV, Petăr, eds. Čuždenci-prosvetni dejci v Bălgarija. S. 45-49 
RADKOV, Radko. Domăt na Aleko Nikoliev. Aktualno Svištov [online]. 2. 1. 2019. [cit. 19. 1. 2021]. Dostupné z: 
https://actualnosvishtov.com/article/domat-na-aleko-nikoliev. 
RADKOV, Radko. Kăštata na Kiro Abadžiev. Aktualno Svištov [online]. 5. 1. 2019. [cit. 19. 1. 2021]. Dostupné z: 
https://actualnosvishtov.com/article/kashtata-na-kiro-abadzhiev. 
Roční Zpráva c. k. vyšších reálních škol v Hoře Kutné 1876. Kutná Hora, v. n., 1876. S. 43, 45, 56, 66. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze 
s dějinným přehledem... Díl 2. S. V. 
SOA v Praze, f. Sbírka matrik Středočeského kraje, Borová, Černíny, Chotěměřice t. Pančava, Hetlín, Hranice, Kateřinky, Malá Skalice, Radvančice, 
Rápošov, Štipoklasy, Útěšenovice, Velká Skalice, Zbraslavice, římskokatolická církev, sig. Zbraslavice 07 Kniha narozených (1847-1864) 
STARK, Franz, ed. Die K. K. deutsche technische Hochschule in Prag. S. 310 
STRNAD, Alois. Padesáte roků vyšších reálných škol v Kutné Hoře: 1858-1908. Kutná Hora: Ředitelství reálky, 1908. S. 56a, 73, 90, 103. 
Ze Srědce, 27 listopadu. (Zvl. tel. „Nár. Listů“). Národní listy. 27. 11. 1882, roč. XXII, č. 317, s. 5. 
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Antonín MLADĚJOVSKÝ 
(* 6. 6. 1857, Králův Městec – † 1. 7. 1915, Praha) 

 

Inženýr, stavitel, geometr 
 

1857 Narodil se dne 6. června v Králově Městci v rodině souseda Václava Mladějovského. 

 Reálka v Kutné Hoře. 

1876-1881 Studoval inženýrské stavitelství na české vysoké škole technické v Praze. Roku 1880 

absolvoval první státní zkoušku a uznán způsobilým. 

1881 Odjel do Bulharska, kde vstoupil do státní služby v Plovdivu. 

1881-1885 (?) Působil v Plovdivu, vedl stavbu Chlapeckého gymnázia, působil při geometrickém 

vyměřování a triangulaci hranic. 

Městský inženýr v Chaskově. 

Krajský inženýr v Burgasu, kde při měření přístavu v Burgasu, při stavbě jednoho mola 

a několik přístavních budov tamtéž, při trasování železné dráhy. 

1884 Člen Spolku inženýrů a architektů království Českého. 

1885 Působil jako sekční inženýr na trasování tratě Plovdiv-Čirpan, sekci Geren-Čirpan. 

1885-1889 (?) Krajský inženýr v Tatar-Pazardžiku, Vidinu (do 1889) a Trănu. 

1889-1890 Městský inženýr v Lomu. 

 Sňatek s Johanou Krotilovou. 

1890 Inžener na studiích železniční trati Sofie-Veliko Tărnovo-Kaspičan. 

1891-1893 Krajský inženýr Trănu. 

1893-1894 Působil v Sofii na ministerstvu, ale vzdal se služby a v lednu 1894 opustil Bulharsko a 

vrátil se do Čech. 

1894-1895 Stavitel, úředně oprávněný civilní inženýr a geometr v Králově Městci. 

1895-1906 Inženýra u železničního oddělení Zemského výboru království Českého, kde pracoval 

jako stavbyvedoucí a v kanceláři při zkoušení projektů. (20. 12. 1895). Jako 

stavbyvedoucí prováděl místní dráhy Rakovník-Bečov-Bochov (1897), Strakonice-

Blatna-Březnice (1898-1899), (1899-1901) Kolín-Čerčany-Kácov (1899-1901), Polná 

Štoky-Polná město (1904), Jindřichův Hradec-Obrataň se sídlem (1905-1906). 

1898 Stavební inženýr v Praze. 

1901 Česný občan Sázavy. 

Ucházel se o službu při zemském výboru v Goricy. 

1907-1908 Opustil službu a vrátil se do Bulharska na nabídku Josefa Tauchena, kde vedl stavbu 

železniční dráhy Dobrič-Varna. 
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 Vrátil se do Čech, usadil se ve Velkých Jirnech a založil technickou kancelář a Köhler 

& Mladějovský k provádění různých staveb. 

 Byl členem Společenstvu stavitelů pro obvod obchodní a živnostenské komory v Praze. 

1915 Zemřel dne 1. července v Praze v Podolském sanatoriu ve věku 57 let. 

 
Vlastní tvorba Antonína MLADĚJOVSKÉHO: 

 

Kol. 1889 Regulační plán Lomu Částečné zpracování. 

Kol. 1882 Katastrální plna Charmanli Částečné zpracování. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1877-1878 až 1880-1881 
AHMP, f. Sbírka matrik, Podolí, římskokatolická církev, sig. POD Z4 Kniha zemřelých (1904-1915). 
DA Montana, f. 76K, op. 1, a. e. 21 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradskija obštinski săvet i na Komisijata po Zakona za blagoustrojstvoto na 
naselenite mesta – Lom, 20. 1. 1899-19. 1. 1900, 202 l. 
Dary a příspěvky pro „Ústřední Matici školskou“ v Praze. Národní listy. 26. 8. 1883, roč. XXIII, č. 203, s. [6]. 
Dăržaven vestnik. 1889, 1890, 1891 god. XII, br. 273, s. 1. 
DIMOV, L. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 194-195, 197. 
Inž. Antonín Mladějovský. Stavitelské listy. 25. 7. 1915, roč. XI, č. 13-14, s. [98]. 
KŘEČKOVÁ, Martina. Sázava udělí i letos čestné občanství a cenu města. Benešovský deník.cz [online]. 23. 2. 2012. [cit. 12. 2. 2021]. Dostupné 
z: https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/sazava-udeli-i-letos-cestne-obcanstvi-a-20120223.html. 
Mladějovský, Antonín. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků... S. 431. 
NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 182, sg. XV 8/3-1 Všeobecné záležitosti 1893-1925, kart. 76, složka 1895 a Vysvědčení. 
NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 182, sg. XV 8/3-2 Personálie jednotlivých zaměstnanců železničního oddělení ZV 1893-1925, kart. 79, složka 
Mladějovský Antonín. 
NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 399, obr. 803. 
Po povodni: Dar Čechů v Sofii povodní poškozeným. Národní politika. 28. 9. 1890, roč. VIII, č. 266, s. [2]. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze 
s dějinným přehledem... Díl 2. S. XVIII. 
Seznam úřadně oprávněných občanských techniků v král. českém. Národní listy. 2. 8. 1898, roč. XXXVIII, č. 211, s. [6]. 
SOA v Praze, f. Sbírka matrik Středočeského kraje, Městec Králové, římskokatolická církev, sig. Městec Králové 09 Kniha narozených (1839-1857). 
ŠOUREK, Antonín. Vzpomínky na některé naše krajany. S. 337-339. 
Úmrtí. Národní politika. 4. 7. 1915. roč. XXXIII, č. 183, s. 8.  
Zprávy Spolku architektův a inženýrů v Království českém. 1882, 1884, 1886. 
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Antonín PELZ 
(* 29. 8. 1844, Běleč – † 18. 4. 1911, Praha) 

 

Inženýr, archeolog 
 

1844 Narodil se 29. srpna v Bělči1220 v rodině flusaře Františka Pelze. 

 Studoval obecnou školu v Bratronicích, poté na reálnou školu v Rakovníku.  

1862-1869 Studoval na polytechnickém ústavu království v Praze. 

1869-1876 Inženýr při projekci a stavbě Hirschovy dráhy, v brigádě Drinopol-Enos, později v Almali 

u Chaskova s Jiřím Proškem. Věnoval se geologickým, paleontologii a archeologickým 

průzkumům a byl publikačně činným. 

1876 Vrátil se do Čech. Věnoval starožitnosti z Thrákie Archeologickému museu a přednášel 

(1.12.1876) o nálezech z bulharských zemí, nalezených v lokalitě Almali. 

kol. 1879 Působil jako inženýr v Rusku v okolí Rolna. 

V roce 1879 předal Konstantin Jireček jménem Pelze soubor bulharských nálezů, 

hlavně kamenných nástrojů (tehdy jediná kolekci severobalkánských starožitností v 

muzeích evropských zemí). 

 Později se vrátil do Prahy, kde se uplatnil jako inženýr, později vrchní inženýr a 

inspektor rakouskouherské společnosti státních drah. 

6. 5. 1901 Sňatek s Annou Křížovou v Praze. 

1911 Zemřel dne 18. dubna v Praze ve věku 66 let. 

 
Odborné publikace Antonína PELZE ve vztahu k Bulharsku (výběr): 

  

1872 Aus der europäischen Türkei 

1873 Ueber das Vorkommen tertiärer Bildungen im oberen Marizathal 

1877 Jména míst upomínající na thrácké Dragoviče 

                                                
1220 Běleč, okres Kladno 
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1879 Ueber das Rhodope-Randgebirge südlich und südöstlich von Tatar Pazardjik 

1883 Reise-Notizen aus Mittel-Bulgarien 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1868-1869, 
AHMP, f. Sbírka matrik, Praha II-Nové Město, římskokatolická církev, sig. JCH O21 Kniha oddaných (1900-1904). 
AHMP, f. Sbírka matrik, Vinohrady, římskokatolická církev, sig. VIN Z6 Kniha zemřelých (1910-1913). 
Archaeologický Sbor Musea král. Českého. Památky archaeologické a místopisné. 15. 4. 1879, č. 4, s. 177-1841. 
CVETLER, Jiří. Jak čeští inženýři Jiří Prošek a Antonín Pelc pomáhali připravovat Dubnové povstání z r. 1876. In: Sborník prací filosofické fakulty 
brněnské university, C 23 - 24, 1976 - 1977, s. 191 - 192.  
JIREČEK, Konstantin Josef. Cesty po Bulharsku. S. 287, 288, 325. 
NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 451, obr. 431, 432, 433. 
Pelc, Anton. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo na Bălgarija 1878-1940. S. 200-201. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1806-07 až 1868-69. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... 
Díl 2. S. XXXI. 
SKLENÁŘ, Karel. Z Čech do Pompejí: příběhy a objevy českých archeologů ve světě. Praha: Československý spisovatel, 1989. s. 240. ISBN 80-
202-0027-4. S. 239-246. 
SOA v Praze, Sbírka matrik Středočeského kraje, Běleč, římskokatolická církev, sig. Bratronice 03, Kniha narozených (1784-1864). 
STARK, Franz, ed. Die K. K. deutsche technische Hochschule in Prag. S. 465. 
Zprávy Spolku architektův a inženýrů v Království českém. 1870, 1871, 1876, 1878, 1879. 
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Rudolf RICHTER 
(* 5. 5. 1851, Mladá Boleslav – † 1./13. 4. 1895, Sofie) 

 

Inženýr, technický úředník 
 

1851 Narodil se dne 5. května v Mladé Boleslavi v rodině mistra pekařského Václava 

Richtera. 

1869-1870 Po absolvování vyšší reálné školy studoval první ročník vodního a silničního stavitelství 

na českém polytechnickém ústavu v Praze. 

kol. 1885 Působil jako diurnista při krajském soudě v Chrudimi. 

[b. d.] Přicestoval do Bulharska. 

1890(?)-1891 

 

Působil jako asistent (pomocník) vrchního kontrolora v Ředitelství veřejných budov. 

Dne 10. srpna 1890 byl jmenován členem delegace vyslané na konferenci v Innsbrucku 

konané dne 22. srpna/3. září, která měla řešit otázky tarifů, kontroly a provozu železnic. 

1891-1893 Působil jako technický úředník železničních tarifů v Ředitelství veřejných budov, 

posléze Ministerstvu veřejných budov, cest a spojů. 

1891 Oženil se (podruhé) dne 11. ledna v Sofii s Kristinou Ivanovitzovou (*1847). Jeho 

svědkem se stal vrchní kontrolor Ředitelství veřejných budov V. M. Markov. 

1895 Zemřel dne 1./13. dubna v Sofii ve věku nedožitých 44 let. 

Zemřela dne 3./15. srpna v Sofii jeho manželka Kristina. 
 

 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1869-1871. 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (1888-1898)- 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na počinalite (1891-1901)- 
DA Sofija, f. 1K, op. 6, a. e. 130 Registăr za umiranija, 3. 1. 1895-16. 10. 1895- 
Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. Národní listy. 11. 10. 1893, roč. XXXIII, č. 282, s. 6.  
Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. Národní listy. 5. 12. 1894, roč. XXXIV, č. 336, s. 9-10 a Národní velkozávod. Národní listy. 8. 1. 1895, 
roč. XXXV, č. 8, s. [5]-[6]. Je uváděn jako „inženýr“ nebo „úředník dráhy“. 
Dăržaven vestnik. 1890, 1891, 1894- 
Po povodni: Dar Čechů v Sofii povodní poškozeným. Národní politika. 28. 9. 1890, roč. VIII, č. 266, s. [2].  
SOA v Praze, f. Sbírka matrik Středočeského kraje, Mladá Boleslav, římskokatolická církev, sig. Mladá Boleslav 19 Kniha narozených (1842-1851) 
SOA v Zámrsku, f. Sbírka matrik Východočeského kraje, Chrudim, římskokatolická církev, sig. 3685 Kniha zemřelých (1879-1890). 
Z Ústřední matice školské. Národní listy. 2. 8. 1887, roč. XXVII, č. 210, s. [3]. 
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Václav ROUBAL 
(* 25. 9. 1847, Nová Huť – † 31. 1. 1888, Lom) 

 

Inženýr, pivovarnický technik, architekt, stavitel 
 

1847 Narodil se dne 25. září v Nové Huti (dn. Nižbor u Berouna) v rodině vrchnostenského 

sládka Jana Roubala. Mezi jeho sourozenci patřili inženýr Arnošt Roubal nebo operní 

pěvkyně Gabriela Roubalová, zvaná „La Boema“. Jeho švagrem byl inženýr a 

podnikatel staveb Jiří Prošek. 

1853-1856 Studoval na farní škole v Nové Huti. 

1859-1865 Pokračoval studia na C. k. české vyšší reálné škole v Praze. 

1865-1869 Studoval technickou chemii na polytechnickém ústavu v Praze. 

1868-1869 Stal se členem cvičitelského sboru Pražského Sokola. 

1870-1879 Pracoval jako pivovarnický technik a inženýr v Německu (do 1873 v Aschafenburgu, 

poté v Kostnici). 

1879 Na doporučení architekta Adolfa Koláře byl dne 25. ledna jmenován městským 

architektem Sofie a v dubnu t. r. přicestoval do Bulharska. 

1879-1880 

 

Zastával funkci městského architekta/inženýra Sofie. 

Stal se spoluzakladatelem tělocvičného spolku Balkánský sokol v Sofii a do jeho zániku 

po roce byl náčelníkem. 

23. 7. 1882 Sňatek s Josefinou Fischerovou v Sofii. Jeho svědky se stali inženýři Václav Krásný a 

Jiří Prošek. 

1880 Spoluzakladatel spolku Slovanská Beseda v Sofii. 

Zástupce městského architekta Sofie Licurgo Amadeye. 

1881 Krajský (úsekový) inženýr v Sofii. 

1882-1883 Architekt v Hlavním ředitelství veřejných staveb, městský inspektor v Sofii. 

1883-1885 Stavbyvedoucí veřejných staveb v Sofii, Lomu a dalších městech. 
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1886-1888 Městského architekta/inženýra Lom Palanky (dnes Lomu). 

1888 Zemřel dne 31. ledna v Lomu ve věku 40 let. 

 
Vlastní tvorba Václava ROUBALA: 

 

1879 Regulační plán náměstí Koňského trhu Sofie. Plán k regulaci a rozšíření náměstí. 

Projekt přijat a schválen městskou radou na 

zasedání dne 26. května 1879 a odeslán ke 

schválení gubernátorem. 

1879 Rodinný dům Stefana Zografského Sofie, ul. Cařihradská, nelze lokalizovat, 

nedochován. Projekt vypracován kolem červen-

červenec 1879, schválen městskou radou 

(samotným Roubalem jako městský architekt) 

dne 1. září 1879. Schválen gubernátorem patrně 

v září 1879. 

1879-1880 Regulační plán města Sofie Ve spolupráci s Nikolajem Kopytkinem a Licurgo 

Amedeyem. 

1880-1881 Katastrální plán města Sofie Ve spolupráci s Nikolajem Kopytkinem a Licurgo 

Amadeyem. 

1881 Detailní (kombinovaný) plán města Sofie, 

zvaný „Battenbergův“ 

Ve spolupráci s Nikolajem Kopytkinem a Licurgo 

Amadeyem. 

1884-1886 Městská nemocnice Lom 

1886-1888 Regulační plán města Lom Částečné zpracování. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1868-1869. 
AHMP, f. 959 ČVRŠ česká vyšší reální škola v Praze, Katalogy žactva 1861/1862 a 1862/1863. 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (1878-1887). 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na počinalite (1878-1890). 
DA Montana, f. 76K, op. 1, a. e. 7 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradskija obštinski săvet – Lom, 4. 1. 1886-28. 1. 1888, 183 l. 
DA Montana, f. 76K, op. 1, a. e. 8 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradskija obštinski săvet – Lom, 22. 1. 1888-28. 12. 1888, 120 l. 

DA Montana, f. 76K, op. 1, a. e. 9 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradskija obštinski săvet – Lom, 6. 3. 1889-22. 12. 1889, 80 l. 
DA Sofija 13, f. 1K., op. 1, a. e. 22 Protokolna kniga ot zasedanijata na Sofijski gradski săvet, 3. 1. 1879- 31. 8. 1879. 
DA Sofija 13, f. 1K., op. 3, a. e. 110 Prošenija ot Sofijski žiteli do gradskija săvet za sӑstavjane na planove za stroež ot gradskija architekt Roubal i 
za odobrjavane planovete ot sӑveta. 
Dăržaven vestnik. 1884. 
DOJČINOV, Grigor, GANČEV, Christo et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 197. 
Náš krajan p. Václav Roubal. Národní listy. 29. 1. 1800, č. 24. s. 2. 
Nové příspěvky na zdar důstojného Národního divadla v Praze: Ze Srědce (Sofie) v Bulharsku. Národní listy. 12. 10. 1881, roč. XXI, č. 250, s. 4. 
Roubal, Vaclav. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 214. 
Roubal, Vaclav. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo na Bălgarija 1878-1940. S. 141.  
ROUBAL, Vašek. Památník vydaný na oslavu dvacetiletého trvání tělocvičné jednoty Sokola pražského. V Praze: Sokol pražský, 1883. s. 284-286. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1806-07 až 1868-69. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... 
Díl 2, XXXV. 
SCHEINER, Josef. Dějiny Sokolstva v prvém jeho pětadvacetiletí. Praha: Grégr, 1887. s. 99. 
SOA v Praze, f. Sbírka matrik Středočeského kraje, Nižbor, římskokatolická církev, sig. Nižbor 14, Kniha narozených (1841-1852) 
SOkA Beroun, f. Farní škola Nová Huť, inv. č. 95, 101, 107, 111. 
SOkA Beroun, Jan Kadela. Bratří Proškové (rodinná kronika). Praha, 1976. 
STARK, Franz, ed. Die K. K. deutsche technische Hochschule in Prag. S. 470. 
Úmrtí. Národní listy. 6. 2. 1888, č. 37, s. 3. 
Úmrtí. Národní politika. 17. 2. 1888, č. 48, s. 2. 
Úmrtí. Sokol. 1888, č. 3, s. 51. 
Ze Srědce, 27 listopadu. (Zvl. tel. „Nár. Listů“). Národní listy. 27. 11. 1882, roč. XXII, č. 317, s. 5.  
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Rudolf SOBOTKA 
(* 12. 11. 1864, Pavlov – † 20. 3./1. 4. 1899, Sofie) 

 

Inženýr-asistent, kreslič, technický úředník 
 

1864 Narodil se dne 12. listopadu v Pavlově1221 v rodině učitele Josefa Sobotky. 

[b. d.] Přicestoval do Bulharska. 

1889-1890(?) Působil jako kreslič v technické kanceláři stavby železniční trati Jambol-Burgas s 

měsíčním platem 300 leva. 

[b. d.]-1893 Pracoval jako inženýr-asistent v Plevenu. 

1893-1894(?) Jmenován inženýr-asistentem ve Vidinu na doporučení Karla Mačase. 

1891 (?) Oženil se s Marií Kubičkovou. 

1894-1897 Kreslič v oddělení údržby železnic (v železničním oddělení) ministerstva veřejných 

budov, cest a spojů. 

1897-1899 Kreslič 1. třídy v oddělení údržby železnic ministerstva veřejných budov, cest a spojů. 

1894 Dne 19. února byl přijat za člena spolku „Čech“ v Sofii. 

1895 Narodila se mu v Jambolu dcera Vlasta Karolína. 

1896 Narodila se mu v Sofii dne 13. února dcera Zdenka Emilia Božena. 

Dne 14. července byl zvolen do pětičlenné komise, která dočasně měla řídit krajanský 

spolek „Čech“ a přepracovat jeho stanovy pro řešení vnitřní krizi v organizaci a jejího 

budoucího rozvoje. 

1897 Stal se kmotrem syna tesaře Fridricha Appena v Sofii. 

1899 Zemřel dne 20. března/1. dubna v Sofii ve věku 34 let. 
 

 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1891-1896) 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na počinalite (1891-1901) 
DA Sofija, fond 1K, op. 6, a. e. 139 Registăr za umiranija, 2. 1. 1899-29. 9. 1899 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 16, l. 15-17gr. Protokol ot izvănrednoto zasedanie na Vidinskija gradski obštinski săvet № 2, 10 jan. 1894 g. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 16, l. 187 gr.-200 gr. Protokol ot izvănrednoto zasedanie na Vidinskija gradski obštinski săvet № 51, 16 noem. 1893 g.;  
Dăržaven vestnik. 1889, 1894, 1895, 1897, 1899 
Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku. S. 28;  
Marija Kubiček [online]. geni.com [cit. 13. 12. 2020]. Dostupné z: https://www.geni.com/people/Мария-Кубичек/6000000004872571075;  
MINČEV, Emil. Česká komunita v Sofii... S. 56, 63. 
MZA Brno, f. Sbírka matrik, Pavlov, římskokatolická církev, sig. 6744 Kniha narozených (1840-1883).  
Národní velkozávod. Národní listy. 8. 1. 1895, roč. XXXV, č. 8, s. [5]-[6], kde je uveden jako „úředník v ministerstvu v Sofii“. 
Rudolf Sobotka [online]. geni.com [cit. 13. 12. 2020]. Dostupné z: https://www.geni.com/people/Рудолф-Соботка/6000000004872571066.  
Vlasta-Karolina Rudolf x. Stančova [online]. geni.com [cit. 13. 12. 2020]. Dostupné z: https://www.geni.com/people/Власта-Каролина-х-
Станчова/6000000004872306688;  
 

 

  

                                                
1221 Pavlov (německy Pailenz), okres Jihlava. 

https://www.geni.com/people/Мария-Кубичек/6000000004872571075
https://www.geni.com/people/Рудолф-Соботка/6000000004872571066
https://www.geni.com/people/Власта-Каролина-х-Станчова/6000000004872306688
https://www.geni.com/people/Власта-Каролина-х-Станчова/6000000004872306688


Příloha 1. Katalog českých techniků 

- 361 - 

Ing. arch. Nikolay Brankov 

 

Eduard STAUDACHER 
(* 24. 3. 1836, Rokycany – † 13./26. 11. 1905, Sofie) 

 

Inženýr 
 

1836 Narodil se dne 24. března v Rokycanech v rodině měšťana a mistra koželužského 

Sebastiana Staudachera. 

před 1878 Pracoval jako „mindizeni“ (inženýr) v Cařihradu (Turecko), pravděpodobně na stavbě 

Hirschovy dráhy (1870-1876). 

