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Poloha
nadmořská výška: 137 m n. m.
stát: Ukrajina
oblast: Zakarpatská oblast
rozloha: 31,56 km2
počet obyvatel: 116.700 (2006)
etnické složení: Ukrajinci a Rusíni, 
Maďaři, Rusové, Slováci
náboženské složení: řeckokatolické 
a pravoslavné křesťanství
starosta: Viktor Pohorjelov
ofi ciální web: 
htt p://uzhgorod-city.org.ua/

Představujeme partnerské město Užhorod

Užhorod

BUDOVA oblastní rady v Užhorodu, postavená ve 30. letech 20. století, a novo-
dobý pomník T. Ševčenkovi.

Třetím partnerským městem Jihla-
vy se v minulém roce stal ukrajinský 
Užhorod. V tomto čísle vám Užho-
rod představíme podrobněji. 

Chronologie uzavření partnerství:
Rok 2008 – kraj Vysočina navazuje 

partnerství se Zakarpatskou ukrajin-
skou oblastí

rok 2010 – únor – poprvé se setká-
vá reprezentace Jihlavy a Užhorodu 

duben 2010 – Jihlava zajíždí do 
Užhorodu a veze zástupcům českých 
spolků darem učebnice češtiny

červen 2010 – do Jihlavy přijíždí 
užhorodský primátor a podepisuje 
deklaraci o spolupráci obou měst

září 2010 – smlouvu schvaluje jih-
lavské zastupitelstvo a následuje 
podpis smlouvy

O partnerství řekli:
„Smyslem partnerství je vytvoření 

vztahů nejen mezi radnicemi, ale také 
občany, spolky, institucemi a organiza-
cemi obou měst. Může to být cesta i pro 
rozvoj turistiky a podnikání,“ uvedl 
náměstek primátora Petr Pospíchal, 
který u projektu partnerství s Užho-
rodem stojí od počátku.

„Už jsme zaznamenali první zájem 
jihlavských škol o zprostředkování 
kontaktů na ukrajinské straně. Pokud 
se objeví i další zájemci o spolupráci, 
radnice tomu ráda pomůže,“ potvrdil 
primátor Jaroslav Vymazal, který po 
podpisu předal užhorodskému pri-
mátorovi jihlavskou vlajku a sym-
bol města - ježka tepaného do mědi 
z dílny uměleckého kováře Erwina 
Habermmana mladšího.

„Od počátku jsme deklarovali, že 
partnerství měst neznamená fi nanční 
podporu. A to platí. Naši pomoc mů-
že představovat třeba právě podpora 
vzdělanosti, předávání zkušeností, vý-
měnné pobyty dětí a mládeže a podob-
ně,“ řekl Petr Pospíchal.

Náměstek Pospíchal nám posky-
tl také aktuální informace. Užhorod 
ani Jihlava zatím neplánují otevření 
vlastních domů ve městech, jako je 
tomu např. v případě Purmerendu. 
Uvažuje se o tom, že by se v Jihlavě 

využil stávající dům Purmerendu na 
jakýsi dům partnerství, který by po-
sloužil ostatním. 

Ze strany veřejnosti, spolků, fi rem 
apod. se objevují snahy o navázání 

kontaktů. Podle slov Petra Pospícha-
la je nejúčinnější obrátit se na kra-
janská sdružení v Užhorodu, ostatně 
i vedení města postupovalo touto 
cestou.

V současnosti se připravuje výmě-
na studentů jihlavského gymnázia a 
ukrajinských studentů a také se při-
pravuje výstava jihlavských výtvarní-
ků na užhorodském hradu.

Užhorod je město na západní 
Ukrajině na řece Uh přímo u hranice 
se Slovenskem. Je centrem Zakarpat-
ské oblasti a okolního Užhorodské-
ho rajónu. V roce 2006 mělo město 
116.000 obyvatel; je tedy nejen nej-
západnější, ale také nejmenší oblast-
ní metropolí na Ukrajině.

Historie
Užhorod patřil před příchodem 

Uhrů mezi města slovanská; tehdy 
se zde nacházela východní část úze-
mí osídleného Bílými Chorvaty. Ti 
zde vybudovali pevnost a sídlo raně 
městského typu. Na počátku 10. sto-
letí se zde objevili Uhři, kteří se měs-
ta, stejně jako celé Panonské nížiny, 
zmocnili.

Ve středověku byl Užhorod uher-
ským městem; bylo zde centrum 
Užské župy a ještě kolem roku 1910 
tvořili Maďaři kolem 80 % obyvatel. 
Roku 1872 sem dorazila železnice 
z Čopu, později prodloužená přes 
Užocký průsmyk do Lvova. Mezi le-
ty 1919 a 1938 bylo hlavním městem 
Podkarpatské Rusi, součásti Česko-
slovenska. V těchto letech probíhal 
velký rozvoj: vzniklo mnoho budov 
v typickém československém stylu, 
postavily se nové čtvrti (jako napří-
klad Malé Galago). Roku 1938 se 
Užhorod (a celý jih Zakarpatí) stal 
na základě Vídeňské arbitráže opět 
součástí Maďarska.

27. října 1944 osvobodila město 
4. ukrajinská fronta. Po II. světové 
válce byla Podkarpatská Rus pře-

dána Sovětskému svazu, a Užhorod 
se tak stal součástí Ukrajinské SSR. 
Ještě téhož roku (1945) byla založe-
na Užhorodská národní univerzita. 
Současné postavení hlavního města 
Zakarpatské oblasti má Užhorod od 
roku 1946, od roku 1991 je součástí 
nezávislé Ukrajiny. Roku 2002 zde 
byla zřízena busta Tomáše Garrigue 
Masaryka; jeho socha ve městě stá-
la již v roce 1928 a po okupaci Ma-
ďarskem byla svržena. Po vyhlášení 
nezávilosti Ukrajiny (1991) se sta-
rostou města několikrát stal kontro-
verzní podnikatel Serhij Ratušňak, 
jenž se v roce 2009 stal nechvalně 
známý svými antisemitskými výro-
ky, zejména v souvislosti s tehdejším 
prezidentským kandidátem Arseni-
jem Jaceňukem.

Kultura a památky
V Užhorodu, stále oblíbenějším cíli 

turistů, jsou k vidění architektonické 
památky nejrůznějších období. Do-
minantou je Užhorodský hrad, sto-
jící na 30 m vysoké sopečné vyvýše-
nině; dnes je zde muzeum s několika 
expozicemi. Nedaleko je také skan-
zen lidové architektury.

Řeckokatolická katedrála se dvěma 
věžemi byla postavena roku 1646 a 
sloužila původně římským katolí-
kům. Užhorodská synagoga dosud 
stojí, byla však přeměněna na fi l-
harmonii a zbavena všech nábožen-
ských předmětů. Dále se zde nachází 
množství kostelů různých vyznání.         

 (Pokračování na str. 25)

SOUČÁSTÍ havířského průvodu jsou také zástupci tří družebních měst Jihlavy - Užhorodu, Heidenheimu a Purmerendu 
(zleva).


