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Zámek komitátu
Hrad stojí jižně od centra města na 

kopci nad řekou Uh, který se nazývá 
také zámecký vrch. První stavba z 9. 
stol. zde stála až do 13. stol., kdy byl 
zámek zničený tatarským náporem. 
Tehdy byl zámek od základu pře-
stavěný. Gotický kostel vznikl prav-
děpodobně ve 14. stol. (základy je 
možné stále vidět), ve kterém byla 
uzavřená v roce 1646 Užhorodská 
unie mezi katolickými a ortodoxní-
mi křesťany z Rakousko-Uherska. 
Pod vládou italských hrabat byl hrad 
ustavičně přestavován až do 17. stol., 
kdy nabyl své dnešní podoby. Zá-
mek byl ze tří stran obehnaný ve 
skalách vysekaným příkopem, který 
byl široký 15–20 m a hluboký 5–10 
m, ze severu ho naproti tomu chrá-
nil strmý horský svah. Když už nebyl 
víc využíván k obraně, převzala ho 
církev (1773) a zřídila zde kněžský 
seminář. 

Areál zámku má 2,5 ha. Stojí ještě 
zdi a bašty a část vnitřních prostor (s 
freskami z r. 1858) byla na severním 
okraji dvouposchoďového renesanč-
ního zámku zrestaurována. Až do 
požáru v roce 1728, který také zničil 
i zámecký kostel, měla stavba tři po-
schodí. Na malém nádvoří je ve skále 
40 m hluboká studna. 

Prostory zámku zahrnují obrazár-
nu a vlastivědné muzeum, které 
bylo založeno v roce 1945. Muzeum 
vlastní cca 110.000 exponátu z histo-
rie Zakarpatí: staré rukopisy, řemesl-
nické výrobky, předměty lidového 
umění, sbírku mincí a zbraní i sbírku 
3000 bronzových předmětů (většina 
z 18. – 12. stol. před n. l.).

Skanzen          
V červnu 1970 byl vedle hradu 

otevřený skanzen s nejkrásnějšími 
exempláři lidové architektury a užit-
ného umění ze Zakarpatí. Ze zápa-
du na východ jsou seřazené budovy 
z vesnic v nížině – maďarské, ukra-
jinské a rumunské, naproti stojí na 
kopci typické domy Lemků, Bojků a 
Huculů. 

Je zde více než deset obytných 
a hospodářských budov, zvonice, 
mlýn, kovárna, škola a hospoda. 

Katedrála Povýšení svatého 
Kříže
Katedrála stojí u cesty z centra 

města k zámku (ul. Kapitulna 9). 
Postavená byla v r. 1640 pro jezu-
itský řád a po rozpuštění řádu v r. 
1773 byla předaná řeckokatolickým 
křesťanům. V roce 1778 byl kostel 
značně přestavěný, aby se přizpůso-
bil stavebním představám kostela 
východního obřadu, přičemž se za-
chovala část klasických a barokních 
prvků. V sousedícím jezuitském se-
mináři byla v roce 1644 zřízená bis-
kupská rezidence (Єпископська 
резиденція [jepýskops‘ka rezydénc-
ja]). V pozdním 19. stol. byl interiér 
kostela znovu přestavěný (m. j. iko-
nostasy), na začátku 20. stol. nechali 
kostel vyzdobit freskami. Po druhé 
světové válce byla budova zkonfi sko-
vaná. Krátce nato obdržela katedrálu 
pravoslavná církev a v biskupském 
paláci zřídila univerzitní knihov-
nu, která je tam dodnes. V roce 1991 
získala sjednocená církev katedrálu 
zpět. Dá se prohlédnout během bo-
hoslužeb; v jinou dobu do ní můžete 
nahlédnout jen skrze mříže.

Umělecké muzeum 
V roce 1948 založe-

né muzeum se nachází 
ve společenském do-
mě z roku 1769, který 
byl v roce 1809 roz-
sáhle přestavěný – v 
někdejší radnici, sídlu 
feudální samosprávy 
komitátu Ung, postave-
né v raně klasicistním 
stylu. Muzeum vlastní 
cca. 4500 maleb, gra-
fi k a soch od zakarpat-
ských, ukrajinských, 
ruských a západoev-
ropských umělců. V 
kolekci děl maďarských 
umělců zaujímá před-
ní místo obraz „Kris-
tus před Pilátem“. Jeho 
tvůrcem je realista Mi-
hály Munkácsy (1844–
1909), který se narodil 
v Mukačevu. Vedle mu-
zea stojí kalvínský kos-
tel z roku 1906.