 Sňatek se Sidonii Litvasovou (?).  

1877 Narodila se mu 21. prosince v Cařihradu dcera Emilie (†1890, Sofie). 

 Narodila se mu dcera Elisa (†1889, Sofie). 

1878 Přešel jako inženýr do služeb nové autonomní správy Východní Rumelie. 

kol. 1880 Krajský (departementální) inženýr-konduktér v Slivenu. 

1887-1889 Působil jako krajský inženýr ve Vidinu, poté byl jmenován do stejné funkce v Trănu, ale 

na pozici nenastoupil. 

1887 Narodil se mu 4. listopadu ve Vidinu syn František. 

1890 Působil jako dočasný inženýr při městské obecné správě v Sofii. 

1891 Narodil se mu syn Emil (†1897, Sofie). 

 Narodila se mu dcera Anna. 

1893-1895 Působil jako krajský inženýr II. třídy v Trănu, poté jmenován (23. 5. 1895) inženýr-

asistentem krajského inženýra v Plevenu, ale na pozici nenastoupil. 

 V posledních letech života pracoval jako korespondent. 

1905 Zemřel dne 13./26. listopadu v Sofii ve věku 69 let. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na počinalite (1878-1890). 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na počinalite (1891-1901). 
CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2, Techničeskoto razvitie na Sofija... L. 185. 
DA Sofija, f. 1K, op. 6, a. e. 156 Registăr za umiranija, 7. 11. 1905-24. 12. 1905. 
Dăržaven vestnik. 1889, 1894, 1895. 
Otčet za učebnata 1907-1908 godina na Părva sofijska dăržavna măžka gimnazija. Sofija, 1908. S. 177. S. 53, 76. 
Rešenija na Vărchovnija kasacionen săd po părvoto graždansko otdelenie izdadeni prez 1889 godina. Sofija, Knigopečatnica na D. Vălkov, 1891. 
S. 932. 
SOA v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Rokycany, římskokatolická církev, sig. Rokycany 13 Kniha a index narozených (1834-1846). 
ŠOUREK, Antonín. Vzpomínky na některé naše krajany. S. 317-318. 
Učilišten pregled. Sofija, Dăržavno izdatelstvo, 1896. S. 698. 

 

  

http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/400961


Disertační práce 

- 362 - 

Když Češi budovali Bulharsko 

 

Karel ŠÍREK 
(* 25. 11. 1868, Třeboň – † 14. 4. 1902, Suchdol n. Lužnicí) 

 

Architekt, stavitel 
 

1868 Narodil se dne 25. listopadu v Třeboni v rodině kancelářského úředníka okresního 

zastupitelstva Jana Šírka. 

1884-1892 Stavební elév a zednický učeň v knížecím Schwarzenberském stavebním oddělení 

v Třeboni. 

1887-1888,  

1890-1891 

Studoval řemeslnickou školu při státní průmyslové škole ve Vídni ve Vídni třetí třída a 

čtvrtá třída. 

1892 V červenci přicestoval do Bulharska do Vidinu. 

1892-1894 Městský inženýr-asistent ve Vidinu. Ve volném čase působil též jako soukromý architekt 

a stavitel. 

kol. 1897 Krajský inženýr konduktér v Lomu. 

1898 Nařízením č. 618/1898 Ministerstva veřejných budov, cest a spojů získal právo 

vykonávat samostatnou technickou praxi na území Bulharského knížectví (s výjimkou 

měst Sofie, Plovdiv, Burgas, Varna a Ruse) s titulem inženýr-asistent (technik II. 

kategorie). 

1898-1899 Pracoval jako městský architekt (inženýr) v Dobriči. 

1898 Podnikl cestu do Čech a v Toužetíně u Loun se 1. října oženil s Klotildou Kozárovou. 

1900 Po propuštění ze státní služby opustil Bulharsko a vrátil se natrvalo do Čech. 

1902 Zemřel dne 14. dubna v Suchdolu nad Lužnicí ve věku 33. 

 
Vlastní tvorba Karla ŠÍRKA (výběr): 

 

1892-1893 Vojenský klub Vidin, dnes sídlo galerie. 

1892 Dům G. Cekova Vidin, ul. Rajnina № 2858, dochovaný plán z 30. 

listopad 1892, schválil 17. 12. 1892 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1893 Dům Solomona Aladžema Vidin, ul. Asenova, dochovaný plán z června 

1893, schválil 23. 6. 1893 krajský inženýr ve 

Vidinu Todor Kožucharov. 

1893 Dům Stanko Georgieva I Vidin, ul. Široka, dochovaný plán z června 1893, 

schválil 18. června 1893 krajský inženýr ve 

Vidinu Todor Kožucharov. 

1893 Dům Ilijy Bajramova Vidin, ul. I Ciganska, dochovaný plán z června 

1893, schválil 5. července 1893 krajský inženýr 

ve Vidinu Todor Kožucharov. 
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1893 Dům Michaila Vankova Vidin, ul. Janjova № 4264, dochovaný plán z 

června 1893, schválil 11. 6. 1894 krajský inženýr 

ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1893 Djukjany Samuela Barocha Vidin, ul. Car Aleksandrova, dochovaný plán z 

května 1893, schválil 26. 1. 1894 krajský inženýr 

ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1894 Dům Nikoly Canova  Vidin, ul. Pejuva č. 2116, dochovaný plán z 

února 1894, schválil 16. 3. 1894 za krajského 

inženýra ve Vidinu konduktér [G. Damjanov]. 

1894 Dům Chaima Mordochaje Vidin, ul. Asenova č 58, dochovaný plán z 

března 1894, schválil 17. 3. 1894 za krajského 

inženýra ve Vidinu konduktér G. Damjanov. 

1894 Dům Nikoly Panova Vidin, ul. Pejuva, dochovaný plán z března 

1894, schválil 16. 3. 1894 krajský inženýr ve 

Vidinu. 

1894 Dva djukjany a magaza Mito Veljova Vidin, ul. Gradska a Papudžijska № 882, 

dochovaný plán z dubna 1894, schválil 7. 5. 

1894 krajský inženýr ve Vidinu Todor 

Kožucharov. 

1894 Dům chadži Georgi chadži Jončeva Vidin, ul. Janjova № 4260, dochovaný plán z 

dubna 1894, schválil 2. června 1894 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1894 Dům Mito Čukurského II Vidin, ul. Dunavska № 998, dochovaný plán z 

května 1894, schválil 30. 5. 1894 krajský inženýr 

ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1894 Dům Rafaela Nachmijase Vidin, ul. Krumova, dochovaný plán z května 

1894, schválil 20. 5. 1894 za krajského inženýra 

ve Vidinu konduktér G. Damjanov. 

1894 Dům Gicy Cvetkovové Vidin, ul. II Ralčova № 2776, dochovaný plán z 

června 1894, schválil 12. 6. 1894 krajský inženýr 

ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1894 Dům Jovana Živkova Vidin, ul. Šišmanova № 1065, dochovaný plán z 

července 1894, schválil 22. 7. 1894 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1894 Pekárna (furna) Sali Tosunova Vidin, ul. Amtimova № 172, dochovaný plán ze 

září 1894, schválil 15. 9. 1894 krajský inženýr ve 

Vidinu Todor Kožucharov. 

1894 Dům Christo chadži Todorova Vidin, ul. Janjova № 4267, dochovaný plán ze 

září 1894, schválil 16. 9. 1894 krajský inženýr ve 

Vidinu Todor Kožucharov. 
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1894 Dům Veliky Todorovové Vidin, ul. II Ciganska, dochovaný plán z 5. října 

1894, schválil 28. 10. 1894 krajský inženýr ve 

Vidinu Todor Kožucharov 

1898 Djukjan Kodža Kara Teslimeové Dobrič, roh dvou blíže neurčených ulic, 

dochovaný plán ze srpna 1898. 

1898 Rodinný dům Petra T. Skorčeva Dobrič, ul. Sv. Troica, dochovaný plán z 

prosince 1898, schválil 13. 1. 1899 krajský 

inženýr ve Varně Antonín Müller. 

1899 Objekt s djukjany Osmana Bekirova Bakala Dobrič, ul. Ferdinand, první návrh, dochovaný 

plán z února 1899, schválil s některými změnami 

krajský inženýr ve Varně Antonín Müller. 

1899 Rodinný dům Miro Daskalova Dobrič, ul. 6-ti septemvri, dochovaný plán z 

března 1899, schválil 12. 3. 1899 krajský inženýr 

ve Varně Antonín Müller. 

1899 Patrový obytný dům se dvěma djukjany Ilijy 

K. Kajabateva 

Dobrič, ul. Panairska, dochovaný plán z dubna 

1899, schválil v dubnu krajský inženýr ve Varně 

Antonín Müller. 

1899 Objekt s djukjany Osmana Bekirova Bakala Dobrič, ul. Ferdinand, druhý přepracovaný 

návrh, dochovaný plán z dubna 1899, schválil 

30. 4. 1899 krajský inženýr ve Varně A. Müller. 

1899 Rodinný dům Penko Conkova Dobrič, roh ul. Preslavska a Boteva, dochovaný 

plán z května 1899, schválil 15. 5. 1899 krajský 

inženýr ve Varně Antonín Müller. 

1899 Rodinný dům Badisara L. Garabedova Dobrič, ul. Vladislav, dochovaný plán z května 

1899, schválil v květnu 1899 krajský inženýr ve 

Varně Antonín Müller. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 24 Zapovedna kniga na Gradsko obštinskoto upravlenie – Dobrič, 2. 1.-24. 12. 1898, 106 l. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 25 Protokoli ot zasedanija na Gradsko obštinsko upravlenie – Dobrič, 31. 12. 1897-21. 12. 1898, 161 l. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 34 Zapovedna kniga na Gradsko obštinskoto upravlenie – Dobrič, 15. 3. 1899-31. 7. 1900, 175 l. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 35 Protokoli ot zasedanija i sesii na Gradsko obštinsko upravlenie – Dobrič, 8. 2. 1899-14. 12. 1901, 304 l. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 2, a. e. 171, Proekti, planove (čerteži) za regulirane na kvartali, skici na obštinski i dăržavni města v gr. Dobrič (10 10. 1899-
10. 7. 1929), l. 8 
DA Dobrič, f. 181K, op. 2, a. e. 31 Architekturni proekti za stroež na častni sgradi v gr. Dobrič, 23. 6. 1891-31. 7. 1901, 69 l.  
DA Montana, f. 3K, op. 1, a. e. 1, l. 25-26 Protokol ot izvănrednoto zasedanie na Ferdinandski gradski obštinski săvet № 15, 12. 5. 1897. 
DA Vidin, f. 110K, op. 2, a. e. 6 Pisma ot Ministerstvoto na vătrešnite raboti i gradskija inžener do okrăžnija upravitel i GOU za utvărždavane s ukaz 
dvorištna i ulična regulacija (ul. „Novomachlenska“, ul. „Nistorova“ i ploštad „Taš-Kjuprija“), 1. 2. 1894-28. 2 1894, 2 l. 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 24 Pisma, skici i planove za častni i obštestveni postrojki văv Vidin i okrăga, 19. 9. 1893-18. 12. 1894, 475 l. 
DA Vidin, f. 15K, op. 2, a. e. 1 Svidetelstva na Okrăžnija inžener i Načalnika na garnizona i Komendant na grada..., 1888-15. 9. 1893, 7 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 14 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 8. 1.-16. 12. 1892, 170 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 16 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 5. 1.-28. 12. 1893, 225 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 17 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 4. 1.-28. 12. 1894, 224 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 35 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i pisma za utvărždavane na proekti na častni lica za postrojavane na 
kăšti văv Vidin, 1893, 41 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 42 Architekturni planove i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 1894, 38 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 43 Architekturni planove i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1894, 30l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 44 Architekturni planove za postrojavane na kăšti i drugi ot častni lica văv Vidin (s opis), 1893-1905, 23 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 6 Architekturni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 1889-1892, 21 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 75 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis) 
(prodălženie), 1897, 44 l. 
SOA v Třeboni, f. 141 Archivní soubor Velkostatek Třeboň (1323-1951), inv. č. 1727, č. 3116, l. 3 Plán třeboňského pivovaru, Šírek K., asi 1890 
SOA v Třeboni, f. 141 Archivní soubor Velkostatek Třeboň (1323-1951), inv. č. 2413, č. 4037-4043 Plán traktu třeboňského kláštera K. Schirek, 1885  
SOA v Třeboni, Sbírka matrik Jihočeského kraje, Suchdol nad Lužnicí, římskokatolická církev, sig. Suchdol nad Lužnicí 22 Kniha zemřelých (1886-
1915). 
SOA v Třeboni, Sbírka matrik Jihočeského kraje, Třeboň, římskokatolická církev, sig. Třeboň 13 Kniha narozených (1867-1892). 
Úmrtí. Třeboňské listy: Politický týdeník svobodomyslný. 19. 4. 1902, roč. III, č. 15, s. 4.  
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Vilém ŠTEFFL (STEFFEL) 
(* 11. 5. 1854, Merklín – † [nezjištěno]) 

 

Inženýr, podnikatel staveb 
 

1854 Narodil se dne 11. května v Merklíně v rodině hraběcího důchodního Josefa Steffela. 

 Studoval na vyšší reálné škole. 

1870-1872 Studoval vodní a silniční stavitelství na českém polytechnickém ústavu v Praze. 

1873-1875 Pokračoval studia královské bavorské polytechnické škole v Mnichově, kde pak 

nastoupil do praxe. 

kol. 1880 Odjel do Bulharska. 

kol. 1880-1883 Krajský (departementální) inženýr ve Staré Zagoře, kde se zabýval stavbou silnic a 

mostů, jako i staveb kasáren a věznic. 

1884 Krajský inženýr v Plevenu. 

Krajský inženýr v Sofii. 

1886-1888 Zastával funkci sekčního inženýra (vedoucího) dragomanského oddílu při stavbě trati 

Caribrod-Sofie-Vakarel. 

1890 Raboti po na studiích železniční trati Sofija-Veliko Tărnovo-Kaspičan. 

1892 

 

Pracoval v Chaskově. 

V říjnu jmenován členem poroty na první Bulharské zemědělsko průmyslové výstavě 

v Plovdivu. 

Jmenován opět inženýrem na v kanceláři na studii železnic. 

Potom volil podnikatelství a dařilo se mu výborně. Při všech stavbách těch různých 

železnic nalezl vždy nějakou část, kterou stavěl a to vzorně. 

14. 1. 1893 Oženil se podruhé s vdovou Janou Seidemannovou, roz. Schmidtovou v Sofii. Jeho 

svědci byli Jiří Prošek a Hermengild Škorpil. 

1894 Starší konstruktér ve stavební kanceláři železničních tratí. 
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1897 Místopředseda Čtenářsko-zábavného spolku Čech. 

 Věnoval se podnikatelství staveb, zejména železničních (poslední zmínka 1907). 

 
Vlastní tvorba Viléma ŠTEFFLA: 

 

kol. 1881-1883 Most přes řeku Tundža Poblíž obce Banja, okres Nova Zagora. Most byl 

zprovozněn 17. Prosince 1883. 

Silnice Čirpan-Kaja Burun  

Silnice Nova Zagora-Kazanlăk  

Četnická kasárna Čirpan, Stará Zagora, Nová Zagora, Kazanlăk 

ad., návrhy byl pravděpodobně zrealizovány. 

Věznice Čirpan, Stará Zagora, Nová Zagora, Kazanlăk, 

Simeonovgrad ad. Návrh byl pravděpodobně 

zrealizován. 

Krajská nemocnice Stara Zagora 

Prefektura Kazanlăk. 

1891-1892 Katastrální a regulační plán města Chaskova  Ve spolupráci s Eduardem Doičem/Deutschem 

(?). Plán byl schválen v roce 1892, zahrnoval 

celou plochu města, schéma uliční sítě, umístění 

a rozsah centrální městské části a budovy, které 

byly postaveny po roce 1878. 

 

Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
Po povodni: Dar Čechů v Sofii povodní poškozeným. Národní politika. 28. 9. 1890, roč. VIII, č. 266, s. [2]. 
Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. Národní listy. 11. 10. 1893, roč. XXXIII, č. 282, s. 6. 
Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. Národní listy. 5. 12. 1894, roč. XXXIV, č. 336, s. 9-10. 
Z ústřední matice školské. Národní listy. 2. 8. 1887, roč. XXVII, č. 210, s. [3]. 
Národní velkozávod. Národní listy. 8. 1. 1895, roč. XXXV, č. 8, s. [5]-[6]. 
SOA v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Merklín, římskokatolická církev, sig. Merklín 24 Kniha narozených (1854-1869). 
DIMOV, L. Pioneri po planiraneto na gradovete... S. 195. 
STARK, Franz, ed. Die K. K. deutsche technische Hochschule in Prag... S. 479. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... 
Díl 2, S. V. 
První roční zpráva obecní vyšší reálné školy v Plzni: Na konci školního roku 1865. Plzen: v. n., 1865. 52. s. S. 50. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1869-1871 až 1871-1872 
Personalstand der Königlich Bayerischen Polytechnischen Schule zu München im Winter-Semester 1873/74. S. 31 
Personalstand der Königlich Bayrischen Polytechnischen Schule zu München im Sommer-Semester 1874. S. 28 
Personalstand der Königlich Bayerischen Polytechnischen Schule zu München im Winter-Semester 1874/75. S. 41 
Personalstand der Königlich Bayrischen Polytechnischen Schule zu München im Sommer-Semester 1875. S. 37 
Dăržaven vestnik. 1884, 1890, 1892, 1894. 
Zprávy Spolku architektův a inženýrů v Království českém. 1882. 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (1888-1898). 
ŠOUREK, Antonín. Vzpomínky na některé naše krajany. S. 324, 326-327. 
Statističeski almanach na Staro-Zagorskij departament za 1883 godina. Plovdiv: Izdava Okrăžnata Komisija na Staro-Zagorskij departament et 
Oblastna pečatnica, 1883. 158 s. 
Statističeski almanach na Staro-Zagorskij Departament za 1884 visokostna godina. Stara Zagora: Izdava Okrăžnata Komisija na Staro-Zagorskij 
Departament et Pečatnica „Znanie“, 1884. 227 s. 
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Josef TAMPÍR (TAMPIER) 
(* 1. 4. 1852, Stará Lomnice – † 3. 8. 1909, Vršovice) 

 

Inženýr, architekt, stavitel, geometr 
 

1852 Narodil se dne 1. dubna v Staré Lomnici1222 v rodině sedláka Jana Tampíra. 

 Studoval na reálce v Mladé Boleslavi, poté pokračoval na reálné škole v Praze. 

1871-1876 Studoval vodní a silniční stavitelství na českém polytechnickém ústavu v Praze a jako 

mimořádný posluchač také na německém polytechnickém ústavu. 

kol. 1882 Přicestoval do Bulharska. 

1884 Působil dočasně jako inženýr-asistent první brigády při studiích železničních tratí 

v Bulharském Knížectví a podílel se na trasování železniční trati Caribrod-Sofie-Vakarel 

a Sofie-Samokov (leden-duben). 

V dubnu byl povolán jako státní (krajský) inženýr ve Vračanském kraji. 

Kol. 1890 Opustil Bulharsko a vrátil se do Prahy. 

1891-1896 Působil jako stavitel a geometr v Praze-Bubnech. 

1895-1909 Působil jako městský, později jako vrchní městský inženýr ve Vršovicích. 

 Přísežný soudní znalec. 

1909 Zemřel dne 3. srpna ve Vršovicích ve věku 57 let. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
Josef Tampier (nekrology). Národní listy. 4. 8. 1909, roč. LIV, č. 213, s. 4. 
Ze Srědce, 27 listopadu. (Zvl. tel. „Nár. Listů“). Národní listy. 27. 11. 1882, roč. XXII, č. 317, s. 5. 
Z ústřední matice školské. Národní listy. 2. 8. 1887, roč. XXVII, č. 210, s. [3]. 
Tampir (Tampier), Josef. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. S. 656. 
Po Minist. na Obštite Sgradi, Zemedelieto i Tărgovijata. Dăržaven vestnik. 5. 1. 1884, god. VI, br. 1, s. 5-6. S. 6. 
Po Minist. na Obštite Sgradi, Zemedelieto i Tărgovijata. Dăržaven vestnik. 21. 4. 1884, god. VI, br. 35, s. 2-3. S. 3. 
DA Sofija, f. 1330K, op. 1, a. e. 38 Opisi na opravdatelni dokumenti, smetki za pӑtni i dnevni pari vӑv vrӑzka s proučvane i stroež na ž. p. linija 
Caribrod-Vakarel... L. 38, 96, 102, 103, 105, 108. 
Tampir (Tampier), Josef. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. S. 656. 
AHMP, f. Sbírka matrik, Vršovice, římskokatolická církev, sig. VRŠ Z6 Kniha zemřelých (1901-1911). 
STARK, Franz, ed. Die K. K. deutsche technische Hochschule in Prag... S. 482 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... 
Díl 2. S. S. VII. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1871-1872 a 1875-1876. 
AHMP, f. 959 ČVRŠ, Katalogy žactva 1868/1869 až 1870/1871. 

 

  

                                                
1222 Stará Lomnice, dnes část Lomnice nad Popelkou, okres Semily. 
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Josef TAUCHEN 
(* 2. 3. 1845, Loučná Hora – † 28. 2. 1916, Praha) 

 

Inženýr, pedagog 
 

1845 Narodil se dne 2. března v Loučné Hoře1223 v rodině chalupníka Ferdinanda Tauchena. 

 Studoval obecnou školu v Loučné hoře a střední školu v Novém Bydžově a Praze. 

1864-1869 Studoval na polytechnickém ústavu v Praze. 

1869-1870 Inženýrský elév u generálního podnikatelství stavby severozápadní dráhy rakouské při 

trasování a stavbě dráhy ve Vrchlabí a Jilemnici. 

1870-1871 Asistent při stolici pro vodní a silniční stavitelství na českém polytechnickém ústavu 

v Praze u prof. Viléma Bukovského. 

1871-1874 Stavbyvedoucí na uherské severozápadní dráze v sekci Szerencs-Sátoraljaújhely, kde 

byl později zástupcem sekčního inženýra a potom bylo mu svěřeno vedení staveb 

v oddělení Szerencs-Sátoraljaújhely-Csap. 

8.9.1873 Sňatek s Herminou Madayovou (*1851) ve Fony (Maďarsko). 

4.9.1874 Narození syna Ladislava. 

1875-1877 Stavbyvedoucí Gotthardské dráhy ve Švýcarsku, kde byl zaměstnán při doplňovacích 

pracích na linii Biasca-Belinzona, poté pří trasování horské dráhy kolem Giornica a 

konečně u stavby velkého Gotthardského tunelu v Göschenen jako sekční inženýr 

1878-1879 Odjel do Ruska, kde se vedle jiných prací zabýval předběžnými pracemi pro stavbu 

okružní Moskovské dráhy. 

1880 Odjel do Bulharska. 

1880-1885 Přešel do Východní Rumelie jako krajský inženýr v Chaskově a potom do Bulharska 

jako krajský inženýr v Plevně. 

1885-1891 Sekční inženýr na stavbě dráhy Caribrod-Sofie-Vakarel jako přednosta sekce 

v Dragomanském průsmyku, odkud po skončené stavby byl přesazen jako technický 

konzultant do centrální kanceláře v Sofii. 

1890 Účastnil se diskusí ohledně nové budovy Slovanské besedy. Zvolen správce domu 

Slovanské besedy. 

1891-1892 Městský inženýr v Plovdivu, kde pracoval na stavbě vodovodu a přitom jmenovitě se 

stavbou vodovodů (k elektrifikaci) a vodotrysků v Plovdivské výstavě. 

od 1892 Vstoupil do služby k bulharské vládě k železničnímu oddělení, kde byl zaměstnán při 

trasování a stavbě linii Sofia-Pernik (I. sekce v Gorné Banji), při studiích linii Sofia-

Roman, sekční inženýr u stavby trati Kaspičan-Šumen, při trasování linie Kulakli-Sliven.  

                                                
1223 Loučná Hora (něm. Wiesenberg), dn. část obce Smidary, okres Hradec Králové. 
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1894-1897 Od jara 1894 člen Technické komise pro stavbu drah a přístavů v celém Bulharsku, 

přičemž byl krátce vedoucí technické kanceláře, poté asistent vedoucího náčelníka 

stavebního oddělení MVSCS. 

V čase, ve kterém byl členem technické komise, se stavěly dráhy Sofia-Roman, Pernik-

Radomir, dále byly rozestavěny železnice Roman-Pleven-Šumen a přístavy v Burgasu 

a ve Varně a započalo se s předběžnými pracemi ke stavbě dráhy Sarambej-Plovdiv-

Nova Zagora a další se trasovaly. 

1897 Opustil Bulharsko a vrátil se do Čech. 

1897-1913 Uplatnil se jako inženýr v železničním oddělení Zemského výboru království Českého, 

kde se postupně stal vrchním inženýrem, přednosta trasovacího a konstruktivního 

oddělení, inspektorem technického oddělení (1905) a stavební rada (1913). 

1906-1907 Vrátil se do Bulharska, kde pracoval jako superarbitr u arbitrážního krajského soudu ve 

věci dvou sporných dvou drah. 

 Měl syna Ladislava. 

1916 Zemřel dne 28. února v Praze na Malé Straně ve věku nedožitých 71 let. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 

Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1868-1869. 
AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva 1862/1863. 
ANGELOV, Krasimir. Săedinenie i železnici. Chronika – săbitija, fakti, ličnosti, spomeni [online]. trainkrasi.wordpress.com, 5. 9. 2020. [cit. 11. 2. 
2021]. Dostupné z: https://trainkrasi.wordpress.com/2020/09/05/saedinenie-i-jeleznici-hronika/. 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na počinalite (1891-1901). 
Dăržaven vestnik. 1884, 1892, 1893, 1894, 1897. 
DŽONEV, Angel. Makedonija v železopătnata politika na Bălgarija (1878-1918 g.). Kjustendil: Regionalen istoričeski muzej „Akad. Jordan Ivanov“, 
2008. ISBN 978-954-8191-15-9. S. 103. 
Inž. Josef Tauchen Národní listy. 29. 2. 1916, roč. LVI, č. 60, s. 3. 
Inženýr Josef Tauchen. Životopisná črta. Národní listy. 6. 3. 1916, roč. LVI, č. 66, s. [2]-[3]. 
Josef Tauchen [nekrolog]. Národní listy. 29. 2. 1916, roč. LVI, č. 60, s. 6. 
Josef Tauchen [nekrolog]. Národní listy. 29. 2. 1916, roč. LVI, č. 60, s. 6. 
Jubileen sbornik: 1880-1905. Sofija: Pečatnica na P. M. Băzajtov, 1905. S. 5, 37-38. 
K úmrtí inž. Jos. Tauchena. Národní politika [Příloha]. 5. 3. 1916, roč. XXXIV, č. 63, s. [1]-2. 
NA Praha, f. 1054/4, ZV-ŽO, inv. č. 182, sg. XV 8/3-2 Personálie jednotlivých zaměstnanců železničního oddělení ZV 1893-1925, kart. 81, složka 
Tauchen Josef. 
NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 641, obr. 284. 
Otčet o dejateljnosti Imperatorskago Moskovskogo techničeskogo učilišča za 1878-1879 akademičeskij god. Moskva: Universitetskaja tipografija, 
1880. S. 68. 
Po povodni: Dar Čechů v Sofii povodní poškozeným. Národní politika. 28. 9. 1890, roč. VIII, č. 266, s. [2]. 
RĂŽDAVIČKA, Evelina. Părvoto plovdivsko izloženie i „čudesata“ na modernija svjat [online]. bulgc18.com. [cit. 11. 2. 2021]. Dostupné z: 
http://www.bulgc18.com/Science/Eva.htm. 
SOA v Zámrsku, f. Sbírka matrik Východočeského kraje, Smidary, Chotělice, Smidarská Lhota, Červeněves, Loučná Hora, Skřivany, římskokatolická 
církev, sig. 148-9 Kniha narozených (1849-1860). 
STARK, Franz, ed. Die K. K. deutsche technische Hochschule in Prag... S. 469. 
ŠOUREK, Antonín. Vzpomínky na některé naše krajany. S. 327-328, 329 
VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze s dějinným přehledem... Díl 2. S. 59, 63, 97. 
Z ústřední matice školské. Národní listy. 2. 8. 1887, roč. XXVII, č. 210, s. [3]. 
Zprávy Spolku architektů a inženýrů v Čechách. 1869, 1870, 1871. 
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Karel TRNKA 
(* 17. 3. 1853, Plzeň – † 23. 10. 1923, Sofie) 

 

Inženýr 
 

1853 Narodil se dne 17. března v Plzni v rodině měšťana a obuvníka Adama Trnky. Jeho 

bratři byli inženýři Bohuslav a Klement Trnkové a pivovarnický technik František Trnka. 

 Studoval obecnou školu a vyšší reálku v Plzni. 

1869-1872 Studoval vodní a silniční stavitelství na českém polytechnickém ústavu v Praze.1224 

1872-1874  Pokračoval studia královské bavorské polytechnické škole v Mnichově. 

1874-1877 Po studiích začal pracovat jako inženýr-elév pro stavební společnost podnikatele Jana 

Šebka na stavbě trati Plzeň-Klatovy. Po čtyřech měsících se osvědčil a byl přeložen 

jako asistent sekčního inženýr při stavbě tehdy nejdelšího tunelu pod Schpitzberkem 

(1748 m) a od roku 1876 pracoval samostatně jako sekční inženýr (1876) na hloubení 

600 m dlouhého skalního výkopu dle „anglického systému“. 

1878 Brzy na to se rozhodl odjet do Ruska, přičemž jeho cílem byla Oděsa. Při plavbě po 

Dunaji přicestoval na jaře do Ruse, kde byl zadržen Rusy. Dočasně pracoval jako 

ženijní inženýr v armádě generála M. D. Skobeleva na stavbě trajektu Ruse-Giurgiu, 

kterou vedla dočasná ruská správa. 

1878-1879 S armádou přešel Balkán a dostal se do města Sliven, kde v září 1878 pan byl 

jmenován gubernským inženýrem v Slivenu a zabýval prvními úpravami města. Zde 

onemocněl tyfem a jediná rodina, která se ho ujala opečovávat, byla Panovová, jejíž 

dceru Marii (*1858) si Trnka později vzal za ženu (přijal pravoslaví). 

1879 Přešel jako inženýr do služeb Ředitelství zemědělství, obchodu a veřejných staveb. 

1879-1882 Krajský (departementální) inženýr v Tatar Pazardžiku. 

1882-1884 Krajský (vládní) inženýr v Rusi. 

1884-1886 Hlavní městský inženýr a ředitel technické kanceláře v Sofii. 

                                                
1224 1871-1872 neměl žádné předměty 
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1886-1888 Sekční inženýr na stavbě železniční trati Caribrod-Sofie-Vakarel, sekce Vakarel vč. 

viaduktu Pobit Kamăk, kterou realizovala Bulharská stavební společnost Ivana Grozeva 

pro stavbu železnice Caribrod-Sofie-Vakarel. 

1888 Brigádní inženýr při trasování a projekci železniční trati Jambol-Strelča-Burgas. 

1889-1891 Inžener pro zřízení vodovodu v Plovdivu z Dermendere. 

1891-1892 Městský inženýr ve Varně.  

1893, 1894 Vedoucí technického oddělní v Plovdivu 

1894-1895 Brigádní inženýr při Inspekci pro stavbu železničních staveb při MVSCS, později 

brigádní inženýr-inspektor při stavebním oddělení MVSCS. Pracoval na trasování trati 

Roman-Pleven-Šumen a Ruse-Gorna Orjachovica-Veliko Tărnovo. 

1894 Přijat za člena spolku Čech. 

1895-1898 Pracoval pro Společnost pro stavbu trati Roman-Pleven-Šumen, kde se zabýval 

zkoumání výběrového řízení, vedl piketáž změn celé trasy a odbočky Jasen-Samovit a 

částečně stavbu trati. 

1898-1899 Ředitel hlavního podnikatelství stavby železniční trati Radomir-Kjustendil-turecká 

hranice, která byla po výsledné piketáži a přípravných pracích zastavena. 

1900-1905 Soukromá technická praxe. 

1905 Účastnil uskutečněných výběrových řízení pro stavbu tratí Tărnovo-Trjavna-Boruštica 

a Radomir-Kjustendil. Po zadání zakázky Bezejmenné akciové společnosti pro stavbu 

železniční tratí Tărnovo-Trjavna-Boruštica v Sofii se stal ředitelem. 

1906-1913 Ředitel a hlavní vedoucí stavby tratí Tărnovo-Trjavna-Boruštica. 

Vedl stavbu 23 tunelů v Bulharsku. 

Kol. 1910 Působil ve Varně  

1910 Stal se řádným členem BIASu. 

1919  Předseda Čtenářsko-zábavného spolku „Čech“, kromě toho řídil i společnost Praga. 

1923 Zemřel dne 23. října v Sofii ve věku 70 let. 

 Karel Trnka měl šest synů (Adama, Karla, Konstantina, Ljubena, Kirila a Vladimíra) a 

dceru Anu. Tři z jeho synů se stali inženýři, další byli chemikem, diplomatem a majorem 

v bulharském vojsku. Prvorozená dcera Anna vystudovala medicínu a byla 

vyhledávanou lékařkou. Zemřela však mladá v roce 1921 a její smrt Trnku velmi 

zasáhla. 

 
Vlastní tvorba Karla TRNKY: 

 

1878 Městský trh (čaršija) Sliven 

1880 Silnice Ichtiman-Pazardžik Návrh, trasování a vedení stavby 
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1889-1891 Vodovod pro Plovdiv Společně s Ing. Václavem Proškem a arch. 

Josefem Schnitterem. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1869-1871 až 1871-1872. 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (1878-1887) 
BIA-NBKM S II 4764 Ana Karlova Trănka-Ognjanova s brat si Karl Karlov Trănka i Jovka Panova-Chelatkevič, fotografija. 
BIA-NBKM S III 1333 Karl i Marija Trănka po slučaj 25-godišninata ot svatbata im, 1905 
BIA-NBKM S IV 363 Karl Trănka, fotografija. 
BIA-NBKM S ІІІ 1332 Oficeri i prepodavateli ot 35 vipusk na Voennoto učilište – Adam Trănka, d-r Kirjakov, A. Maštak, Todor Panov, Gerasimov, A. 
Bojadžiev, Kolarov, Bačokirov, N. Michov, 1915, fotografija. 
CDA Sofija, f. 1129K, op. 1. a. e. 114 Snimka na inž. Karl Trănka, direktor na Bezimennoto akcionerno družestvo za postrojavane na linijata Tărnovo-
Trjavna-Boruštica, 14. 4. 1906. 
CDA Sofija, f. 970K, op. 1. a. e. 1 Udostoverenie ot politechnikite v Mjunchen i Praga za vzeti izpiti ot Karl Trănka, ot MOSZT, ot stroitelno družestvo 
Iv. Grozev, UZTOS v Iztočna Rumelija i dr., za rabotata mu kato inžener, 1870-1902. 
CDA Sofija, f. 970K, op. 1. a. e. 101 Grupova snimka na traseto na linija Tărnovo-Trjavna-Boruštica, b. d. 
CDA Sofija, f. 970K, op. 1. a. e. 3 Biografija na inžener Karl Trănka, b. d. 
CDA Sofija, f. 970K, op. 1. a. e. 87 Grupoví snimki na inžener Karl Trănka kato răkovoditel na stroeža na линия Търново-Трявна-Борущица, 1906-
1913 
CDA Sofija, f. 970K, op. 1. a. e. 88 Snimki na stroitelni obekti s răkovoditel inžener Karl Trănka. 
DA Sliven f. 46K, op. 1, a. e. 1, l. 52 Protokol ot zasedanie na Slivensko obštinsko upravlenie № 224, 6. 10. 1878. 
DA Sliven f. 46K, op. 1, a. e. 1, l. 52 Protokol ot zasedanie na Slivensko obštinsko upravlenie № 225, 7. 10. 1878. 
DA Sofija f. 1K, op. 1, a. e. 34, l. 11-19 Protokol ot zasedanie na Sofijski gradsko obštinski săvet № 4, 11. 1. 1884. 
DA Sofija f. 1K, op. 1, a. e. 34, l. 55 gr.-58 Protokol ot zasedanie na Sofijski gradsko obštinski săvet № 16, 18. 4. 1884. 
DA Sofija f. 1K, op. 1, a. e. 34, l. 75-76 gr. Protokol ot zasedanie na Sofijski gradsko obštinski săvet № 24, 23. 5. 1884. 
DA Sofija f. 1K, op. 1, a. e. 36, l. 58 gr.-64 Protokol ot zasedanie na Sofijski gradsko obštinski săvet № 21, 17. 6. 1885. 
Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. Národní listy. 5. 12. 1894, roč. XXXIV, č. 336, s. 9-10. 
J. V. Mrkvička vzpomíná... Československo-bulharská vzájemnost. 1938, roč. V, č. 1, s. 1-4. 
Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku: 1868-1928. S. 80, 290. 
MINČEV, Emil. Česká komunita v Sofii od osvobození Bulharska... S. 40, 63, 137, 352, 361, 288, 317, 344 
Národopisná výstava československá: Bulharská výprava do Prahy. Národní listy. 18. 7. 1895, roč. XXXV, č. 196, s. 5. 
Obšt spisăk na družestvenite členove prez 1910 g. Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno družestvo v Sofija. 25. 12. 1910, god. XV, br. 52, 
s. 640-643. S. 643 
PARLAPANOV, Ivan, ed. Almanach Carstvo Bălgarija. S. 229.  
Personalstand der Königlich Bayerischen Polytechnischen Schule zu München im Winter-Semester 1872/73. S. S. 31 
Personalstand der Königlich Bayerischen Polytechnischen Schule zu München im Winter-Semester 1873/74. S. 33 
Personalstand der Königlich Bayrischen Polytechnischen Schule zu München im Sommer-Semester 1873. S. 28 
Personalstand der Königlich Bayrischen Polytechnischen Schule zu München im Sommer-Semester 1874. S. 29 
První roční zpráva obecní vyšší reálné školy v Plzni: Na konci školního roku 1865. Plzen: v. n., 1865. 52. s. S. 48. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze 
s dějinným přehledem... Díl 2. S. IV. 
SOA v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Plzeň I-vnitřní město, římskokatolická církev, sig. Plzeň 051 Kniha narozených (1852-1856) 
SOA v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Plzeň I-vnitřní město, římskokatolická církev, sig. Plzeň 053 Kniha narozených (1859-1861) 
STOJANOVA, Ljuba. Predi vsičko slavjanin. In: BĂČVAROV, Janko, ed. et TODOROV, Veličko, red. Čechi v Bălgarija – istorija i tipologija na edna 
civilizatorska rolja. Čast vtora, Sbornik statii po slučaj 140-godišninata ot roždenieto na Ivan (Jan Vaclav) Mărkvička. Sofija: Bohemia club et 
Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 1996. s. 74-78. Goljama češka biblioteka, № 3/1996. Komemorativno razklonenie na „Homo 
bohemikus“. 
ŠIVAČEV, Stefan. Roljata na obština Plovdiv za razvitieto na grada prez 1886-1944 godina. In: Godišnik na regionalen istoričeski muzej – Plovdiv. 
2018, kn. 12. Plovdiv: Regionalen istoričeski muzej, 2018. 304 s.  
ŠOUREK, Antonín Václav. † Inženýr Karel A. Trnka. Čechoslovaški obzor = Československý obzor. 1. 11. 1923, roč. III, č. 24, s. 183.  
VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo... S. 58-60, 106, 111, 116, 119. 
Varnenskata techničeska služba. Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno družestvo v Sofija. 6. 3. 1910, god. XV, br. 10, s. 132. 
Vesti ot družestvoto. Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno družestvo v Sofija. 6. 3. 1910, god. XV, br. 10, s. 131-132. S. 132.  
Z ústřední matice školské. Národní listy. 2. 8. 1887, roč. XXVII, č. 210, s. [3]. 
Ze Srědce, 27 listopadu. (Zvl. tel. „Nár. Listů“). Národní listy. 27. 11. 1882, roč. XXII, č. 317, s. 5. 
Zprávy Spolku architektův a inženýrů v Království českém. 1882. 
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Karel VODRÁŽKA 
(* 8. 7. 1847, Merklín – † 2./14. 1. 1894, Sofie) 

 

Inženýr, architekt 
 

1847 Narodil se dne 8. července v Merklíně1225 v rodině štajgra Antonína Vodrážky. 

[b. d.] Přicestoval do Bulharska. 

1881 Oženil se dne 8. června v Sofii s Františkou Strnadovou. Jeho svědky se stali dvorní 

architekt Gustav Wittrisch a ruský vojenský inženýr Evgraf Semjonovič Sarančov. 

1882 Šel dne 12. října za svědka na svatbě českého lékárníka Ondřeje Koláře a dne 13. 

října na svatbě českého fotografa Josefa Bureše (1845-1921). 

1883  Inženýr-konduktér na průzkumných pracích železniční trasy Sofie-Svištov. 

1888 Na základě stvrzovacího dekretu získal poddanství Bulharského knížectví. 

1883-1893 Pracoval v městském úřadu v Sofii jako inženýr-asistent, inženýr a architekt. 

1893 Místopředseda krajanského Čtenářsko-zábavného spolku „Čech“. 

1894 Zemřel dne 2./14. ledna v Sofii ve věku 46 let. 

1895 Jeho vdova se dne 28. listopadu provdala v Sofii za českého vojenského kapelníka 

Jindřicha Wiesnera (1864-1951). Svědkem na jejich svatbě byl inženýr Jiří Prošek. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na cărkovnite brakove (1878-1887). 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na počinalite (1891-1901)  
CDA Sofija, f. 151K, op. 1, a. e. 2, Techničeskoto razvitie na Sofija... L. 134, 135, 136, 137, 139, 142, 144, 148, 151, 151, 183. 
DA Sofija, f. 1K, op. 3, a. e. 191, l. 3 Doklad ot sofijskija gradski inžener Vadražka [!] do direktora na Techničeskoto otdelenie při 
Sofijskoto gradsko obštinsko upravlenie, otnosno protesta na avstrisjkija podanik Anton Bezenšek sreštu otčuždavane na část ot 
imota mu za nuždite na ministerstvoto na vătrešnite raboti, 25. 5. 1892. 
DA Sofija, f. 1K, op. 3, a. e. 33, Raport ot direktora na techničeskoto otdelenie [Markov] do Sofijskija kmet s predloženie za 
uvolnenie na inženýra ot otdelenieto K. Vadražka [!] za narušenija na reda i nebrežno otnošenie kăm rabotata s rezoljucija na 
kmeta za uvolnenie na inženera, 13. 7., 13. 8. 1893, 5 l. 
DA Sofija, f. 1K, op. 6, a. e. 128, Registăr za umiranija, 1. 1. 1894-24. 7. 1894. 
Dary a příspěvky: Ústřední Matici školské. Národní listy. 11. 10. 1893, roč. XXXIII, č. 282, s. 6. 
Dăržaven vestnik. 1889, 1895 
Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku 1868-1928. S. 22. 
SOA v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Kloušov (Klauschau), Merklín (Merklin), římskokatolická církev, sig. Merklín 20 Kniha 
narozených, oddaných a zemřelých (1836-1853) 
VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo na Bălgarija 1878-1940. S. 59, 105, 128.  

                                                
1225 Merklín (německy Merklin), okres Plzeň-jih. 
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Karel VOSYKA 
(* 19. 2. 1847, Běleč – † 3. 3. 1897, Praha) 

 

Inženýr, pedagog 
 

1847 Narodil se dne 19. února v Bělči1226 v rodině souseda Jana Vosyky. 

 Studoval obecnou školu v Bělči, poté nižší reálnou školu u sv. Jakuba v Praze a poté 

na české vyšší reální škole v Praze. 

1867-1872 Studoval vodní a silniční stavitelství na českém polytechnickém ústavu v Praze. 

1872-1874 Inženýrský elév u Buštěhradské dráhy, kde samostatně navrhoval konstrukce mostů a 

vrchních staveb, účastnil se trasování trati Falkov-Kraslice, působil jako technický rádce 

a konečně vedl stavbu jednoho úseku trati Falkov-Kraslice. 

1874-1878 Asistent vodního a silničního stavitelství na českém polytechnickém ústavu v Praze u 

prof. Viléma Bukovského. 