Kostel sv. Jiří    
Barokní římskokatolický kostel na 

ul. Vološyna 9 byl postavený v roce 
1769 podle vzoru z raného 17. sto-
letí. Neobarokní oltář pochází z roku 
1895. Na masivní fasádě se nachází 
zvonice s velkým latinským křížem.

Filharmonie  
Filharmonie se přestěhovala po 

válce na ul. Fenycka 10, výjimečně 
krásná budova pochází z roku 1904. 
Byla to – což se dá na první pohled 
z fasády těžko poznat – původně sy-
nagoga v neomauretánském stylu. 
Obvodové zdi jsou vykládané zvo-
nivkou a červenými keramickými 
deskami. Okenní portál je zdobený 
uměleckým červeným mramorem, 
oblouky v interiéru bílým. V 80. le-
tech 20. století byly částečně od-
straněny následky vnitřní přestavby 
z poválečné doby. 

Kostel Panny Marie Ochránkyně     
Pravoslavný kostel na ul. Pravoslav-

na naberežna byl postavený ruskými 
emigranty jako památník na padlé 
v první světové válce. Je to malá ko-
pie kostela z Kolomenského u Mosk-
vy z roku 1532.

Kostel sv. Anny
Je to jedna z nejstarších a nejcen-

nějších stavebních památek Zakarpa-
tí. Románská kruhová stavba pochá-
zí z 11. – 13. stol., gotické chrámové 
lodě jsou ze 14. a 15. století. Šestiúh-
lá stavba má zdi silné až 2,50 metru. 
Kostel je známý především svými 
jedinečnými freskami. Malby ve vý-
chodní části a obrazy Krista a Marie 
byly vytvořeny v letech 1360-70 ital-
skými malíři. Fresky na jižní a sever-
ní stěně, které vyobrazují zvěstování, 
neposkvrněné narození a ukřižování, 
pocházejí z přelomu 14. a 15. století.

Spolky
Podkarpatská astronomická spo-

lečnost byla založena v roce 1928 
jako první pobočka České astrono-
mické společnosti. Jejím hlavním 
úkolem bylo šíření poznatků z astro-

nomie mezi nejširší veřejností. Za-
kladatelem byl František Pešta, který 
působil na fi nančním úřadě v Pod-
karpatské Rusi. Na základě dohody 
s Českou astronomickou společnos-
tí byl každý člen Podkarpatské ast-
ronomické společnosti v Užhorodě 
zároveň členem České astronomické 
společnosti v Praze. 

Doprava
Užhorod leží na jednokolejné elek-

trifi kované trati Čop – Sambir – 
Lvov. Zdejší nádraží bylo počátkem 
21. století rozšířeno a rekonstruová-
no. Odjíždějí odtud rychlíky do celé 
Ukrajiny a také do Moskvy; meziná-
rodní a další dálkové vlaky odjíždějí 
z nedalekého Čopu. Několikrát den-
ně jezdí linkový autobus do sloven-
ských Michalovců. Funguje zde také 
mezinárodní letiště.

Užhorod je jediným oblastním 
městem Ukrajiny, které nemá síť 
elektrické MHD (tramvaje ani tro-
lejbusy). Dopravu tak zajišťují jen 
autobusy a maršrutky.

Obyvatelstvo
Od středověku do začátku 20. 

století byli převažující národností 
Maďaři. Časté politické a teritoriál-
ní změny však etnickým složením 
obyvatelstva řádně zamíchaly. Pod-
le sčítání v roce 2001, kdy zde žilo 
117.317 obyvatel, tvořili Ukrajinci a 
Rusíni 77,8 %, Rusové 9,6 %, Maďa-
ři 6,9 %, Slováci 2,5 % a Romové 1,5 
%. Mezi vyznáními převládá řecké 
katolictví a pravoslaví.

Partnerská města
Užhorod uzavřel partnerství s ná-

sledujícími městy:
· Békéscsaba a Nyíregyháza 
  (Maďarsko) 
· Moskva a Orjol (Rusko) 
· Corvallis (Oregon, USA) 
· Darmstadt (Německo) 
· Košice (Slovensko) 
· Krosno a Jarosław (Polsko) 
· Česká Lípa (Česká republika) 
· Jihlava (Česká republika).

 (Dvojstranu připravil –lm-)

Představujeme partnerské město...

PŘESTAVĚNÉ užhorodské nádraží.

ŘECKOKA TOLICKÁ KA TEDRÁLA.