1878-1880 Habilitoval se jako soukromý docent pro stavbu vodovodů a přednášel na českém 

polytechnickém ústavu v Praze. 

1880 V listopadu odjel do Východní Rumelie, kde vstoupil do státní služby. 

1880-1884 Departementální (krajský) inženýr ve Slivenu. 

1884 Opustil Bulharsko a vrátil se do Čech. 

1884-1887 Asistent v technické kanceláři zemědělské rady v Praze, kde se zabýval, kde 

vypracoval celou řadu projektů v oboru meliorační techniky. 

1888 Honorovaný docent zemědělské techniky na české vysoké škole technické v Praze. 

1891 Řádný profesor meliorací a kulturní techniky na české vysoké škole technické v Praze. 

1895-1896 Rektor na české vysoké škole technické v Praze. 

1897 Zemřel na následky sebevraždy dne 3. března v Praze ve věku 50 let. 

 

                                                
1226 Běleč, okres Kladno 
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 Vlastní tvorba Karla VOSYKY: 
 

1880-1883 Silnici Sliven-Čajrlij (dn. Rečica)  

Silnice přes Balkán do Kotle  Ve výšce 1000 m 

Silnice Sliven-Stará Zagory  

Železný most přes řeku Tundžu  U obce Čajrlij (dn. Rečica) o 3 otvorech po 36 m 

rozpětí, nebyl realizován 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1868-1869 až 1871-1872. 

AHMP, f. 1758 Vosyka Karel, prof., složka 1-2. 
AHMP, f. ČVRŠ, Katalogy žactva 1865/1866 a 1866/1867. 
PETRLÍK, Kristian. Karel Vosyka. Zprávy Spolku architektův a inženýrů v Království českém. 1897, roč. XXXI, č. s. 71-73.  
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1806-07 až 1868-69. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze... 
Díl 2, S. XXXIX. 
SOA v Praze, Sbírka matrik Středočeského kraje, Běleč, římskokatolická církev, sig. Bratronice 03, Kniha narozených (1784-1864). 
STARK, Franz, ed. Die K. K. deutsche technische Hochschule in Prag... S. 473. 
ŠAK, Vladislav. Ve službách zlatého lva. Venkova. Venkov: Orgán České strany agrární. 23. 4. 1939, roč. XXXIV, č. 95, s. [4, nedělní přílohy]. 
ŠANTRŮČEK, Jaroslav. Za profesorem Karlem Vosykou. Zprávy Spolku architektův a inženýrů v Království českém. 1898, roč. XXXII, č. 1 s. 75-
80, 101-104. 
ŠOUREK, Antonín. Vzpomínky na některé naše krajany. S. 318-322. 
VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze s dějinným přehledem... Díl 2. S. 129, 169, 225, 238, 244, 259, 255, 257, 
299, 305. 

 

  

http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/400961
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Rudolf VRCHOTA 
(* [nezjištěno] – † [nezjištěno]) 

 

Architekt, stavitel 
 

 
Narodil se rodině architekta a stavitele Tomáše Vrchoty. 

Kol. 1892,  

1897 

Pracoval ve Vidinu jako stavitel a svobodný architekt. 

kol. 1906 Městky konduktér v Kule. 

1904-1905 Konduktér 2. třídy po obecné silnice ve Vidinském kraji. 

kol. 1908 Městky konduktér v Ferdinandu (dn. Montaně). 

 Architekt vǎv Varna 

 
Vlastní tvorba Rudolfa VRCHOTY: 

 

1892 Dům Cano Cekova Vidin, ul. Plevenska № 2221, dochovaný plán 

z června 1892, schválil 25. 6. 1892 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov 

1906 Dům Koco Kišina Kula, blok č. 71, dochovaný plán z března 1906, 

korigoval a schválil za krajského inženýra státní 

architekt 7. dubna 1906. 

1906 Dům Stojko Stojkova Kula, blok č. 132, dochovaný plán z března 1906, 

korigoval státní architekt 11. dubna 1906 a 

schválil v dubnu 1906 krajský inženýr. 

1906 Dům Coko Nedjаlkova Kula, blok č. 34, dochovaný plán z března 1906 

1897 Djukjany Šukri Mechmeda, Radola 

Lapadatova, Savy Mladenova 

Vidin, ul. Antimova, č. 1972, 73, 74 a 75 

dochovaný plán z července 1897, schválil s 

úpravami 19. 7. 1897, krajský inženýr ve Vidinu 

Todor Kožucharov. 

1906 Dům Miloše Ivanova Kula, blok č. 76, dochovaný plán z 15. března 

1906, korigoval státní architekt 6. 4. 1906 a 

schválil v dubnu 1906 krajský inženýr 

1892 Dům Georgi Stefanova Vidin, ul. Nova Machala № 1999, dochovaný 

plán z 25. června 1892, schválil 13. 7. 1892 

krajský inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 34 Pisma, otnosno planirane vodosnabdjavaneto i planove za stroež na častni žilištni sgradi v grad Kula, 22. 2. 1906-
2. 10. 1906. L. 7, 8, 10, 11, 12. 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 68 Planove, skici, situacionni tablici, prikazi i drugi za častni architekturni i drugi stroeži văv Vidin i svedenie za 
săstojanieto na blagoustrojstvoto v săštija grad, 31. 8. 1895-26. 2. 1909. L. 121, 206. 
Dăržaven vestnik. 1904, 1905, 1908. 
IVANOV, Venelin. Šumenski značimi sgradi 1882-1950. S. 32. 
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Tomáš VRCHOTA 
(* 13. 12. 1846, Třeboň – † [nezjištěno]) 

 

Zednický mistr, architekt, stavitel 
 

1846 Narodil se dne 13. prosince v Třeboni v rodině podruha Vojtěcha Vrchoty. 

před. 1874-

1881 

Pracoval jako zedncký mistr ve Vídni. 

16. 11. 1874 Snatek s Annou Vaškovskou ve Vídni. 

21. 11. 1876 Narození syna Tomáše ve Vídni. 

kol. 1881 Přicestoval do Bulharska a působil v Sofii. 

24. 9. 1885 Narození dcery Anna Rozalie. 

1886 Stavěl jako podnikatel budovu celnice u Vrške Čuky. 

kol. 1886-1910 Pracoval ve městě Vidin jako svobodný architekt a stavitel. 

1892 Ucházel se o pozici inženýr asistenta ve Vidinu. 

1896 Vedl stavbu katedrály Sv. Dimitra ve Vidinu, zabýval se návrhem detailů, řezů a prvků 

slopů. 

1898 Nařízením č. 618/1898 Ministerstva veřejných budov, cest a spojů získal právo 

vykonávat nesamostatnou technickou praxi na území Bulharského knížectví s titulem 

konduktér (technik III. kategorie). 

kol. 1897 Působil jako architekt-asistent (?) ve Vidinu. 

1907-1909 Pracoval v městské technické službě ve městě Šumen. 

 Pracoval krátce v Omurtagu.  

 Vrátil se do Šumenu a pracoval jako svobodný architekt a stavitel. 

 
Vlastní tvorba Tomáše VRCHOTY st. (výběr): 

 

1886 Celnice na hranici se Srbskem Vrăška Čuka, stavbu provedl v období od 20. 

května do 1. srpna 1886. 

1889-1900 Katedrála Sv. Dimitra - detaily Vidin, ul. Ekzarhca Josifa I. Fasády byly 

projektovány českým architektem Evženem 

Gesslerem, půdorisné řešení italským 

architektem А. Bahnanim а balkony arch. Nikolou 

Nešovem. 

1889 Dům Jašara Achmedova I Vidin, ul. Dondukova № 957, dochovaný plán z 

16. června 1889, schválil 24. června 1890 

krajský inženýr ve Vidinu Bedřich Wittich. 
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1889 Dům Loby Danilova Vidin, ul. Aleksansdrova, bl. 183, dochovaný 

plán z 18. května 1889, schválil 24. května 1889 

krajský inženýr ve Vidinu A. Bărzakov. 

1890 Dům Kamena Lazarova Vidin, ul. Anistisova 531, dochovaný plán z 14. 

února 1895, schválil 30. května 1895 krajský 

inženýr ve Vidinu Josef Mentrel. 

1890 Dům Angela Juvanova  

(dn. zvaný Dům s loutkami) 

Vidin, ul. Široka 60, dochovaný plán z 5. ledna 

1890, kontroloval krajský inženýr ve Vidinu D. 

Zachariev. 

1890 Dům Petăra Gergova Vidin, ul. Asparuchova č 483, dochovaný plán z 

20. února 1890, schválil 20. března 1890 krajský 

inženýr konduktér Josef Mentrel. 

1890 Dům Georgi pop Nikolova Vidin, ul. Strašen Breg č. 3894, dochovaný plán 

z 9. března 1890, schválil 23. března 1890 

krajský inženýr konduktér ve Vidinu Josef 

Mentrel. 

1890 Dům Petăra Ivanova Vidin, ul. Dondukova č. 1026, dochovaný plán z 

20. prosince 1890, schválil 27. května 1891, 

krajský inženýr ve Vidinu Christo Stanišev. 

1891 Dům Avrama Popova Vidin, ul. Pejuva, dochovaný plán z 12. července 

1891, schválil 24. července 1891, krajský 

inženýr ve Vidinu Christo Stanišev. 

1891 Dům Georgi Stojanova Vidin, ul. Šišmanova. č. 4121, dochovaný plán z 

15. ledna 1891, schválil 17. dubna 1891, krajský 

inženýr ve Vidinu Christo Stanišev. 

1891 Dům s pivnicí Živko Ivanova Vidin, ul. Car Petrova č. 3451, dochovaný plán z 

23. července 1891, povolen starostou 16. srpna 

1891. 

1891 Dům s djukjanem Stojana Tačova Vidin, ul. Nova machala, dochovaný plán z 16. 

července 1891, schválil 29. července 1891, 

krajský inženýr ve Vidinu Christo Stanišev. 

1891 Budova turecké školy Vidin, ul. Chadži Dimitrova, dochovaný plán z 

26. ledna 1891, korigoval městský inženýr Karel 

Mačas, schválil 21. ledna 1893 krajský inženýr 

ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1891 Dům popa Avrama [Dimitrova] Vidin, ul. Šišmanova, dochovaný plán z 3. února 

1891, schválil 5. března 1893 krajský inženýr-

konduktér ve Vidinu G. Damjanov. 

1891 Dům Georgi Stojanova Vidin, ul. Šišmanova № 4121, dochovaný plán z 

15. ledna 1891, schválil s úpravami 17. dubna 

1891 krajský inženýr ve Vidinu Christo Stanišev. 
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1891 Dům Nikoly Părvulova Vidin, ul. Car Petrova č. 3495, dochovaný plán 

z 28. března 1891, schválil 17. dubna 1891, 

krajský inženýr ve Vidinu Christo Stanišev. 

1891 Kancelářský objekt správní rady 

Kumbairského kostela 

Vidin, ul. Pesčan breg, dochovaný plán z 30. 

března 1891, schválil 17. dubna 1891, krajský 

inženýr ve Vidinu Christo Stanišev. 

1891 Dům Petăr Jonov Vidin, ul. Strašen breg č. 2938, dochovaný plán 

z 5. května 1891, schválil 4. června 1891, 

krajský inženýr-konduktér ve Vidinu V. Minkov. 

1891 Dům Ivana Marinova Vidin, ul. Pejuva, dochovaný plán z 8. května 

1891, schválil 4. června 1891, krajský inženýr-

konduktér ve Vidinu V. Minkov. 

1892 Úprava domu Christo Mandžukova Vidin, ul. Asparuchova № 605, dochovaný plán 

z 25. dubna 1892, schválil 29. dubna 1892 

krajský inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1892 Dům Dimităra Cekova Vidin, ul. I Ralčova, dochovaný plán z 19. února 

1892, schválil 9. března 1892 krajský inženýr ve 

Vidinu Todor Kožucharov. 

1892 Dům Floro Dimitrova Vidin, ul. Strašen breg № 2963, dochovaný plán 

z 27. ledna 1892, schválil částečně 4. června 

1892 krajský inženýr ve Vidinu Todor 

Kožucharov. 

1892 Dům Rachiely Eliazové Vidin, ul. Asenova, dochovaný plán z 28. března 

1892, schválil 22. ledna 1893 krajský inženýr ve 

Vidinu Todor Kožucharov. 

1892 Dům Simeona Stojanova Vidin, ul. Car Petrova, dochovaný plán ze 7. 

června 1892, schválil 20. října 1892 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1892 Dům Nikoly Ivanova Vidin, ul. II Ralčova, dochovaný plán ze 12. 

května 1892, schválil 14. října 1892 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov Městského 

inženýra Dobriče. 

1892 Dům s pekárnou Ilijy Savova Vidin, ul. Plevenska, dochovaný plán z 19. září 

1892, schválil s dopleními 14. října 1892 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1893 Dům Krăsto Petrova Kula, dochovaný plán z března 1893 [?], schválil 

6. března 1893 krajský inženýr-konduktér ve 

Vidinu G. Damjanov. 

1893 Dům Ivan Georgieva Kula, dochovaný plán z března 1893 [?], schválil 

6. března 1893 krajský inženýr-konduktér ve 

Vidinu G. Damjanov. 
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1893 Dům Lozana Jucova Belogradčik, dochovaný plán z 18. ledna 1893, 

schválil 3. února 1893 krajský inženýr ve Vidinu 

Todor Kožucharov. 

1893 Dům Ivana Kirkova Belogradčik, dochovaný plán z 18. ledna 1893, 

schválil 29. května 1893 krajský inženýr ve 

Vidinu Todor Kožucharov. 

1893 Dům Ester Avram Arieové Vidin, ul. Antonova, dochovaný plán ze 4. dubna 

1893, schválil v květnu 1893 krajský inženýr ve 

Vidinu Todor Kožucharov. 

1893 Dům Spasa Stanova Vidin, ul. Široka č. 3835, dochovaný plán z 

dubna 1893, schválil s podmínkami 28. května 

1893 krajský inženýr ve Vidinu Todor 

Kožucharov. 

1893 Dům Petko Ninova Kula, dochovaný plán z května 1893, schválil 7. 

května 1893 krajský inženýr ve Vidinu Todor 

Kožucharov. 

1893 Dům Marijka Ibraimova Vidin, ul. Kulska, dochovaný plán z května 1893, 

schválil 22. května 1893 krajský inženýr ve 

Vidinu Todor Kožucharov, razítko. 

1893 Dům Stanko Georgiev II Vidin, ul. Borisova, dochovaný plán z června 

1893, schválil 23. června 1893 krajský inženýr 

ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1893 Dům s pekárnou Cano Vălčova Kula, dochovaný plán z dubna 1893, schválil 25. 

června 1893 krajský inženýr ve Vidinu Todor 

Kožucharov. 

1893 Dům Mităra Trajkova Vidin, ul. Široka č. 3905, dochovaný plán z 15. 

června 1893, schválil 28. června 1893 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1893 Dům Dimităra Popova Vidin, ul. Pesčan breg, dochovaný plán z 

července 1893, schválil 17. července 1893 

krajský inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov, 

razítko. 

1893 Dům Pavela Rangelova Vidin, ul. Chadži Spasova č. 3255, dochovaný 

plán z července 1893, schválil 22. července 

1893 krajský inženýr ve Vidinu Todor 

Kožucharov, razítko. 

1893 Dům Stojana Juvanova Vidin, ul. Kirilova č. 3621, dochovaný plán z října 

1893, schválil 22. února 1894 krajský inženýr ve 

Vidinu Todor Kožucharov. 

1893 Dům Georgi Spaskova Vidin, ul. Pejuva č. 2123, dochovaný plán z 

prosince 1893, schválil 22. února 1894 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 
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1893 Dům Miky Ilievové Vidin, ul. II Ralčova č. 2778, dochovaný plán ze 

4. května 1894, schválil 27. května 1894 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1894 Dům Mito Todorova Vidin, ul. Šipka № 4022, dochovaný plán z 

března 1894, schválil 20. dubna 1894 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1894 Pivovar Colo Angelova a spol. Vidin, ul. Kulska № 1401, dochovaný plán z 

května 1894, schválil 16. června 1894 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1894 Dům Ilijy Ilieva Vidin, ul. Julova № 1259, dochovaný plán z 

července 1894, schválil 11. listopad 1894 

krajský inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1894 Dům Mito Čukurského I Vidin, ul. Dondukova č. 998, dochovaný plán z 

května 1894, schválil 30. května 1894 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. Plán 

druhého domu na pozemku navrhnul Karel 

Šírek. 

1894 Dům Atanase Nikolova Vidin, ul. Pesčan breg, dochovaný plán z ledna 

1894, schválil 10. března 1894 krajský inženýr 

ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1894 Dům Jašara Achmedova II Vidin, ul. Dondukova č. 947, dochovaný plán z 

ledna 1894, schválil se změnami 12. března 

1894 krajský inženýr ve Vidinu Todor 

Kožucharov. 

1894 Dům Georgi Vălčeva Belogradčik, dochovaný plán z února 1894, 

schválil 15. března 1894 krajský konduktér 

Damjanov. 

1894 Dům Jako Jusefa Vidin, ul. Krumova № 4284, dochovaný plán z 

dubna 1894, schválil 2. května 1894 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

Vidin, ul. Knížete Borise I 35 

1894 Dům Božina Radenkova  Belogradčik, dochovaný plán z února 1894, 

schválil 12. března 1894 krajský inženýr ve 

Vidinu Todor Kožucharov. 

1894 Dům Panto Petkova Vidin, ul. I Ralčova č. 2611, dochovaný plán z 

listopadu 1894, schválil dne 23. února 1895 

krajský inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1894 Dům Petra Ilieva (s pivnicí a kavárnou) Vidin, ul. Kulska № 3421, dochovaný plán z října 

1894, schválil s úpravou 17. prosince 1894 

krajský inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1894 Dům Georgi Petrova Kula, nelokalizovaný, dochovaný plán ze 7. 

července 1894, schválil 4. července 1894 za 
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krajského inženýra ve Vidinu konduktér G. 

Damjanov. 

1894 Dům Vasila Ivanova Vidin, ul. Rusalova № 2911, dochovaný plán ze 

7. května 1894, schválil 20. května 1894 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1895 Dům Angela Angelova Vidin, ul. Dondukova č. 1106, dochovaný plán z 

března 1895, schválil 27. března 1895 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1895 Dům Ilijy Mladenova Vidin, ul. Ralčova č. 2692, dochovaný plán z 

března 1895, schválil s podmínkou 17. března 

1895 krajský inženýr ve Vidinu Todor 

Kožucharov. 

1895 Dům Trajko Tasova Vidin, ul. Kubratova 1424, dochovaný plán z 

března 1895, schválil 4. května 1895 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1895 Dům s pekárnou chadži Toma Popov Vidin, ul. Šišmanova, dochovaný plán z ledna 

1895, schválil 7. února 1895 krajský inženýr ve 

Vidinu Todor Kožucharov. 

1895 Dům Ivana Gocova Vidin, ul. II Ralčova č. 2787, dochovaný plán z 

března 1895, schválil 8. března 1896 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1895 Dům Jako Štajnera Vidin, ul. Šišmanova č. 309, dochovaný plán z 

května 1895, schválil 9. června 1895 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1895 Dům Iliji Cvetkova Vidin, ul. Pejuva, dochovaný plán ze srpna 

1895, schválil 12. srpna 1896 krajský inženýr ve 

Vidinu Todor Kožucharov. 

1895 Dům Tomy Lozanova Vidin, ul. I Pejuva č. 2101, dochovaný plán z 

května 1895, schválil 9. června 1895 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1895 Dům Tomy Lozanova Vidin, ul. Pejuva č. 2107, dochovaný plán z 

června 1895, schválil 22. června 1895 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1895 Dům Gorana Damjanova Vidin, ul. Šišmanova, dochovaný plán z března 

1895, schválil dne 20. dubna 1895 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov, razítko. 

1895 Dům Ivana Todorova Vidin, ul. Chadži Spasova № 2824, dochovaný 

plán z 27. prosince 1895, schválil 31. ledna 1896 

krajský inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 
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1896 Dům Anny Vrchotové Vidin, ul. Stefanova, dochovaný plán z února 

1892, schválil 8. března 1897 krajský inženýr ve 

Vidinu Todor Kožucharov. Vedl stavbu. 

1896 Dům Michaila Naumova Vidin, ul. Dondukova 945, dochovaný plán z 25. 

března 1896, schválil 15. února 1896 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1897 Dům s pivnicí a kavárnou Junky Mikovová Vidin, ul. Široka č. 3920, dochovaný plán z 

června 1897, schválil 19. března 1897. 

1897 Dům Aleksandăra Aleksova Vidin, ul. Nistorova č. 1956, dochovaný plán z 

června 1897, schválil 29. července 1897 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1897 Dům Ljubo Danilova Vidin, ul. Aleksandrova, dochovaný plán z 15. 

března 1897, schválil 24. dubna 1897, krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1897 Dům Nedjalko Jordanova Vidin, ul. Nistorova č. 1961, dochovaný plán z 

16. prosince 1897, se spolupráci s arch. Nikolou 

Nešovem, schválil 20. února 1898 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1897 Dům Grigori Minkova Vidin, ul. Dondukova č. 1049, dochovaný plán z 

května 1897, schválil dne 1. března 1897 krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

1897 Úpravy na mešity Vidin, ul. Rajnina, dochovaný plán z 9. července 

1897, schválil dne 12. září 1897 krajský inženýr 

ve Vidinu Todor Kožucharov, razítko. 

1897 Dům s djukjanem Georgi Petrova Belogradčik, ul. Borisova, dochovaný plán z 5. 

února 1897, schválil 8. března 1897, krajský 

inženýr ve Vidinu Todor Kožucharov. 

kol. 1898 Škola Bregovo. 

1900 Dům Petko Getov Vidin, ul. Car Aleksantrva 2233, dochovaný plán 

z dubna 1900, schválil 10. května 1900 krajský 

inženýr [podpis něčitelný]. 

1900 Dům Asana Moly Azisa Vidin, ul. Aleksandrova, dochovaný plán z ledna 

1900, schválil 1. února 1900 krajský inženýr, 

podpis nečitelný. 

1903 Dům Jako Georgiev Vidin, ul. Široka č. 3966, dochovaný plán z ledna 

1903, schválil 15. března 1903 krajský inženýr 

ve Vidinu, podpis nečitelný. 

1904 Djukjan chadži Jusein Abaze 

(bývala cukrárna Malina) 

Vidin, ul. Borisova, dochovaný plán z ledna 

1904, schválil 15. února 1904 za krajského 

inženýr státní architekt. 
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1905 Dům Mitry Angelovové Vidin, ul. Kubratova, dochovaný plán z ledna 

1905, schválil 22. února 1905 krajský inženýr, 

podpisy nečitelné. Vedl stavbu. 

1905 Djukjani Nikoly Todorova (Jídlena ONS) Vidin, ul. Borisova, dochovaný plán z března 

1905, schválil 7. června 1905 za krajského 

inženýra státní architekt. 

1905 Dům Vanko Džonova Vidin, ul. Dunavska, dochovaný plán z 12. 

července 1905, schváleno. 

1905 Fotografický ateliér Petăra Brăsnareva Vidin, ul. Borisova, kv. 71 dochovaný plán z 31. 

srpna 1905, schválil 3. září 1905 za krajského 

inženýr státní architekt, podpis nečitelný. 

1906 Dům Dimo Jankova Belogradčik, dochovaný plán z ledna 1906, 

schválil s úpravami 24. února 1906 za krajského 

inženýr ve Vidinu Státní architekt D. Ničev. 

1906 Dům Maricy Cvetkovové Vidin, ul. Gradská č. 777, dochovaný plán z 

ledna 1906, kontrolova 24. února 1906 městský 

inženýr Toma Milev, schválili se korekcemi 

stární architekt a krajský inženýr. 

1906 Dům s komerčním přízemím Asana Moly 

Azisa 

Vidin, ul. Krumova, dochovaný plán z dubna 

1906, schválili v květnu stární architekt a krajský 

inženýr. 

1906 Dům Tomy Lozanova (Obchodní dům) Vidin, roh ul. Moskovska a Mesarska, 

dochovaný plán z ledna 1906, schválili 8. února 

1906 stární architekt a krajský inženýr. 

1906 Dům Kamena Lazarova II Vidin, ul. Anastasieva, dochovaný plán z února 

1906, schválili 13. března 1906 státní architekt a 

krajský inženýr [podpisy nečitelné]. 

1906 Dům S. Weinberga Vidin, ul. D. Marinova 2 

1907 Dům bratrů Ceko a Dane Ilievových Vidin, bl. 401, dochovaný nedatovaný plán, 

schválili 12. července 1907 krajský inženýr ve 

Vidinu a státní architekt. 

1907 Dům s djukjany popa Ivana Punčova 

 

Vidin, ul. Aleksandrova, dochovaný plán 

z prosince 1907, schválil 14. března 1908 

krajský inženýr. 

1908 Dům Achmeda Chafuze Bega Vidin, ul. Rajnina, dochovaný plán z ledna 1908, 

schválil 27. února 1908 za krajského inženýra ve 

Vidinu státní architekt D. Ničev. 

1908 Dům s djukjani a furnou Simo Petrova Vidin, ul. Mitropolistka, č 89, dochovaný plán z 

února 1908, schválil s úpravami 17. dubna 1909 

krajský inženýr. 
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1909 Dům Vanky Todorovové Vidin, ul. Chadži Spasova, dochovaný plán 

z června 1909, schválili 4. června krajský 

inženýr a státní architekt. 

1909 Dům Rafaila Rozanisa Vidin, ul. Asenova, dochovaný plán z 10. března 

(?) 1909, stavbu vedl inženýr Toma Milev. 

1907-1909 Nemocnice Šumen 

1913 Dům dr. Dončeva Šumen, ul. Car Osvoboditel 133, dnes hotel. 

1913 Grand hotel Bulgaria/Septemvri Šumen  

kol. 1915 Dům Tomáše Vrchoty Šumen, ul. Sv. Klimenta Ochridského 14B. 

Kulturní památka.  

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
ARE Sv. Josif v Sofija, Registăr na krăstenite (1878-1890) 
CDA Sofija, f. 284K, op. 1, a. e. 463, l. 1-6 Protokol № 35/22 juli 1886 g. ot zasedanie na MS. 
Erzbischöfliches Ordinariat, St. Johann Nepomuk, Rk. Erzdiözese Wien, sig. 02-07 Trauungsbuch (1872-1878) [cit. 23. 2. 2021]; 
Glaven otčet za finansovoto položenie na dăržavata prez 1886 finansova godina. Sofija: Dăržavna pečatnica, 1889. 610 s. S. 581 
PARLAPANOV, Ivan, ed. Almanach Carstvo Bălgarija. S. 282. 
SOA v Třeboni, Sbírka matrik Jihočeského kraje, Třeboň, římskokatolická církev, sig. Třeboň 10, Kniha narozených (1844-1851). 
Vesti po tekuštite techniko-stroitelni raboti v Kn. Bălgarija. (Dăržavni, okrăžni obštinski i častni) Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno 
družestvo v Sofija. 1899, god. IV, kn. 11-12, s. 288-296. S. 288 
Vesti po tekuštite techniko-stroitelni raboti v Kn. Bălgarija. (Dăržavni, okrăžni obštinski i častni) Spisanie na Bălgarskoto inženerno-architektno 
družestvo v Sofija. 1899, god. IV, kn. 8-10, s. 214-217. s. 217 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 6 Mesečni raporti ot gradskata techničeska služba v Belogradčik, za izvăršenoto po blagoustrojstvoto na grada... 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 23 Pisma i planove za stroež na častni sgradi văv Vidin i okrăga.  
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 24 Pisma, skici i planove za častni i obštestveni postrojki văv Vidin i okrăga. 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 25 Planove, skici, raporti i pisma za utvărdeni častni architekturni stroeži văv Vidin i dejnostta na Vidinskija gradski... 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 26 Planove za stroež na častni sgradi, situacionni planove, tablici za dvorni města i pisma za stroeži văv Vidin i okrăga. 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 27 Planove, tablica, pismo za stroež na častni sgradi, situacionni planove, tablici za dvorni města i drugi văv Vidinski... 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 28 Pisma i planove za stroež na častni sgradi văv Vidin. 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 29 Pisma, skici, planove i drugi za postrojavane na častni žilištni sgradi văv Vidin. 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 68 Planove, skici, situacionni tablici, prikazi i drugi za častni architekturni i drugi stroeži văv Vidin i svedenie za 
săstojanieto na blagoustrojstvoto v săštija grad. 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 69 Zajavlenija, pisma, planove i skici za stroeži na častni sgradi văv Vidinski okrăg. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 6 Architekturni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 9 Architekturni planove za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 13 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 14, l. 38-47 Protokol ot izvănredno zasedanie na Vidinskija gradski obštinski săvet № 8 ot 30 jan. 1892. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 24 Architekturni planove i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 35 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i pisma za utvărždavane na proekti na častni lica za postrojavane... 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 36 Architekturni i situacionni planove, tablici i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 42 Architekturni planove i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 43 Architekturni planove i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 44 Architekturni planove za postrojavane na kăšti i drugi ot častni lica văv Vidin.  
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 48 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin.  
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 49 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin.  
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 51 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 54 Protokol na Gradski obštinski săvet – Vidin, pisma i zajavlenie ot Anna Vărchota za zakupuvane na obštinsko…  
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 64 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti, djukjan i pivnica ot častni lica...  
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 74 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin.  
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 75 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin.  
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 105 Architekturni i situacionni planove i protokoli za dadeni stroitelni linii v kvartalite... 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 110 Architekturni i situacionni planove, tablici, zajavlenija i drugi za postrojavane na sgradi ot častni lica v kvartalite...  
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 113 Architekturni i situacionni planove, tablici na osnovnite charakteristiki na sgradite i zajavlenija za postrojavane... 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 114 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite... 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 121 Architekturni i situacionni planove, tablici na osnovnite charakteristiki na sgradite i zajavlenija za postrojavane... 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 132 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite... 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 138 Architekturni, situacionni planove i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite...  
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 150 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija, zajavlenija i drugi za postrojavane... 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 152 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot... 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 154 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot... 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 155 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti v kvartalite... 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 155 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti v kvartalite... 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 156 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot... 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 157 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot …  
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 165 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadeni stroitelni linii zajavlenija za postrojavane na kăšti ot...  
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 166 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot... 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 167 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadeni stroitelni linii i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot... 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 455 Zajavlenija do kmeta za utvărždavane na proekti, protokoli za davane na stroitelna linija, udostoverenija, svidetelstva, 
deklaracii, situacionni planove, proekti, akr za săbarjane i dr. văv vrăzka s postrojavane, preustrojavane i nadstrojavane... 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 14, l. 38-47 Protokol ot izvănredno zasedanie na Vidinskija gradski obštinski săvet № 8 ot 30 jan. 1892. 
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Tomáš VRCHOTA ml. 
(* 21. 11. 1876, Vídeň – † 1936, Sofie) 

 

Inženýr, geometr 
 

1876 Narodil se dne 21. listopadu ve Vídni v rodině zednického mistra, architekta a stavitele 

Tomáše Vrchoty. 

1903 Společně s Chaimem Pizantim otevřel večerní školu v obci Kosovo. 

1906-1908 

(1924) 

Studoval zeměměřičství na české vysoké škole technická v Praze. 

kol. 1924 Pracoval jako zeměměřič v Belogradčiku. Téhož roku získal stipendium k dokončení 

svého vzdělání. 

1926 Získal povolení svobodné technické práce v Bulharském carství (13. 3. 1926).  

1926-1927 Inžener-triangulátor při zeměměřičské kanceláři Správně-hospodářského oddělení 

Hlavního ředitelství zemědělských jednot. 

Od 1927 Vedoucí krajské kanceláře pro vyhotovení plánů ve Smoljanu. 

1936 Zemřel v Sofii. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů a 1907-1908 
CDA f. 194K, op. 3, 668 Služebno dosie na Toma Vărchota, inžener-zemlemer, 2. 9. 1926-16. 11. 1927, 12 l. 
Dăržaven vestnik. 1936. 
Erzbischöfliches Ordinariat, St. Leopold, Rk. Erzdiözese Wien, sig. 01-45 Taufbuch (1876). 
Parcel 57 [online]. Sofija pomni [cit. 23. 2. 2021]. Dostupné z: http://sofiapomni.com/parcel.php?id=57. 
Pomošti na Vidinskija okrăžen săvet za Belogradčik (28 juni 1924 g.) [online]. B. V. Toshev, 2016 [cit. 23. 2. 2021]. Dostupné z: 
https://bvtoshev.wordpress.com/2016/05/23/помощи-на-видинския-окръжен-съвет-за-б/. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze 
s dějinným přehledem... Díl 2. S. XCIII 
Svedenija za selo Bela [online]. [cit. 23. 2. 2021]. Istorija na s. Bela. Dostupné z: http://bela-
belen.dir.bg/_wm/diary/diary.php?did=695723&df=46&dflid=3. 
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Max(milián) WERYCH ml. 
(* 22. 6. 1878, Praha – † 3. 2. 1924, Stará Zagora) 

 

Inženýr, architekt 
 

1878 Narodil se dne 22. června v Praze na Novém Městě v rodině řezbáře a sochaře 

Max(miliána) Werycha. 

1896-1898 Studoval inženýrské stavitelství na vysoké škole technické v Štýrském Hradci. 

1898-1903 Pokračoval studia inženýrského stavitelství na české vysoké škole technické v Praze. 

1905-1907 Magistrátní technický úředník v technické revisi v Praze. 

1907-1924 

(s přerušením) 

Městský inženýr v Staré Zagoře. 

1909 Sňatek s Annou Putzlacherovou. 

1924 Zahynul tragicky dne 3. února v Staré Zagoře ve věku 45 let. 

 
Seznam použitých zdrojů: 

 
Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1898-1899 a 1902-1903. 
AHMP, Sbírka matrik, Praha II-Nové město, římskokatolická církev, sig. ŠT N31, Kniha narozených (1874-1878). 
NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 686, obraz 589, 590, 591. 
Osobní. Národní listy. 26. 3. 1907, roč. XLVII, č. 84 s. 2.  
PARLAPANOV, Ivan, ed. Almanach Carstvo Bălgarija. S. 228. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze 

s dějinným přehledem... Díl 2. S. LVI. 
Tragická smrt krajana v Bulharsku. Národní listy. 12. 2. 1924, roč. LXIV, č. 43, s. 2. 
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Vladimír WERYCH 
(* 24. 4. 1882, Praha – † 25. 10./7. 11. 1912, u vrcholu Papaz Tepe) 

 

Inženýr, geometr 
 

1882 Narodil se dne 24. dubna v Praze na Novém Městě v rodině řezbáře a sochaře 

Max(miliána) Werycha. 

 Střední vzdělání ve Vidinu a Plovdivu 

1903-1905 Studoval zeměměřičství na české vysoké škole technická v Praze. 

1908 Sňatek s Elena Abanozovovou (*1888). 

1906-1909 Inženýr v Ministerstvu veřejných staveb, cesta a zvelebení sídel. 

1906-1907 Sloužil ve Škole důstojníků v záloze v Knjaževě. 

1908 Narození syn Maxe (Maksima). 

od 1909 Vedoucí krajské kanceláře pro zaměření plánů v Plovdivu. 

1912 Zahynul dne 25. října/7. listopadu v boji u vrcholu Papaz Tepe ve věku 30 let. 

 
Vlastní tvorba Vladimíra WERYCHA: 

  

1910-1912 Katastrální a regulační plán města Strelčy  

 
Seznam použitých zdrojů: 

 

Archiv autora. 
AČVUT, f. ČVŠT, Katalogy posluchačů 1903-1904 a 1904-1905.  
AHMP, Sbírka matrik, Praha II-Nové město, římskokatolická církev, sig. JCH N27, Kniha narozených (1875-1882). 
BOGDANOV, Stojan. 85 godini ot săzdavaneto na Săjuza na geodezistite i zemeustroitelite v Bălgarija. Geodezija [online]. 16. 7. 2009. [23. 2. 2021]. 
Dostupné z: https://www.geomedia.bg/геодезия/item/3206-.html  
Izložba „Strozagorki – izvestni i nezasluženo zabraveni“ [online]. Regionalna biblioteka „Zacharij Knjažeski“ – Stara Zagora. [cit. 23. 2. 2021]. 
Dostupné z: https://www.libsz.org/za-nas/36-mobilni-izlozhbi/1386-izlozhba-starozagorki-izvestni-i-nezasluzheno-zabraveni  
NA Praha, f. Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 686, obr. 591. 
Seznam posluchačů zapsaných ve stud. letech 1869-70 až 1906-7. In: VELFLÍK, Albert Vojtěch et KOLÁŘ, Jan. Dějiny technického učení v Praze 
s dějinným přehledem... Díl 2. S. LXXIV. 
Verich, Vladimir M. In: GANČEV, Christo, DOJČINOV, Grigor et STOJANOVA, Ivanna. Bălgarija – 1900... S. 127. 
Verich, Vladimir. In: VĂRBANOVA, Valentina. Češki prinosi v kulturno-istoričeskoto nasledstvo na Bălgarija 1878-1940. S. 127. 
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Bedřich WITTICH 
(* 13. 7. 1855, Příbram – † 22. 7./4. 8. 1908, Sofie) 

 

Inženýr, pedagog 
 

1855 Narodil se dne 13. července v Příbrami v rodině hudebníka a člena orchestru 

Stavovského divadla v Praze Eduarda Witticha. Jeho švagrem byl pivovarnický technik 

Max Hartmann. 

 Studoval obecnou školu u Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně. 

 Studoval reálné gymnázium v Praze na Malé Straně, kde dne 21. července 1873 

maturoval s vyznamenáním. 

1873-1879 Studoval vodní a silniční stavitelství na českém polytechnickém ústavu v Praze. 

 Jako student byl aktivním členem Akademického čtenářského spolku a Spolku 

posluchačů inženýrství. 

1877-1878 Působil při stavbě Palackého mostu. 

1879 Po skončení studia působil několik měsíců jako technický praktikant při městské 

účtárně v Praze. 

1880 

 

Složil první (obecnou) státní zkoušku inženýrského stavitelství na české vysoké škole 

technické v Praze u prof. Karla Václava Zengera a byl uznán odborně způsobilým s 

vyznamenáním (vysvědčení obdržel dne 30. července 1880). 

1880-1882 Působil jako asistent inženýrského stavitelství u profesora Kristiana Petrlíka na české 

vysoké škole technické v Praze. 

1882 Dnem 1. května byl vládou ve Východní Rumelii jmenován departementálním 

(krajským) inženýrem v Tatar-Pazardžiku a odjel do bulharských zemí. 

 Člen Spolku inženýrů a architektů království Českého v Praze. 

1882-1900 Působil jako krajský (státní) inženýr 1. třídy v Tatar-Pazardžiku. 
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1885 Na jaře byl pověřen a po dobu 6 měsíců vedl druhou brigádu při vyměřování a trasování 

železniční trati Plovdiv-Burgas. Po skončení vyměřovacích prací se vrátil opět do Tatar-

Pazardžiku. 

1889 Jmenován dočasným krajským (státním) inženýrem ve Vidinu a Lomu. 

1890 V lednu přijal občanství Bulharského knížectví. 

Dne 1. února byl jmenován krajským (státním) inženýrem 1. třídy v Plovdivu. 

Za své zásluhy byl vyznamenán Řádem Za občanské zásluhy V. stupně. 

1892 V únoru byl za své zásluhy o bulharský stát vyznamenán Řádem Za občanské zásluhy 

IV. stupně. 

 Významně se zasloužil o doplnění a obohacení sbírek Národopisného musea v Praze 

zasíláním mnoha cenných nálezů a starožitných předmětů z Bulharska. 

1892 V říjnu byl jmenován členem dodateční poroty na první Bulharské zemědělsko 

průmyslové výstavě v Plovdivu. 

1894 V dubnu byl přijat za řádného člena Bulharského inženýrsko-architektského spolku. 

Sloužil ve v komisi pro stavbu mostu Stambolovova mostu ve Veliko Tӑrnově. 

1895 Podnikl cestu do Prahy, kde se dne 27. července oženil se svou snoubenkou Karolínou 

Hartmannovou (*1860). 

1897 Narodila se mu dcera Drahomíra v Tatar-Pazardžiku. 

1898 Nařízením № 618/1898 Ministerstva veřejných budov, cest a spojů získal právo 

samostatné technické praxe na území Bulharského knížectví s titulem inženýr (technik 

I. kategorie). 

1900-1902 Krajský (státní) inženýr 1. třídy v Plovdivu. 

1902-1904 Krajský (státní) inženýr 1. třídy ve Veliko Tӑrnově. 

1902 Narodila se mu dcera Karla ve Veliko Tӑrnově. 

 Během práce za silných mrazů a větru se nachladil a dostal ostrou neuralgii hlavy, která 

ho trápila po zbytek života. 

1904-1908 Působil jako inženýr-inspektor v hlavním ředitelství cest, infrastruktury a staveb na 

ministerstvu veřejných budov, cest a spojů v Sofii. 

1906 V únoru byl vyznamenán za zásluhy o bulharský stát Řádem Sv. Alexandra. 

1908 Zemřel na ochrnutí srdce dne 22. července/4. srpna v Sofii ve věku 53 let. 

 
Vlastní tvorba Bedřicha WITTICHA: 

 

b. d. Silnice Tatar Pazardžik-Peštera  

b. d. Silnice Peštera-Bracigovo Nelze blíž identifikovat. 
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1885 Silnice Panagjurište-Zlatica  

1884-1894 Silnice Eli Dere-Čepinska Banja (silnice v 

údolí Čepinské řeky) 

Obec Čepinska Banja nebo Banja-Čepino dnes 

čtvrť města Velingrad, obec Eli-Dere, dnes obec 

Vetren dol 

1892-1894 Šest mostů na Čepinské řece Na trase silnice Eli Dere-Čepinska Banja (silnice 

v údolí Čepinské řeky), nelze blíž identifikovat. 
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Příloha 2. Abecední soupisy 
identifikovaných českých inženýrů, architektů, stavitelů, 
zedníků, kameníků, umělců, nábytkářů, řemeslníků, 
stavitelů parků, zahradníků, agronomů, lesníků, 
průmyslníků a podnikatelů, činných v oblasti urbanismu, 
architektury, stavitelství a krajinářství v Bulharsku 1870-
1918 (1944) 

 

A. INŽENÝŘI, ARCHITEKTI A STAVITELÉ 

BALŠÁNEK, Antonín, architekt, pedagog 

BAYER, Antonín, kreslič, geometr, tech. úředník 

BAYER, František, inženýr  

BAYER, Libor, architekt, inženýr 

BELADA, Antonín, inženýr, stavitel 

BÍLEK, M., architekt, stavitel 

BÍŽA, Karel, stavební technik 

BLÁHA, A., stavitel 

BLECHA, Matěj, architekt, stavitel 

BLUDOVSKÝ, Jan, stavitelský kreslič 

BOHÁČEK, Josef, inženýr, stavitel 

BOHÁČEK, Vladimír Josifov, stavitel 

BOHUTÍNSKÝ, Jeroným, inženýr 

BRADA, Karel, inženýr, stavitel 

BUDÍK, Ferdinand, inženýr 

BUFA, Jan, inženýr 

ČECH, Jan, inženýr 

ČERMÁK, F., inženýr 

ČERVENKA, Emanuel, důlní konduktér 

DIVIŠ, Jan (Hans), inženýr 

DLOUHÝ, Josef, inženýr 

DOBRUSKÝ, Václav, ml., inženýr 

DROBIL, Tomáš, architekt 

EMLER, Václav, inženýr, pedagog 

ERNSTBERGER, Karel, architekt 

FISCHER, Rudolf, architekt 

FRIDRICH, František, inženýr 

GAIL, Václav, architekt, stavitel 

HAJSKÝ, Jan, inženýr 

HARTMANN, Max, pivovarnický technik, stavitel 

HAŠA, František, inženýr, stavitel 

HAVRDA, Václav, architekt, stavitel 

HEINRICH, Karel, architekt, stavitel 

HERAIN, Jan, inženýr 

HODINA, Eduard, inženýr, úředník, pivovarník 

HOŘÍNEK, Bohuslav Jan, inženýr 

HRUBÝ, Antonín, architekt 

HYPŠMAN (HÜBSCHMANN), Bohumil, architekt 

CHARVÁT, František, podnikatel staveb 

CHMELÍK, Antonín, inženýr 

JAHN, Richard, inženýr 

JEŽEK, Josef, architekt 

JEŽEK, Josef, inženýr 

JIRÁSEK, Ignác, inženýr, pedagog 

JIRÁSEK, Jeroným, inženýr 

JIRÁSEK, Julius, inženýr 

JODL, Vojtěch, stavitel 

JUKL, Josef, architekt, stavitel 

KARNET, Augustín, inženýr 

KAVALIR, Josef, technik 

KINČLER, Karel, inženýr, architekt 

KLENKA, Josef, stavitel 

KNOB, Jindřich, inženýr, malíř 

KOČÍ, Bohuslav, inženýr 

KÖHLER, Kilian, architekt 

KOLÁŘ, Adolf, architekt, stavitel 

KOMÁREK, Jan, inženýr 

KORSELT, Jan, architekt, stavitel 

KOTĚRA, Jan, architekt 

KRÁL, František, inženýr 

KRÁSNÝ, Václav, inženýr, pedagog 

KREUZBERGER, Julian Paul, architekt, stavitel 

KRISE, Karel (Drahotín), architekt, stavitel 

KROFTA, Rudolf, kulturní inženýr 

KUČERA, František, inženýr 

KUŽEL, František, inženýr, kreslič 

KUŽEL, Jan, inženýr 

LEŠNER (LÖSCHNER), Alois, inženýr 

LHOTÁK, Jan, inženýr, tovární mistr 
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 LOS, Antonín, inženýr 

LUKÁŠ, Václav, inženýr 

MAČAS, Karel, inženýr 

MAIXNER, František, architekt 

MANIAS, František, architekt 

MAREK, František, architekt 

MAREK, Jindřich, inženýr 

MARTERER, Arnošt, inženýr 

MEČÍŘ, Jan, inženýr důlní 

MEČÍŘ, Karel, inženýr 

MILDE, Karel, inženýr 

MLADĚJOVSKÝ, Antonín, inženýr 

MOUCHA, Josef, inženýr 

NELIBA, Tomáš, inženýr důlní 

NOVÁK, Vincent, inženýr 

NOVOTNÝ, Otakar, architekt 

NOVOTNÝ, V., kreslič 

PECHAČ, František, architekt, stavitel 

PELZ, Antonín, inženýr 

PETŘÍČEK, Otakar, inženýr 

PIVNIČKA, Ludvík, inženýr 

POKORNÝ, František, architekt 

PROŠEK, Bohdan, inženýr, podnikatel, továrník 

PROŠEK, Jiří, inženýr, architekt, stavitel 

PROŠEK, Josef, architekt, stavitel 

PROŠEK, Václav, inženýr 

PŠENIČKA, Eugen, inženýr 

RICHTER, Rudolf, inženýr 

ROUBAL, Václav inženýr chemie, pivovarnický 

technik, architekt 

SCHENEK, Otto, inženýr 

SCHNITTER, Antonín, stavitel 

SCHNITTER, Ivan Josifov, stavitel 

SCHNITTER, Josef architekt, inženýr 

SCHUBERT, Ferdinand V., inženýr 

SCHULHOF, Bernard, inženýr 

SKRIČKA, František, inženýr důlní 

SKUČEK, Leonard, inženýr 

SKUČEK, Viktor, inženýr 

SLÁDEČEK, Jan, inženýr 

SLÁVEK, Josef, stavitel, tesař 

SOBOTKA, Rudolf, kreslič, inženýr 

STAUDACHER, Eduard, inženýr 

SVOBODA, Antonín, inženýr 

ŠEBESTA, Vilém, geometr 

ŠERCL, Konstantin, inženýr 

ŠÍREK, Karel, architekt, stavitel 

ŠOLC, František, inženýr 

ŠTEFFL, Vilém, inženýr 

ŠTOLBA, Kvirín, inženýr 

ŠTRUPL, Václav, podnikatel staveb 

TAMPÍR (TAMPIER), Josef, inženýr, stavitel 

TAUCHEN, Josef, inženýr 

TOMÍŠKA, Antonín, architekt 

TRNKA, Bohuslav, inženýr 

TRNKA, Karel, inženýr 

TRNKA, Karl Ljubenov, inženýr, profesor 

TRNKA, Klement, inženýr 

TRNKA, Ljuben Karlov, inženýr, profesor 

VODRÁŽKA, Karel, architekt, inženýr 

VONDRÁK, Evgeni, inženýr 

VOSYKA, Karel, inženýr 

VRCHOTA, Rudolf, stavitel 

VRCHOTA, Tomáš ml., geometr, stavitel 

VRCHOTA, Tomáš, architekt, stavitel, zedník 

WEISER, František, inženýr 

WEISS, Josef, inženýr, stavitel 

WERYCH, Maxmilián (Max) ml., inženýr 

WERYCH, Vladimír ml., inženýr 

WERYCH, Vladimír, inženýr 

WITTICH, Bedřich, inženýr 

ZEMAN, Theodor, inženýr 

 

B. ZEDNÍCI, KAMENÍCI, SOCHAŘI A MALÍŘI 

AMORT, Vilím, sochař, štukatér 

BATĚK, Ivan, sochař, kameník 

BATĚK, Václav, kameník 

BAYER, Antonín, malíř pokojů 

BRAUN, Rudolf, kameník, pedagog 

BURDA, Jan, pozlacovač 

DOUBRAVA, Jan, malíř pokojů 

ELLER, Josef, zedník 

FUCHS, Emanuel, sochař, modelář, cizelér 

GLOSS, Vilém, sochař, kameník 

HOLEKOVÁ-KUTEVOVÁ, Tereza, malířka 

HOŘEJŠÍ, Otto, malíř, pedagog 

CHROMÝ, František, malíř pokojů 

JELÍNEK, Josef, zedník 

KADLEC, Jan, malíř, pedagog 

KHUN, Stanislav, kameník, pedagog 
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KOPECKÝ, František, malíř pokojů 

KORBEL, František, modelář, pedagog 

KRÁL, František Vilém, malíř pokojů 

KRAUS, Josef, kameník, pedagog 

LÖSCHL, Karel, malíř pokojů 

MRKVIČKA, Jan, malíř, pedagog 

PECH, Karel, zedník, stavitel 

PŘÍTEL, Josef, malíř pokojů 

ROUS, František, sochař 

SCHUSTER, Josef, malíř pokojů 

STRAHOVSKÝ, Josef, sochař 

SYLABA, Josef, malíř, grafik, pedagog 

ŠKVÁRA, Josef, kameník, pedagog 

TRUNEČEK, Václav, malíř, pedagog 

VACULKA, Ludvík, malíř pokojů, pozlacovač 

VĚŠÍN, Jaroslav, malíř 

WOLF, František, zedník 

ZELENKA, Josef, malíř, dekoratér 

 

C. NÁBYTKÁŘI, TRUHLÁŘI, ŘEZBÁŘI, 
ZÁMEČNÍCI A KOVÁŘI 

ABRAHAM, František, zámečník 

ALLINGER, Eduard, zedník 

BEDNAŘÍK, Jaroslav, truhlář 

BENDL, František, truhlář 

BOHDANECKÝ, Josef, truhlář 

BOHUŠEK Karel, zedník 

BRŮHA, Jan, čalouník, sedlař, nábytkář, továrník 

BUCHTA, Matěj, kovář 

ČENSKÝ, Bohumil, nábytkář, továrník 

ČERNÍK, Josef, truhlář 

ČERNÝ, Jan, kovář 

DANČA, František, dřevorubec, truhlář 

DAVÍDEK, Josef, truhlář 

DIVIŠ, Ludvík, zámečník 

DOSTAL, František, truhlář 

GEDULDIGER, Emanuel, čalouník 

GENZER, Vojtěch, kovář 

HANKE, Jan, kovář 

HAVRÁNEK, Antonín, kovář 

HAVRNÍK, Jan, truhlář 

HODINA, Eduard, truhlář 

HODINA, Josef, truhlář, pedagog 

HOFMANN, Josef, truhlář, nábytkář 

HORÁČEK, Alois, klempíř 

JEDLIČKA, Alois, kovář 

KALCŮ, Vojtěch Jakub, řezbář, nábytkář 

KEBRDLE, Josef, truhlář 

KOMEŠTÍK, Josef, truhlář, kolář, továrník 

KRAJÍČEK, Bohumil, zámečník 

KŘÍŽ, Jan, truhlář 

KVIDERA, Václav, truhlář 

LEDERER, Antonín, truhlář 

LEDVINA, Jan, nábytkář 

LUDVÍK, František, zedník 

MALCHER, Antonín, zámečník, pedagog 

MARTINEK, Josef, zámečník 

MEZEL, Bohumil, nábytkář, pedagog 

NĚMEČEK, František, nábytkář, továrník 

NĚMEČEK, Jan, kovář 

OŠŤÁDAL, Josef, truhlář 

PAPOUŠEK, Josef, nábytkář 

PIKEŠ, Ladislav, truhlář 

PIKEŠ, Max, truhlář 

POJER, Jan, nábytkář 

POSPÍŠIL, Otto, truhlář 

POSPÍŠIL, Václav, nábytkář, továrník 

REIF, František, nábytkář 

REISS, Theodor, truhlář 

SCHREIER, Antonín, truhlář 

SKOPEC, Jan, truhlář 

SKOPEC, Jaromír, truhlář 

SUCHOMEL Josef, kovář 

SVOBODA, Jan, kovář 

ŠEDIVÝ, Augustín, zámečník 

ŠTOLC, Josef, truhlář 

ŠULA, František, řezbář, sochař 

TICHÝ, Gustav, truhlář 

TRÁVNICKÝ, Jan, řezbář, sochař, pedagog 

VESELÝ, Josef, truhlář 

VLČEK, Josef, kovář 

VLK, Václav, kovář 

VOJTA, Josef, truhlář 

VONDRÁK, Alexander, nábytkář 

VONDRÁK, Josef, nábytkář, pedagog 

VOŠTA, Čeněk, truhlář 

WERYCH (WERICH), Maxmilián (Max), řezbář, 

sochař, pedagog 

ZIKA, František, kovář 

ZLATOHLÁVEK, František, truhlář 
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 ZÖRNER, Karel, (dvorní) čalouník 

 

D. PODNIKATELÉ, PRŮMYSLNÍCI 

ČÍŽEK, Josef, sládek, pivovarník 

DEIRINGER, Alois, pivovarník 

HANUŠ, Karlík, inženýr chemie, cukrovarník 

HOŘÍNEK, Antonín, textilní inženýr, textilní továrník 

HOŘÍNEK, Ferdinand, textilní továrník 

HOZMAN, Vojtěch, pivovarník 

KALENDOVSKÝ, Jaroslav, textilní továrník 

KALENDOVSKÝ, Vladimír, textilní továrník 

KEBRDLE, František, kolář, průmyslník 

KOMEŠTÍK, Josef, truhlář, kolář, továrník 

LAUŠMAN, Bedřich, hostinský, pivovarník 

LUKÁŠ, Ludvík, inženýr chemie, pedagog 

MALOTÍN, Bohumil, pivovarník 

MARTÍNEK, Josef, sládek, pivovarník 

MILDE, Bohumil, pivovarník 

MILDE, František, sládek, pivovarník 

MRVÍK, Josef, hudebník, pedagog, průmyslník 

PÍCKA, Rudolf, inženýr chemie, cukrovarník 

PROŠEK, Bohdan, inženýr, podnikatel, průmyslník 

PROŠEK, Bohdan, ml., inženýr chemie, pivovarník 

PROŠEK, Jiří, inženýr, podnikatel, průmyslník 

RATT, Mořic, hostinský, pivovarník 

TRNKA, Václav ml., technik-keramik, továrník 

TRNKA, Václav st., továrník 

 

E. AGRONOMOVÉ, LESNÍCI, STAVITELÉ 
PARKŮ, ZAHRADNÍCI 

BERNKOPF, Konstantin, agronom, pedagog 

BURIÁN, Ignác, agronom, pedagog 

FIALA, Josef, zahradník 

FRIDRICH, František, agronom, zahradník, 

pedagog 

HANUŠ, Karel, zahradník 

HOFFMANN, Jan, zahradník, stavitel parků 

HOLUBÁŘ, Ferdinand, zahradník, stavitel parků 

CHLAD, Josef, zahradník 

CHYTIL, František, agronom, pedagog 

KRAUS, Antonín, zahradník, stavitel parků 

KRAUS, Vilém, zahradník, stavitel parků 

KREHAN, Josef, zahradník, stavitel parků 

KREJČÍ, Matěj, zahradník, stavitel parků 

MAREK, Jan, pedagog humanitních předmětů, 

stavitel parků 

MENCL, Josef, agronom, zahradník, stavitel parků, 

pedagog 

MILDE, Julius, lesník, stavitel parků 

MOKRÝ, Jindřich, zahradník 

NĚMEJC, Jan, lesní inženýr 

NEUWIRTH, Richard, zahradník, stavitel parků 

NOVÁK, Antonín, zahradník, stavitel parků 

PFISTER, Julius, agronom, zahradník, stavitel 

parků, pedagog 

SCHUSTER, Karel, agronom 

SLEZÁČEK, Alois, zahradník, stavitel parků 

STŘÍBRNÝ, Václav ml., agronom, zahradník, 

stavitel parků, pedagog 

STŘÍBRNÝ, Václav st., agronom, botanik, 

zahradník, stavitel parků, pedagog 

ŠMERDA, Karel, agronom, pedagog 

VAŠÍČEK, Josef, agronom, zahradník, stavitel 

parků, pedagog 

VĚŠÍN, Gabriel (Gavril), agronom, pedagog 

VRÁNA, Jakub, agronom, zahradník, stavitel parků, 

pedagog 

WEINZETTEL, Bohumil, agronom, pedagog 
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Příloha 3. Pravidla pro stavbu soukromých 
budov ve městech v Bulharském knížectví 
 

Schválena příkazem jeho Výsostí ze dne 14. srpna 1881 a publikována ve Státním věstníku, č. 

59 ze dne 19. srpna t. r. 

Stávající pravidla byla upravena v souladu s dodatky, které k nim byly přidány v roce 1887, a 

schválena příkazem ze dne 5. června t. r. 

 

I. O regulaci městských ulic 

1. Plány měst se zaměřují a sestavují městskými architekty pod dohledem a vedením 

příslušných vládních inženýrů. 

2. Na plánu města se zobrazí: 

а) Přesné umístění existujících městských ulic; 

b) Hranice a velikost pozemků patřících různým vlastníkům (katastrální plán). 

3. Poté se na stejném plánu rýsuje projekt regulace ulic s přihlédnutím k následujícím 

podmínkám: 

а) Nové ulice budou pokud možno přímé a vzájemně kolmé; 

b) Šírka ulic bude: 

1. kategorie ne méně než 18 metrů; 

2. kategorie ne méně než 16 metrů; 

3. kategorie ne méně než 10 metrů; 

4. Pro stavbu nových čtvrtí by šířka ulic neměla být menší než 16 metrů a většinou 20 metrů. 

5. Ve městě se musí ponechat dostatečný počet náměstí (megdany).  

6. Takto zaměřený plán města je po jeho projednání městskou obecní radou a příslušným 

vládním inženýrem předložen ve dvou vyhotoveních ke schválení Ministerstvu vnitra spolu s protokolem 

městské obecní rady a stanoviskem vládního inženýra. 

7. Po schválení plánu města zůstává jedna kopie v archivu Správy [ředitelství] veřejných staveb 

a druhá je navrácena městské radě. 

8. Všechny rohové domy musí být postaveny s fasádou (čelem) do ulice, na čáře samotné ulice, 

aby tímto byl roh zastavěn. 

9. Není povoleno stavět slepé zdi na straně směrem do ulice. 

10. Na ulici je povoleno stavět pouze malé zdi se sokly, které nepřesahují 60 centimetrů s 

dřevěnými nebo kovovými mřížemi (parmaklăky). 

Celá výška zdi spolu s mřížemi by neměla být větší než 2 metry. 

11. Nový plán města vstupuje v platnost dnem jeho schválení a všechny nové budovy budou 

postaveny podle vedení nových ulic. 

12. Při provádění nového plánu nevyhnutelně dojde ke změnám v obrysech zasažených parcel 

soukromých vlastníků. Proto městská rada tyto parcely narovná, přičemž se budou dodržovat 

následující podmínky: 

а) Úseky budou pokud možno obdélníkové a jejich boční hranice budou kolmé k vedení ulice; 

b) Velikost pozemků pro stavbu domů pouze pro bydlení nebo obchodů s obytným domem v 

patře nebude menší než (250) dvě stě padesát metrů čtverečních, s čelem (fasádou) nejméně (10) 

deset běžných metrů, podél ulice; 

c) Velikost pozemků určených pouze pro stavbu obchodů by neměla být menší než (100) sto 

metrů čtverečních s čelem (fasádou) nejméně (10) deset běžných metrů podél ulice. 

13. Pokud při narovnávání hranic parcel zůstane daný pozemek s velmi nepravidelným tvarem 

nebo je poddimenzovaný (menší než norma uvedená v 12, b), je zakázáno stavět na něm domy, dokud 

vlastník tohoto pozemku nenakoupí od sousedních vlastníků potřebnou část nezbytnou pro převod 

pozemku do běžného stavu nebo velikosti, nebo ho prodá sousedním vlastníkům. 

14. V případě, že nebude možné dosáhnout dohody mezi soukromými vlastníky, po ohodnocení 

poddimenzovaného pozemku odkoupí tento malý pozemek městská rada, která rovněž na základě 

zákona o povinném vyvlastnění od sousedních vlastníků odkoupí část nezbytnou k navýšení tohoto 

pozemku. 
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15. Na pozemcích pro domy nebo djukjany [krámy] s obytným domem v patře by měl být 

ponechán nezastavěný prostor pro dvůr o ploše nejméně (100) sto metrů čtverečních a na pozemcích 

pouze pro djukjany [krámy] nejméně (20) dvacet metrů čtverečních. 

16. Žádný ze soukromých vlastníků nemá právo odmítnout poskytnutí městské radě, podle 

ohodnocení, potřebné části ze své parcely k vybudování nebo narovnání stávající ulice, náměstí atd.  

Poznámka: Ve všech případech, kdy při výše uvedené situace nelze dosáhnout dohodu mezi 

vlastníky a městskou radou, ať už soukromě nebo na základě arbitráže, o případu rozhodují příslušné 

soudní orgány. 

17. Každý, kdo staví nový dům, je povinen před svojí parcelou po celé její délce zřídit chodník 

dle typu ukázaného městskou radou pro celou ulici. Výška okraje chodníku nad ulicí bude 0,20 m a jeho 

šířka: 

pro ulice 1. kategorie ne méně než 2,00 m 

pro ulice 2. kategorie ne méně než 1,50 m 

pro ulice 3. kategorie ne méně než 1,25 m 

18. Staré domy, které nejsou v souladu s navřenou regulací, městská rada zbourá pouze v 

případě, že jsou kvůli jejich zastaralosti zcela neobyvatelné nebo jsou nebezpečné – nebo pokud jejich 

hodnota bude po ohodnocení vyplacena. 

19. V hliněných domech postavených podle starého místního zvyku nebo v domech, které 

nestojí podle nového plánu města, nejsou povoleny žádné opravy ani přestavby. 

20. Zastaralost domů, tj. jejich úplnou nezpůsobilost k bydlení, jakož i nebezpečí pro jejich okolí, 

určuje komise jmenovaná městskou radou a předsedaná vládním inženýrem a která za přítomnosti 

majitele vystaví stanovisko; poté městská rada, po dvounásobným napomenutí vlastníka o nutnosti 

zboření jeho domu, okamžitě přistoupí k jeho demolici na náklady vlastníka. 

21. Všechny spory mezi městskou radou a soukromými vlastníky ohledně provádění 

schváleného plánu města se řeší za pomoci vládního inženýra a Správy veřejných staveb. 

 

II. Postup povolení 

22. Každý vlastník, který si přeje postavit budovu na místě, které mu patří, musí podat žádost o 

povolení u příslušné městské obecní správy. 

23. Je také povinné požádat o takovém povolení pro jakoukoli opravu nebo přestavbu stávající 

budovy, s výjimkou drobných oprav, jejichž cílem je udržovat různé části budovy čisté a neporušené. 

24. Od povinného podání žádosti jsou osvobozeny pouze vládní budovy. Ohledně těchto 

posledně jmenovaných případů je však nutné požádat příslušnou městskou správu, aby ukázal místo 

pro stavbu budovy. 

25. V žádosti se musí přesně uvést: 

а) Titul a jméno vlastníka; 

b) Ve které části (čtvrti), na které ulici a pod jakým číslem je místo vedeno; 

c) Co přesně má být postaveno, přestavěno nebo opraveno; 

d) Jméno osoby (architekta), která bude na práci dohlížet. 

26. K žádosti se přikládají: 

a) U nových budov a přestaveb: generální plán pozemku, fasády, které jsou obráceny k ulici a 

do dvora, podrobné plány podlaží, konstrukcí a řezy; 

b) O opravě budovy: generální plán dvora a fasády budov, které mají být opraveny; 

c) Pro pokládku nebo opravu podzemních gerizů [odpadních kanálů, žlabů] a vodovodních 

potrubí: obecný plán dvora s vyznačením zvoleného směru pro vedení potrubí  

d) Pro zřízení nových oken a dveří nebo zrušených stávajících: generální plán dvora a celé 

fasády s vyznačením předpokládaných prací červenými čarami. 

Poznámka 1. Všechny výše uvedené výkresy musí být přiloženy ve třech vyhotoveních. 

Poznámka 2. Generální plán bude zachycovat: 

a) Vedení stávající ulice a podle schváleného plánu města a také její podélný profil; 

b) Všechny stavení na dvoře, s arkýři, vyčnívajícími částmi budovy (saillies), vnějšími galeriemi 

a balkony; všechny jamy, žumpy, také podzemní stoky, studny a gerizů [odpadních kanálů, žlabů]; 

c) Sousední stavby, které sousedí s hranicí dvora. 

Poznámka 2. Měřítko výkresů je: 

a) pro generální plány 1/500; 
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 b) pro detailní plány podlaží 1/200; 

c) pro fasády a řezy 1/100. 

27. Za dokonalou přesnost předkládaných plánů a jejich pravdivost se skutečností odpovídají 

autoři plánů, kteří jsou povinni je podepsat a ukázat čas, kdy byly pořízeny. Plány, které nebyly 

zkontrolovány jeden měsíc před podáním žádosti, nebudou přijaty. 

28. Aby se zabránilo nedorozuměním a nárokům, které by mohly vzniknout od sousedů, jsou 

vlastnici povinni předložit k žádostem dokumenty, co jim z daného pozemku patří. 

29. Do jednoho týdne od obdržení žádosti, která splňuje výše uvedené požadavky, ověří 

městská správa na místě prostřednictvím svého architekta nebo technika, zda předložený plán souhlasí 

se skutečností a zároveň, zda projekt splňuje níže uvedené podmínky. 

Městská rada poté spolu se svým stanoviskem zašle projekt ke konečnému schválení 

příslušnému vládnímu inženýrovi. 

Poznámka: V hlavním městě jsou projekty, po projednání ze strany městské správy, zasílány 

na Vrchním ředitelství veřejných staveb. 

30. Vládní inženýr má právo vyžádat provedení některých změn ve smyslu stávajících pravidel 

v zaslaném projektu a schválit nebo neschválit jej pro stavbu. 

31. Po schválení vládním inženýrem zůstává jedna kopie projektu v jeho kanceláři a další dvě 

jsou zaslány městské obecní správě s nadpisem, jeden do archivu a druhý pro vrácení žadateli. 

32. Stavební povolení podle schváleného plánu je platné jeden rok ode dne jeho vydání. Pokud 

to vlastník během této doby nevyužije, je pro zahájení práce povinen požádat o nové povolení ve 

stejném postupu. 

33. Pokud se budou stavět soukromé budovy v oblastech opevnění, městská správa požádá 

před předložením vládnímu inženýrovi příslušného agenta z Vojensko-inženýrské správy. 

 

III. Technické podmínky 

34. Domy je možné stavět ve městech z pálených cihel s kirpičem [maltou]. Dřevěné nebo 

hrázděné (ze dřeva a kamene) domy jsou povoleny pouze v odlehlých čtvrtích města. 

Poznámka: Aby se předešlo nedorozumění ve schváleném plánu města, by měly být zobrazeny 

části, ve kterých je povolena výstavba hrázděných domů. 

35. Dům z rákosu slepeného bahnem (hlínou) není vůbec povolen. 

36. Domovní budovy (kuchyně, prádelny, sajvanty [přístřešky], jachăry [stodoly] atd.) lze 

postavit dřevěné dokonce i v centrálních částech města, pokud jsou pouze: 

а) Uvnitř dvora a vzdáleny od hlavní budovy ne méně než 10 metrů a ve vzdálenosti ne méně 

než 4 metry od zadní hranice dvora a jsou postaveny ve formě malých samostatných stavení; 

b) Pokryté železným plechem nebo taškami;  

c) A nejsou určeny k bydlení. 

37. V každé budově by měla levá boční stěna sloužit jako protipožární (celistvá kamenná zeď 

postavená ne méně než 0,50 m nad střechou). 

Poznámka: Levá a pravá strana je brána když se vychází ze dvora na ulici.  

38. Pokud je budova dlouhá, měly by být protipožární zábrany umístěny ne méně než 25 metrů 

od sebe. 

39. Každá budova musí mít pevné základy, jejichž tloušťka závisí na počtu podlaží a hloubka – 

na zemině, v každém případě však ne méně než 1 metr. 

40. Kamenné budovy lze stavět bez omezení počtu podlaží; přitom tloušťka vnějších stěn 

nejvyššího podlaží by neměla být menší než 0,45 m (jedna a půl cihly); a tloušťka každého níže 

položeného podlaží se zvětšuje o 0,15 m, takže u třípodlažní budovy bude tloušťka: 

nejvyšší podlaží – 0,45 m (jedna a půl cihly);  

střední podlaží  – 0,60 m (dvě cihly);  

přizemní podlaží  – 0,75 m (dvě a půl cihly); 

základy   – ne méně než – 1,00 m. 

41. Tloušťka stěn jednopodlažních kamenných budov by neměla být menší než 0,60 m (dvě 

cihly), v případě, že bude později postaveno horní podlaží. 

42. Vnější stěny by měly být spojeny s vnitřními, z nichž některé by měly být kapitální (stejné 

tloušťky jako vnější). 
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43. Dřevěné a hrázděné budovy ve čtvrtích, kde jsou povoleny, musí splňovat následující 

pravidla: 

а) Musí být postaveny nejméně 5 metrů od levé hranice dvora a nejméně 2,50 metrů od pravé 

hranice dvora, tak aby byly od sebe vzdáleny nejméně 7,50 m; 

b) Nesmí být delší než 25 metrů a v případě větší délky musí být odděleny kamennými zdmi ve 

vzdálenosti nejméně 7,50 metrů; 

c) Měly by být jednopodlažní a na kamenných základech.  

44. Ve vzdálenějších městských částech se umožňuje stavba dvoupodlažních dřevěných nebo 

hrázděných budov, pokud je jejich spodní patro kamenné. 

45. Všechny budovy by obecně měly být pokryty nehořlavým materiálem (železo, plech, tašky). 

46. Fasády budov by měly být rovnoběžné s ulicemi, měly by být příjemné na pohled a splňovat 

následující podmínky: 

а) Okna v horním patře se musí přesně shodovat s okny v dolním patře a přitom jejich výška 

nesmí být menší než 1,50 m a jejich šířka nesmí být menší než 0,75 m; 

b) Meziokenní pilíře by neměly být menší než je šířka oken; 

c) Vzdálenost od oken do začátku střechy spolu s římsou (parapetem pod střechou) by neměla 

být menší než 0,80 m; 

d) Každá budova by měla mít sokl (část mezi základem a podlahou budovy), jehož výška by 

neměla být menší než 0,50 metrů, a lokalitách zaplavovaných vysokou vodou – nejméně 0,50 m nad 

úrovní samotné vysoké vody; 

e) Sklon střechy by neměl být větší než 2/7 (u taškových střech) a nejméně 1/7 (u železa);  

f) Všechny pilastry, sloupy a obecně vyčnívající části (saillies) vnějších zdí by měly být umístěny 

uvnitř parcely vlastníka, která by se vyvlastňovala, tak aby šířka chodníku nebyla zmenšena, ale byla 

vyměřena od vnější hranice těchto vyčnívajících častí. 

g) Balkony by měly být postaveny nejméně 4 m nad povrchem chodníku; 

g) Fasády lze natřít následujícími nátěry (barvami): bílou, žlutou, světle modrou, světle zelenou, 

bledě červenou a obecně všemi příjemnými na pohled barvami. V případě natření fasády různými 

barvami, ty by měly být zobrazeny na plánu. 

Poznámka: Později Správa veřejných staveb vypracuje typy běžných fasád jako vodítko pro 

soukromé vlastníky. 

47. Výška obytných místností by neměla být menší než 2 ½ metrů. 

48. Všechna sklepení (podniky, maazy) by obecně měly být pokryty klenbami. 

49. V případě výstavby obytných místností v sklepních podlažích, sklepy musí být dostatečně 

vysoké (§ 47), dostatečně světlé, aby okna podniků směrem do ulice nekazila celkový vzhled stavby. 

Přitom by podlaha měla být nad hladinou [podzemních] vod. 

50. V každém domě by měla být alespoň dvě schodiště, z nichž jedno je nehořlavé. Sklon 

schodiště by neměl být menší než 1 ½ pro základnu 1; černé schody i schody vedoucí k čardakům 

mohou být se sklonem 1:1. 

51. Přístavba dřevěných schodišť z vnější strany kamenných budov není povolena. 

52. Mezi stropem v jednom podlaží a podlahou vyššího patra by měla být vrstva z hlíny, do které 

se dají cihly a následně se zalijí vápenatou vodou. 

53. Každý dům by měl mít určité množství stálých (cihelných nebo keramických) kamen, na 

kterých by celková topná plocha měla být v metrech čtverečních 1/25-1/30 z kubického objemu 

místností. 

54. Kamna obecně a komíny v dřevěných budovách by měly být umístěny na samostatných 

kamenných základech. 

Kamna v horných podlažích by měla mít také samostatné základy na železných nebo litinových 

konzolách nebo kolejnicích. 

55. Umístění kamen v budově by mělo být pohodlné a bezpečně z hlediska požáru.  

56. Komíny by měly být přímé, snadné na přístup a čistění. 

57. Všechna kamna a komíny by měly být vzdálené od dřevěných nebo hrázděných stěn 

nejméně 0,30 metru. Toto prázdné místo lze vyplnit cihlami. 

58. Nosníky (trámy) na stropě a krovech by měly být umístěny tak, aby kolem komínů byla vždy 

mezera 0,30 metru. 

59. Není dovoleno opírat kamna o zeď sousedního domu 
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 60. Pokud jsou zřizována mobilní kovová kamna, měla by být umístěna na kamenných deskách, 

přičemž jak samotná pec, tak každý komín by měly být vzdáleny od všech dřevěných částí nejméně 

0,30 metru. 

61. Je zakázáno odvádět kovové trubky (roury) vnějšími okny nebo stěnami, měly by být 

vyvedeny ve svislých komínech. 

62. Ten, kdo staví dům na samém okraji svého dvora, nemůže mít okna nebo střehu obraceny 

do dvora svého souseda. 

63. Žumpy a záchody musí být bezpodmínečně větrány (okénky, otvory, komínky). Žumpa by 

měla být vykopána ve dvorech daleko od budov a pevně uzavřeny dvojitými poklopy. 

 

IV. O dohledu nad stavbou a odpovědnost za provádění prací 

64. Dohled nad prací, stejně tak i vyhotovení projektů, mohou být svěřeny pouze osobám, které 

k tomu mají odpovídající povolení od městské obecní správy. 

65. Městská rada uděluje takové povolení po předchozí komunikaci s vládním inženýrem (v 

hlavním městě se Správou veřejných staveb) následujícím osobám: 

а) Těm, kteří mají zahraniční diplomy o oprávnění provádět stavební práce; 

б) Osobám, které se dlouhodobě zabývají prováděním technických prací a které vládní inženýr 

osobně zná jako zkušené stavitelé. 

66. Osoba, která dohlíží na práci, odpovídá za všechny její nesrovnalosti, odchylky od 

schváleného plánu nebo od těchto pravidel, jakož i za případné změny v době provádění práce a do 

jejího dokončení – v souladu s v zemi platnými zákony. 

67. V případě nepřítomnosti dozorujícího práce je za všechny pojmenované nesrovnalosti a 

odchylky odpovědný vlastník. 

68. V případě, že stavební dozor (architekt) je cizinec, odpovídá vlastník před zákonem a 

stavební dozor je zbaven práva vykonávat práce. 

69. Kontrolu nad prováděním práce patři městskému architektovi, vládnímu inženýrovi nebo 

městskému inspektorovi ze Správy veřejných staveb. 

70. Osoby pověřené kontrolou jsou povinní dle možnosti co nejčastěji kontrolovat na místě: 

a) Zda se budova, staví podle nového plánu města; 

b) Zda je v souladu se schváleným projektem domu; 

c) Zda jsou dodržována stávající pravidla; 

d) Zda je materiál dobré kvality. 

71. V případě nedodržení některého ustanovení těchto pravidel vládní inženýr nebo městský 

architekt okamžitě pozastaví práci. 

72. Jakmile je práce zastavena, nelze ji obnovit, dokud vlastník neodstraní důvody, které 

způsobily zastavení práce. 

73. Bez ohledu na pozastavení prací za nedodržení těchto pravidel, a také nařízení vládního 

inženýra a městského architekta bude viníkům uložena pokuta: 

а) po prvé 50 leva; 

б) po druhé 200 leva; 

в) po třetí 500 leva;  

a budou žalováni u soudu na základě obvinění z neposlušnosti vůči moci. 

74. Nikdo se nemůže vymlouvat na neznalost těchto pravidel, která jsou zveřejněna ve Státním 

věstníku a budou vytištěná v samostatných knížkách. 
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ichtimanskija okolijski načalnik s priloženi pismo ot inženera na Tatarpazardžiškija okrăg (Pazardžik) do Okrăžnata komisija za 
otpuskane na sredstva za postrojavane na nov vodoprovod i češma, situacionen plan na vodoprovoda i plan na češmata. 
CDA, fond 159K, op. 1, a. e. 85, l. 53-54 Prošenie ot kmeta i Starejšinskija săvet na selo Cerovo, Tatatpazapažardžiška okolija 
(Pazardžik) do tatarpazardžiškija okolijski načalnik za na suma za remont na češmie s priložen precenitelen list (smetka) za 
razchodite. 
CDA, fond 159K, op. 1, a. e. 85, list 55-56 Prošenie ot S. Karadžov, kmet i Starejšinskija săvet na selo Kalaglare (Dolno Levski), 
Tatatpazapažardžiška okolija (Pazardžik) do tatarpazardžiškija okolijski načalnik za otpuskane na suma za postrojavane na 
vodoprovod i češma. 
CDA Sofija, f. 194K, op. 3, a. e. 668 Služebno dosie na Toma Vărchota, inžener-zemlemer, 1926-1927, 12 l. 
CDA Sofija, f. 284K, op. 1, a. e. 463, l. 1-6 Protokol № 35/22 juli 1886 g. ot zasedanie na MS. 
CDA Sofija, f. 284K, op. 1, a. e. 484 Protokol № 56/24 okt. 1886 g. ot zasedanie na MS, L. 9. 
CDA Sofija, f. 285K Bălgarska narodna banka (BNB), op. 9, a. e. 368, 369, 370, 371, 373, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 
385, 386, 387, 388, 389, 390. 
CDA Sofija, f. 935K, op. 2, a. e. 17 Pisma ot okrăžnija inžener na Pazardžik do V. Minkov - zaveždašt postrojkata na mostovete 
i pătja po reka Ellidere văv vrăzka s ostavaneto na kantonera na Čepisnskija učastăk Nikola Kuzmanov v Elliderskija učastăk 
CDA Sofija, f. 970K, op. 1. a. e. 1 Udostoverenie ot politechnikite v Mjunchen i Praga za vzeti izpiti ot Karl Trănka, ot MOSZT, ot 
stroitelno družestvo Iv. Grozev, UZTOS v Iztočna Rumelija i dr., za rabotata mu kato inžener, 1870-1902. 
CDA Sofija, f. 970K, op. 1. a. e. 101 Grupova snimka na traseto na linija Tărnovo-Trjavna-Boruštica, b. d. 
CDA Sofija, f. 970K, op. 1. a. e. 3 Biografija na inžener Karl Trănka, b. d. 
CDA Sofija, f. 970K, op. 1. a. e. 87 Grupoví snimki na inžener Karl Trănka kato răkovoditel na stroeža na na linija Tărnovo-
Trjavna-Boruštica, 1906-1913 
CDA Sofija, f. 970K, op. 1. a. e. 88 Snimki na stroitelni obekti s răkovoditel inžener Karl Trănka. 
CDA Sofija, f. 1129K, op. 1. a. e. 114 Snimka na inž. Karl Trănka, direktor na Bezimennoto akcionerno družestvo za postrojavane 
na linijata Tărnovo-Trjavna-Boruštica, 14. 4. 1906. 
DA Burgas, f. 102K, op. 1, a. e. 20 Protokolna kniga ot sesii na Gradski obštinski săvet – Ajtos, 13. 1. 1905-3. 10. 1905, 150 l. 
DA Burgas, f. 102K, op. 1, a. e. 23 Protokolna kniga ot sesii na Gradski obštinski săvet – Ajtos, 2. 1. 1906-18. 9. 1906, 200 l. 
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DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 20 Zapovedna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Dobrič za rabotata i zaplaštaneto na 
truda na služitelite v Upravlenieto; za udostoverjavane pravoto na sobstvenost vǎrchu nedvižimi imoti na žiteli ot grada; za 
spazvane na vǎtrešnija red v grada i za globjavane na narušitelite mu i dr., 2. 1.-17. 11. 1897, 193 l. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 21 Protokoli ot zasedanija na Upravata na Gradsko obštinsko upravlenie – Dobrič 
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 24 Zapovedna kniga na Gradsko obštinskoto upravlenie – Dobrič za naznačavane i 
osvoboždavane ot dlǎžnost služiteli pri Upravlenieto i za vǎznagraždenieto na technija trud; za spazvane na obštestvenija red v 
grada i za globjavane na narušitelite mu, 2. 1.-24. 12. 1898, 106 l. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 25 Protokoli ot zasedanija na Upravata na Gradsko obštinsko upravlenie – Dobrič 
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 34 Zapovedna kniga na Gradsko obštinskoto upravlenie – Dobrič za spazvane na obštestvenija 
red v grada i za globjavane na narušitelite mu; za reda i uslovijata na proveždane na panaira; za naznačavaneto, osvoboždavaneto 
ot dlǎžnost i dr. na raboteštite kǎm Upravlenieto; i dr., 15. 3. 1899-31. 7. 1900, 175 l. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 1, a. e. 35 Protokoli ot zasedanija i sesii na Upravata na Gradsko obštinsko upravlenie – Dobrič 
DA Dobrič, f. 181K, op. 2, a. e. 31 Architekturni proekti za stroež na častni sgradi v gr. Dobrič, 23. 6. 1891-31. 7. 1901, 69 l.  
DA Dobrič, f. 181K, op. 2, a. e. 32 Architekturni proekti za stroež na častni sgradi v gr. Dobrič, 1. 6. 1893-30. 7. 1903, 39 l. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 2, a. e. 33 Architekturni proekti za stroež na častni sgradi, na Učilište „Car Boris“ i dr. v gr. Dobrič 
DA Dobrič, f. 181K, op. 2, a. e. 171 Proekti, planove (čerteži) za regulirane na kvartali, skici na obštinsko i dăržavni města v gr. 
Dobrič ot: 10 apr. 1899 g.; maj, noem., dek. 1907 g.; dek. 1910 g.; 4 maj 1911 g.; 24 apr., 20 juli 1915 g.; 6, 21 juli 1927 g.; 29 
jan., 18 apr. i 10 juli 1929 g., 10. 4. 1899-10. 7. 1929, 61 l. 
DA Dobrič, f. 181K, op. 2, a. e. 211 Planove i proekti (čerteži) za regulirane i izgraždane na ulici i kvartali v gr. Dobrič ot: maj 
1899 g.; noem. 1907 g.; maj 1908 g.; apr., juni, juli, sept. 1909 g.; fevr., apr. 1910 g.; apr. 1911 g. i fevr. 1912 g., 5. 1899-2. 1912, 
32 l. 
DA Plovdiv, f. 1035K, op. 1, a. e. 10, l. 1 Plan na gr. Plovdiv ot 1891 g., izraboten ot inž. Josif Šniter, 1891-1896, 1 l. 
DA Plovdiv, f. 1165K, op. 1, a. e. 50, l. 8 Prepiska meždu Plovdivskata mitropolija (v eparchijskija săvet, na kojato vliza Kočo 
chadži Kalčev, a Stefan Drenski e v komisijata po smetkite) i Cărkovnoto nastojatelstvo na cărkvata „Sveta Bogorodica“; pisma 
na Josif Šniter do Cărkovnoto nastojatelstvo na cărkvata „Sveta Bogorodica“ văv vrăzka s văzloženija mu proekt po 
văzstanovjavaneto na zvănarnicata na chrama, 1901-1903, 8 l. 
DA Plovdiv, f. 1190K, Šniter, Josif Vaclav (1852-1914), 1882-1997, 74 a. e. 
DA Plovdiv, f. 1650, op. 1, a. e. 16 Spomeni na V. Kadijski za inžener Josif Šniter, 26. 3. 1982, 5 l. 
DA Plovdiv, f. 2693, op. 1, a. e. 36 Situacionen plan, pridružitelno pismo i protokol ot Plovdivsko gradsko obštinsko upravlenie 
do upravitelja na Dăržavna bolnica-Plovdiv za otstăpeno za nuždite na bolnicata mjasto. Răkopis s podpisa na kmeta Kesjakov i 
gradskija inžener Josif Šniter, 15. 6. 1909-24. 11. 1909, 9 l. 
DA Ruse, f. 4K, op. 7, a. e. 6 Proekti na administrativni i žilištni sgradi, 1882, 31 l.  
DA Ruse, f. 4K, op. 7, a. e. 7 Proekti na administrativni i žilištni sgradi, 1884, 70 l.  
DA Ruse, f. 4K, op. 7, a. e. 8 Proekti na administrativni i žilištni sgradi, 1887, 25 l.  
DA Ruse, f. 59, op. 1, a. e. 230 Proektni planove za stroež na častni kăšti v Ruse, 24. 4. 1890-11. 11. 1896, 5 l.  
DA Ruse, f. 59, op. 1, a. e. 231 Proektni planove za stroež na častni kăšti s djukjani v Ruse, 16. 6. 1895-15. 3. 1898, 5 l.  
DA Ruse, f. 366K, op. 1, a. e. 6 Planove na častni kăšti, 1894, 4 l. 
DA Sofija f. 1K, op. 1, a. e. 34, l. 11-19 Protokol ot zasedanie na Sofijski gradsko obštinski săvet № 4, 11. 1. 1884. 
DA Sofija f. 1K, op. 1, a. e. 34, l. 55 gr.-58 Protokol ot zasedanie na Sofijski gradsko obštinski săvet № 16, 18. 4. 1884. 
DA Sofija f. 1K, op. 1, a. e. 34, l. 75-76 gr. Protokol ot zasedanie na Sofijski gradsko obštinski săvet № 24, 23. 5. 1884. 
DA Sofija f. 1K, op. 1, a. e. 36, l. 58 gr.-64 Protokol ot zasedanie na Sofijski gradsko obštinski săvet № 21, 17. 6. 1885. 
DA Sofija, f. 1K, op. 2, a. e. 1423, 35 gr.-36 Predpisanie ot sofijskija policmejster za korigirane na bjudžeta na săveta za vtoroto 
polugodie na 1878 g., 9. 1878. 
DA Sofija, f. 1K, op. 2, a. e. 1543 Pismo ot Sofijskija policmejster do Gradskija săvet za razrešenie ot Sofijskija gubernator 
Ernesto Marterer da otkrie inžinerna kantora v Sofija s rezoljucija [ot săveta] za osvoboždavane na kantorata ot nalozi za edna 
godina (Pismo ot Sofijskija policmejster za osvoboždavane ot nalozi novootkritata inženerna kantora v Sofija), 23. 6. 1878, 1 l. 
DA Sofija, f. 1K, op. 3, a. e. 10 Svidetelstva, izdadeni na inžener Jozef Dlouhi (Josef Dlouhy), 1878-1890, 6 l. 
DA Sofija, f. 1K, op. 3, a. e. 191, l. 3 Doklad ot sofijskija gradski inžener Vadražka [!] do direktora na Techničeskoto otdelenie při 
Sofijskoto gradsko obštinsko upravlenie, otnosno protesta na avstrisjkija podanik Anton Bezenšek sreštu otčuždavane na část ot 
imota mu za nuždite na ministerstvoto na vătrešnite raboti, 25. 5. 1892. 
DA Sofija, f. 1K, op. 3, a. e. 33, Raport ot direktora na techničeskoto otdelenie [Markov] do Sofijskija kmet s predloženie za 
uvolnenie na inženýra ot otdelenieto K. Vadražka [!] za narušenija na reda i nebrežno otnošenie kăm rabotata s rezoljucija na 
kmeta za uvolnenie na inženera, 13. 7., 13. 8. 1893, 5 l. 
DA Sofija, f. 1K, op. 3, a. e. 4 Raport ot gradskija săvet do policmejstera za naznačavaneto na Marterer za pomoštnik na gradskija 
architekt Kolar (Pismo ot predsedatelja na gradskoto obštinsko upravlenie, s koeto predlaga za pomoštnik na gradskija architekt 
da băde naznačen Marterer), 18. 8. 1878, 1 l. 
DA Sofija, f. 1K, op. 3, a. e. 5 Predpisanie ot Sofijskija policmejster do Sofijskija gradski săvet za naznačavaneto na pomoštnik 
na gradskija architekt Kolar i za promjana na otnošenieto kăm nego (Pismo ot Sofijskija policmejster, s koeto predlaga Gradskija 
săvet da izmeni povedenieto si kăm arch. Kollar, săglasno predpisanieto na gubernatora), 24. 8. 1878, 1 l. 
DA Sofija, f. 1K., op. 1, a. e. 22 Protokolna kniga ot zasedanijata na Sofijski gradski săvet, 3. 1. 1879- 31. 8. 1879. 
DA Sofija, f. 1K., op. 3, a. e. 110 Prošenija ot Sofijski žiteli do gradskija săvet za sӑstavjane na planove za stroež ot gradskija 
architekt Roubal i za odobrjavane planovete ot sӑveta. 
DA Sofijа, f. 1K, op. 1, a. e. 21, l. 10-11 gr. Protokol № 17 ot zasedanie na Sredecki upravitelen săvet, 3. 5. 1878. 
DA Sofijа, f. 1K, op. 1, a. e. 21, l. 4 25 gr. Protokol № 34 ot kolegilano zasedanie Gradskija upravitelen săvet, 3. 9. 1879. 
DA Sofijа, f. 1K, op. 1, a. e. 21, l. 4 Protokol № 7 ot VII zasedanie na Sredecki upravitelen săvet, 10. 3. 1878. 
DA Sofijа, f. 1K, op. 1, a. e. 22, l. 31-31 gr. Protokol ot zasedanie na Sofijski gradski săvet № 35, 6. 6. 1879. 
DA Sofijа, f. 1K, op. 2, a. e. 425A, l. 2 Raport ot arch. Kolar za săbarjаne na stari turski kăšti, 7. 9. 1878. 
DA Sofijа, f. 1K, op. 3, a. e. 1, l. 1 Pismo ot Sofijskijа gradski săvet do architekt A.Kolar za naznačavaneto mu za gradski architekt 
DA Sofijа, f. 1K, op. 3, a. e. 16, l. 1 Proekt na arka za posreštaneto na knjаz Ferdinand, odobren ot arch. Kolar, direktor na 
Techničeskoto otdelenie na Sofijsko gradsko obštinsko upravlenie. 
DA Sofijа, f. 1K, op. 3, a. e. 16, l. 2 Proekt na arka za posreštaneto na knjаz Ferdinand. 
DA Sofijа, f. 1K, op. 3, a. e. 164 Pismo ot Sofijsko gradsko obštinsko upravlenie do arch. Kolar za otpuskane na sredstva za 
izgraždane na pametnik na Vasil Levski. 
DA Sofijа, f. 1K, op. 3, a. e. 169 Poemni uslovija, protokol ot zasedanie za Sofijskija gradski săvet, oferta, prepiska i kontrakt, 
sklučen meždu komisijata za postrojavane pametnika na Vasil Levski i kamenodeleca Abramo Peruketi (Peruchetti) za izdigane i 
dovăršvane s priloženi skici, 19. 4. 1884-18. 12. 1891, 26 l. 
DA Sofijа, f. 1K, op. 3, a. e. 171, l. 6 Blagodarstveno pismo ot Komisijаta za napravata na pametnika na V. Levski do arch. Kolar 
za izkazanata gotovnost da napravi vsički techničeski raboti po postrojаvaneto na pametnika bezplatno. 
DA Sofijа, f. 1K, op. 3, a. e. 692, l. 2 Profil na ulica „Egerska“, izgotven ot arch. Adolf Kolar. 
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 DA Sofijа, f. 1K, op. 4, a. e. 257 Pismo ot voennija inžener do săveta za naznačavane na komisija za ocenka na sgradata na 
Voennata bolnica i akt za ocenka na bolnicata; akt za remonta na kăštata na M. K. Bubotinov; molba ot gradskija architect A. 
Kolar do săveta za osvoboždavaneto mu ot služba, 16. 9.-4. 12. 1878, 7 l. 
DA Sofijа, f. 1K, op. 4, a. e. 262 Raport ot predsedatelja na sanitarnata komisija do gubernatora i prepiska na predsedatelja na 
săveta s policmejstera za počistvane na rusloto za Krivata rečka, naznačavaneto na Adolf Kolar za gradski architekt i organizirane 
na počistvaneto na grada, 28. 3-29. 12. 1878, 14 l. 
DA Sofija, f. 1330K, op. 1, a. e. 38 Opisi na opravdatelni dokumenti, smetki za pӑtni i dnevni pari vӑv vrӑzka s proučvane i stroež 
na ž. p. linija Caribrod-Vakarel, pisma po dostavkata na stroitelni materiali ot čužbina, spisӑci na rabotnici, rabotili v učastӑcite po 
ž. p. Caribrod-Sofija, vedomosti na služitelite v centralnoto bjuro po izučavaneto na linijata, skica za opredeljane na graničnata 
točka meždu bălgarskata i srăbskata část na ž. p. linijata Carigrad-Pešta 
DA Sofija, f. 102K, op. 6, a. e. 128 Registăr za umiranija, 1. 1. 1894-24. 7. 1894, 495 l. 
DA Sofija, f. 102K, op. 6, a. e. 130 Registăr za umiranija, 3. 1. 1895-16. 10. 1895, 496 l. 
DA Sofija, f. 102K, op. 6, a. e. 139 Registăr za umiranija, 2. 1. 1899-29. 9. 1899, 158 l. 
DA Sofija, f. 102K, op. 6, a. e. 155 Registăr za umiranija, 1. 8. 1905-2. 11. 1905, 257 l. 
DA Sofija, f. 102K, op. 6, a. e. 156 Registăr za umiranija, 7. 11. 1905-24. 14. 1905, 257 l. 
DA Sofija, f. 102K, op. 6, a. e. 194 Azbučnik za umiranija, 1900-1902, 248 l. 
DA Sofija, f. 102K, op. 6, a. e. 200 Azbučnik za umiranija, 1883-1893 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 6 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 2. 1.-19. 12. 1885, 181 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 7 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 2. 1.-30. 12. 1886, 130 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 8 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 8. 1.-23. 12. 1887, 114 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 9 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 4. 1.-20. 12 1888, 130 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 10 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 10. 1. 1889-31. 7. 1890, 123 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 11 Kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin za vpisvane na protokoli i zapovedi 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 12 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 18. 1.-29. 12. 1890, 131 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 13 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 2. 1.-31. 12. 1891, 219 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 14 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 8. 1.-16. 12. 1892, 170 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 16 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 5. 1.-28. 12. 1893, 225 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 17 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 4. 1.-28. 12. 1894, 224 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 18 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 3. 1.-29. 9. 1895, 248 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 1, a. e. 19 Protokolna kniga na Gradsko obštinsko upravlenie – Vidin, 4. 10.-28. 12. 1895 g., 92 l. 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 6 Mesečni raporti ot gradskata techničeska služba v Belogradčik, za izvăršenoto po blagoustrojstvoto 
na grada, pisma i planove za stroeža na sgradi, 8. 10. 1907-5. 12. 1908, 39 l. 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 23 Pisma i planove za stroež na častni sgradi văv Vidin i okrăga, 10. 1. 1890-27. 7. 1890, 71 l.  
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 24 Pisma, skici i planove za častni i obštestveni postrojki văv Vidin i okrăga 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 25 Planove, skici, raporti i pisma za utvărdeni častni architekturni stroeži văv Vidin i dejnostta na 
Vidinskija gradski architekt, 8. 3. 1894-18. 12. 1896, 280 l. 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 26 Planove za stroež na častni sgradi, situacionni planove, tablici za dvorni města i pisma za stroeži 
văv Vidin i okrăga, 16 jan. 1898-18. 12. 1898, 203 l. 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 27 Planove, tablica, pismo za stroež na častni sgradi, situacionni planove, tablici za dvorni města i 
drugi văv Vidinski okrăg, 2. 1. 1899-4. 5. 1899, 99 l. 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 28 Pisma i planove za stroež na častni sgradi văv Vidin, 16. 1. 1906-24. 9. 1906, 320 l. 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 29 Pisma, skici, planove i drugi za postrojavane na častni žilištni sgradi văv Vidin.  
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 33 Pisma, skici, planove za stroež na častni žilištni sgradi văv Vidin i okrăga.  
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 34 Pisma, otnosno planirane vodosnabdjavaneto i planove za stroež na častni žilištni sgradi v Kula 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 35 Planove i potvărditelni pisma za stroež na obštestveni i častni postrojki v grad vidin i okrăga 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 36 Pisma, poemni uslovija i planove za stroeža na častni sgradi văv Vidin 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 69 Zajavlenija, pisma, planove i skici za stroeži na častni sgradi văv Vidinski okrăg 
DA Vidin, f. 15K, op. 1, a. e. 68 Planove, skici, situacionni tablici, prikazi i drugi za častni architekturni i drugi stroeži văv Vidin i 
svedenie za săstojanieto na blagoustrojstvoto v săštija grad, 31. 8. 1895-26. 2. 1909, 326 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 3 Architekturni planove za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 1886, 4 l. 
DA Vidin, f. 15K, op. 2, a. e. 1 Svidetelstva na Okrăžnija inžener i Načalnika na garnizona i Komendant na grada za 
udostoverjavane avtorstvoto mu pri izrabotvane na architekturni planove, meždu koito i „Garnizonnija klub“, s diplomi za zavăršeno 
techničesko obrazovanie, 1888-15. 9. 1893, 7 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 6 Architekturni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 
1889-1892, 21 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 7 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i protokoli za dadena stroitelna linija v kvartali 169, 
98, 68, 180, 183, 76a (čerkovno nastojatelstvo, okrăžno upravlenie), 83, 130, 27 (Osnovno učilište „Aleko Konstantinov“), 170, 
312 i 325 văv Vidin (s opis), 1889-1928, 38 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 9 Architekturni planove za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis), 1890-1905, 11 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 13 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv 
Vidin (s opis), 1891, 57 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 16 Kontrakt meždu Gradskoto obštinsko upravlenie – Vidin i gradskija inžener Karl Mačas i pisma 
za văzlagane săstavjaneto na gradskija nivelačen plan s pravata i zadălženijata mu, 1. 10 1891-15. 12. 1892, 10 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 24 Architekturni planove i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis). 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 31 Pisma ot Vidinskija gradski inžener do Gradskoto obštinsko upravlenie – Vidin za izjasnjavane 
nasledstvo, naprava na kaldărăm v ulici i drugi, 13. 3.-10. 12. 1892, 8 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 34 Pisma meždu Gradskoto obštinsko upravlenie – Vidin, Vidinskata okrăžna postojanna komisija i 
gradskija inžener za opredeljane petno i davane na stroitelna linija za postrojavane na zdanie za Okrăžnija săvet. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 35 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i pisma za utvărždavane na proekti na častni lica 
za postrojavane na kăšti văv Vidin, 1893, 41 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 36 Architekturni i situacionni planove, tablici i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin 
(s opis), 1893-1905, 23 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 39 Pisma meždu gradskija inžener, čerkovnoto nastojatelstvo i Gradskoto obštinsko upravlenie – 
Vidin za predostavjane plana na cărkvata „Sv. Dimitrij“ za nanasjaneto j vărchu plana na grada kato săštestvuvašta sgrada. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 41 Pisma ot Vidinskija okrăžen săd i gradskija inžener do Gradskoto obštinsko upravlenie – Vidin 
za davane na regulacija na ul. „Car Aleksandrovska“, kădeto vremenno se e pomeštaval sădăt i za postrojavane na mitnica. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 42 Architekturni planove i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 43 Architekturni planove i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni lica văv Vidin (s opis) 
(prodălženie), 1894, 30 l. 
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DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 44 Architekturni planove za postrojavane na kăšti i drugi ot častni lica văv Vidin (s opis) 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 48 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv 
Vidin (s opis) (s prodălženie), 1895, 46 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 49 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv 
Vidin (s opis) (prodălženie), 1895, 64 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 51 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv 
Vidin (s opis), 1895, 1896, 61 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 54 Protokol na Gradski obštinski săvet – Vidin, pisma i zajavlenie ot Anna Vărchota za zakupuvane 
na obštinsko mjasto, v koeto e imalo kladenci, săs situačni planove na săštite, 11. 3.-28. 4. 1895, 5 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 64 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti, djukjan i pivnica 
ot častni lica văv Vidin (s opis), 1896-1897, 37 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 74 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv 
Vidin (s opis) (s prodălženie), 1897  
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 75 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica văv 
Vidin (s opis) (prodălženie), 1897, 44 l. 
DA Vidin, f. 77K, op. 1, a. e. 90 Spisăk na inventara na cărkvata „Sv. Vmčk. Dimitrij“ ot 1926, prepiska po stroitelstvoto i ukrasata 
na chrama (ot 1889 do 1925 g.), architekturen proekt i plan za elektrificirane na sgradata, zaveštanie na Vidinski mitropolit Antim 
I, snimki ot vătrešnata ukrasa i vănšnija izgled na chrama i drugi, 1926-2000, 75 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 105 Architekturni i situacionni planove i protokoli za dadeni stroitelni linii v kvartalite 34, 107, 201a, 
148 i 172 văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1902, 1906, 1926, 8 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 110 Architekturni i situacionni planove, tablici, zajavlenija i drugi za postrojavane na sgradi ot častni 
lica v kvartalite stroitelni linii v kvartalite 221a, 98, 29, 26, 15, 420 i 82 văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1903, 36 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 112 Architekturni i situacionni planove, tablici, charakteristiki na imotite i zajavlenija za postrojavane 
na kăšti ot častni lica v kvartalite 137, 98, 75, 169, 102 i 76b văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1903, 1904, 32 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 113 Architekturni i situacionni planove, tablici na osnovnite charakteristiki na sgradite i zajavlenija 
za postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite 120, 75a, 124, 81, 63, 98 i 61 văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1903, 1904, 28 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 114 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica v 
kvartalite 141, 222, 98, 81, 106, 364, 298 i 89a (s opis), 1903, 1908, 1926, 24 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 121 Architekturni i situacionni planove, tablici na osnovnite charakteristiki na sgradite i zajavlenija 
za postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite 96, 76a, 49, 9 i 98 văv Vidin (s opis) (s prodălženie), 1904, 24 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 129 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica v 
kvartal 81, ul. „Borisova“, „Pavlovska“ i drugi văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1905, 1907, 1912, 1922, 21 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 132 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti ot častni lica v 
kvartalite 120, 197, 96, 75, 180 i 76b văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1905, 1907, 35 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 138 Architekturni, situacionni planove i zajavlenija za postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite 
239, 77, 203, 300, 401, 134a, 87, 133, 172, 173, 81, 74 i 106 văv Vidin (s opis) (s prodălženie), 1907 g, 60 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 150 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija, zajavlenija i drugi za 
postrojavane na kăšti i djukjani ot častni lica v kvartalite 61, 76b, 82, 98, 131, 202 i 242 văv Vidin (s opis) (prodălženie). 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 152 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija i zajavlenija za 
postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite 396, 223, 135, 98 i 63 văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1908, 22 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 154 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija i zajavlenija za 
postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite 75, 98, 259, 129 i 197 văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1908, 21 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 155 Architekturni i situacionni planove, zajavlenija i drugi za postrojavane na kăšti v kvartalite 342, 
362, 150, 92, 120 i 89a văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1908 g, 25 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 156 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija i zajavlenija za 
postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite 239, 203, 291a, 102, 46 i 299 văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1908, 1909, 24 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 157 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija i zajavlenija za 
postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite 299, 173, 352, 47, 222, 402, 480, 124, 180, 324 i 144 văv Vidin (s opis), 1908, 
1924, 57 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 165 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadeni stroitelni linii zajavlenija za postrojavane 
na kăšti ot častni lica v kvartalite 165, 77, 43, 89a, 259 i 10 văv Vidin (s opis) (s prodălženie), 1909, 27 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 166 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija i zajavlenija za 
postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite 62, 89, 131, 75, 58 i 61 văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1909, 26 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 167 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadeni stroitelni linii i zajavlenija za postrojavane 
na kăšti ot častni lica v kvartalite 168a, 89, 170, 41, 164, 172 i 88 văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1909 g, 27 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 169 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija i zajavlenija za 
postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite 183a, 98, 49, 122, 135, 291a, 83 i 68 văv Vidin (s opis) (s prodălženie), 1912, 36 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 170 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija, zajavlenija i drugi za 
postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite 11, 163a, 12, 295, 14, 25, 122, 18 i 84 văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1912, 42 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 171 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija i zajavlenija za 
postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite 97a, 202, 397, 88, 76b, 83, 70 i 61 văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1912, 27 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 172 Architekturni i situacionni planove na žilištni sgradi, furna i djukjani v kvartalite 162, 303, 139, 
293, 122, 97, 117, 421 i 234 văv Vidin (s opis), 1912, 1914, 1915, 34 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 186 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija i zajavlenija za 
postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite 119, 361, 151, 359, 411, 415 i 204 văv Vidin (s opis) (s prodălženie), 1914, 32 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 188 Architekturni i situacionni planove, protokoli za dadena stroitelna linija i zajavlenija za 
postrojavane na kăšti ot častni lica v kvartalite 420, 419, 291a, 319, 18, 116 i 330 văv Vidin (s opis) (prodălženie), 1914, 35 l. 
DA Vidin, f. 17K, op. 6, a. e. 455 Zajavlenija do kmeta za utvărždavane na proekti, protokoli za davane na stroitelna linija, 
udostoverenija, svidetelstva, deklaracii, situacionni planove, proekti, akr za săbarjane i dr. văv vrăzka s postrojavane, 
preustrojavane i nadstrojavane na masivni kăšti, djukjani, krăčma na ul. Novomachlenska, hotel na ul. Dunavska i stopanski 
postrojki văv Vidin (s vătrešen opis), 1897-1899, 1906-1911, 326 l. 
DA Vidin, f. 110K, op. 2, a. e. 5 Pisma meždu Ministerstvoto na finansite, Okrăžnoto upravlenie i GOU za postrojavane na novo 
zdanie za Vidinskoto okrăžno upravlenie prez 1893 g., 18. 1. 1892-13. 12. 1893, 24 l. 
DA Vidin, f. 110K, op. 2, a. e. 6 Pisma ot Ministerstvoto na vătrešnite raboti i gradskija inžener do okrăžnija upravitel i GOU za 
utvărždavane s ukaz dvorištna i ulična regulacija (ul. „Novomachlenska“, ul. „Nistorova“ i ploštad „Taš-Kjuprija“), 1. 2. 1894-28. 2 
1894, 2 l. 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 3 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradsko obštinsko upravlenie – Pleven, 3 jan.-3 mart 1886 
g. i Obštinski săvet – Pleven, 12 mart-18 dek. 1886 g., 3. 1.-18. 12. 1886, 46 l. 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 4 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven 
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 DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 5 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 6 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 7 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 8 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 9 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 10 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 11 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 12 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – Pleven 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 79 Zapovedna kniga na kmeta, 1.-31. 12. 1891, 79 l. 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 79 Zapovedna kniga na kmeta, 1. 1.-10. 12. 1892, 100 l. 
DA Pleven, f. 60K, op. 1A, a. e. 80 Zapovedna kniga na kmeta, 2 jan.-29 dek. 1893 g., 2. 1.-29. 12. 1893, 121 l. 
DA Montana, f. 3K, op. 1, a. e. 1 Protokoli ot zasedanija na Gradski obštinski săvet – gr. Ferdinand 
DA Montana, f. 76K, op. 1, a. e. 7 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradskija obštinski săvet – Lom 
DA Montana, f. 76K, op. 1, a. e. 8 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradskija obštinski săvet – Lom 
DA Montana, f. 76K, op. 1, a. e. 9 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradskija obštinski săvet – Lom 
DA Montana, f. 76K, op. 1, a. e. 10 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradskija obštinski săvet – Lom 
DA Montana, f. 76K, op. 1, a. e. 21 Protokolna kniga ot zasedanija na Gradskija obštinski săvet i na Komisijata po Zakona za 
blagoustrojstvoto na naselenite mesta – Lom, 20. 1. 1899-19. 1. 1900, 202 l. 
AČVUT, f. ČVŠT, Haupt-Katalog über die Studierenden am staendisch polytechnischen Institute zu Prag im Schuljahre 1859-
1860 
AČVUT, f. ČVŠT, Haupt-Katalog über die Studierenden am ständ. polytechnischen Institute zu Prag im Schuljahre 1860-1861  
AČVUT, f. ČVŠT, Katalog posluchačů 1868-1869 až 1916-1917 
AČVUT, f. ČVŠT, Protokolly první státní zkoušky odboru stavitelství inženýrského při c. k. české vysoké škole technické v Praze 
(1879-1882), 1880-1881 
AČVUT, f. VŠAPS, Seznam absolventů 1918-1954 
AČVUT, f. VŠIS, Soupis absolventů Vysoké školy inženýrského stavitelství 1918-1952 
AČVUT, f. VŠIS, Soupis absolventů Vysoké školy inženýrského stavitelství 1918-1952 
AČVUT, f. VŠIS, Soupis absolventů Vysoké školy inženýrského stavitelství 1918-1952 
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Dobové vzpomínky, životopisné črty, edice 
BROŽKA, Jan. Před čtyřiceti lety (Mé vzpomínky). Proč jsem se odhodlal jeti do Bulharska. Čechoslovaški obzor = 
Československý obzor. 15. 6. 1921, roč. II, č. 18, s. 136-137. 
BROŽKA, Jan. Před čtyřiceti lety (Pokračování). Naší krajané v Sofii a v Bulharsku vůbec. Čechoslovaški obzor = Československý 
obzor. 1. 9. 1921, roč. II, č. 21, s. 160-161. 
BROŽKA, Jan. Před čtyřiceti lety (Pokračování). Naší krajané v Sofii a v Bulharsku vůbec. Čechoslovaški obzor = Československý 
obzor. 15. 9. 1921, roč. II, č. 22, s. 168-169. 
BROŽKA, Jan. Před čtyřiceti lety (Pokračování). Sofie před 40 lety [seriál]. Čechoslovaški obzor = Československý obzor. 15. 8. 
1921, roč. II, č. 20, s. 152-153. 
BROŽKA, Jan. Ze vzpomínek našich krajanů v Bulharsku. Český konsul v Sofii před 40 lety. Čechoslovaški obzor = 
Československý obzor. 15. 5. 1922, roč. I, č. 14, s. 106-107. 
Desetiletí cukrovaru a rafinerie cukru v Gorne Orechovici, bulharsko-české akciové společnosti pro průmysl cukerní: 1912-
1922. Gorna Orechovice: Nákl. Vl., 1923. 28 s. 
Chodounští a Martererové. In: KOVAŘÍK, Fedor. Šťáhlavy a Šťáhlaváci: Hrst vzpomínek na zašlé doby a trochu výhledu do 
současna. Rokycany: Žďár, 1932. s. 47-50;  
CHRISTOV, Georgi, ed. Mladijat Petăr Dănov: Biografija [elektronno izdanie]. Burgas: Sdruženie „Slănčogledi“, 2012. 322 s. 
ISBN 978-619-7033-09-0. Poredica „Nepoznatijat Petăr Dănov“. [cit. 8. 1. 2015]. Dostupné z: 
http://friendsoftherainbow.net/sites/default/files/Mladiat_Petar_Danov_2014-05-22.pdf  
IREČEK, Konstantin. Bălgarski dnevnik. Tom 1, 1878-1881. Vtoro fototipno izd. Sofija: Akademično izdatelstvo „Prof. Marin 
Drinov“, 1995. 548 s. ISBN 954-430-374-X. 
IREČEK, Konstantin. Bălgarski dnevnik. Tom 2, 1881-1884. Vtoro fototipno izd. Sofija: Akademično izdatelstvo „Prof. Marin 
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