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JOSIP PLE ČNIK V LUBLANI 

 

Architekt Josip (Jože, Josef) Ple čnik je bezpochyby jednou 

z nejvýznamn ějších, avšak často p řehlížených, osobností 

moderní architektury. Po dlouhá léta stál ve stínu svých 

slavn ějších koleg ů, jakými byli nap ř. Le Corbusier, Mies van 

der Rohe, Frank Lloyd Wright nebo Alvar Aalto. Ple čnikovo dílo 

se vyvíjelo na trase mezi Vídní, Prahou a Lublaní a  k jeho 

znovuobjevení došlo až v 90. letech 20. 

století. Zásadní obrat ve vnímání jeho 

díla, p řinesla výstava uspo řádaná v roce 

1986 um ěleckým a kulturním centrem Georges 

Pompidou v Pa říži. Výstava zmapovala práci 

tohoto p ředního tv ůrce první poloviny 20. 

století a objevila ho tak širší evropské 

veřejnosti.  

Josip Ple čnik se narodil 23. ledna 1872 

v Lublani jako syn um ěleckého truhlá ře. Díky státnímu 

stipendiu mohl od roku 1888 studovat na pr ůmyslové škole ve 

Štýrském Hradci, kde se mu dostalo výborného vzd ělání v oboru 

truhlá řství a v p říbuzných odv ětvích. Poté odešel do Vídn ě, 

kde pracoval dva roky v truhlá řské továrn ě. Až roku 1894 

přišel Ple čnik, bez odpovídajícího vzd ělání v oblasti 

architektury a humanitních obor ů, na Akademii výtvarného um ění 

ve Vídní, kde se jeho profesorem stal Otto Wagner. Ple čnik u 

Wagnera získal univerzální znalosti o architektu ře a kreslením 

velkých plán ů pro Víde ň v jeho ateliéru na čerpal také bohaté 
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praktické zkušenosti. Také se zde seznámil se zákla dními 

tezemi Gottfrieda Sempera, v ůdčího n ěmeckého teoretika a 

architekta 19. století. Ple čnik sice zcela nedisponoval 

Semperovými encyklopedickými znalostmi, avšak intui tivn ě se 

velice rychle vpravil do jeho zp ůsobu uvažování, orientovaného 

k po čátk ům evropské architektury. Svá studia završil v roce 

1897 urbanistickou úpravou mo řských lázní Schwelingen u Haagu, 

která mu vynesla stipendium - tzv. Římskou cestu. Díky ní 

podnikl studijní cesty po jižní Evrop ě. Jako samostatný 

architekt za čínal Ple čnik ve Vídni. Podle jeho neot řelých 

návrh ů vznikla řada vil a nájemních dom ů. Fantazie a smysl pro 

výtvarnou stránku mu napomohly k rychlému úsp ěchu u víde ňského 

obecenstva. V roce 1911 odešel na pozvání Jana Kot ěry jako 

profesor na Um ěleckopr ůmyslovou školu do Prahy. Do historie 

české architektury vstoupil svým p ůsobením na Pražském hrad ě 

poté, co byl roku 1920 jmenován T. G. Masarykem hla vním 

hradním architektem. Ve 20. a 30. letech 20. stolet í zde 

provedl řadu rekonstrukcí a adaptací, jimiž výrazn ě zm ěnil 

charakter hradních interiér ů, nádvo ří a zahrad. Pat ří k nim 

zejména rekonstrukce prvního a t řetího nádvo ří, Sloupová sí ň u 

Matyášovy brány a prostory Nového paláce s bytem pr ezidenta. 

Mimo Pražský hrad vytvo řil v Praze také nap říklad známý kostel 

Nejsv ět ějšího srdce Pán ě na Vinohradech (1928-32). 

Pro rodnou Lubla ň za čal Ple čnik pracovat ve stejné dob ě jako 

pro Pražský hrad. V roce 1921 p řijal totiž jednak post 

profesora na lubla ňské Technické univerzit ě, kde p ůsobil až do 

konce života, a jednak se stal neoficiálním m ěstským 

architektem. Do Prahy se pak vracel pouze dohlížet na stavební 

práce. Urbanistickou tvá ř svého rodného m ěsta ovlivnil Ple čnik 

natolik, že tzv. Ple čnikova Lubla ň je jako jedine čný p říklad 

plánování m ěsta pokládána za jeden z nejd ůležit ějších po čin ů 

architektury 20. století. Oproti p ůsobení v Praze byly za čátky 
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v Lublani daleko skromn ější. Nejd říve vylepšil urbanistický 

plán p řestavby m ěsta, který p řed ním vypracoval Max Fabiani. 

Na mnohé nápady p řicházel b ěhem procházek m ěstem. Ve velké 

míře se na r ůzných řešeních podíleli také Ple čnikovi studenti. 

Zvlášt ě pro první Ple čnikovy absolventy byla nová m ěstská 

výstavba tématem diplomových prací. Ple čnik v Lublani 

vyprojektoval postupn ě řadu park ů, nám ěstí, ulic, sakrálních a 

profánních staveb a most ů. Stejn ě jako v Praze, tak i zde 

umístil vysoké obelisky, široká schodišt ě, sloupy a pyramidy. 

Upravil zanedbaný b řeh řeky Lublanice. U opušt ěných p řístaviš ť 

vytvo řil obezd ěné terasovité náspy pro chodce, umístil zde 

lavi čky a smute ční vrby, čímž celé prost ředí získalo poetický 

ráz. Po druhé sv ětové válce se zabýval stavbou památník ů pro 

oběti národn ě-osvobozenecké války a adaptacemi církevních 

objekt ů. Zem řel 7. ledna 1957 ve svém trnovském dom ě. V Žale 

byl uspo řádán slavnostní poh řeb; rozlou čení, p ři kterém se 

cht ěl slovinský národ p ředem omluvit za rychlé zapomn ění. 

Ple čnik tvo řil zprvu v duchu secesním, pozd ěji vycházel 

z antiky a p ředrenesan ční italské architektury. Poslání um ění 

vid ěl v zachování tradi čních humanistických hodnot 

západoevropské civilizace. Zatímco jeho sou časníci neváhali 

stav ět z nových materiál ů a vyhýbali se veškerým okrasám, sám 

zůstal u klasických a ušlechtilost tvar ů se pokoušel vyk řesat 

z kamene, d řeva a kovu. 

 
 

Nejznám ější Ple čnikovy stavby v Lublani 

 

Nejp říhodn ějším bodem, odkud se m ůže návšt ěvník vydat po 

stopách Ple čnikovy architektury v Lublani, je Ple čnik ův d ům 

(1923-1924) na lubla ňském p ředměstí Trnovo. D ům zakoupil v r. 

1915 Ple čnik ův bratr Jenz a Ple čnik se pustil do p řestavby 

poté, co se p řest ěhoval z Prahy do Lublan ě. Pozd ěji se mu 
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podařilo zakoupit ješt ě sousední d ům a tak zde dnes m ůžeme 

vid ět dva staré spojené domy z druhé poloviny 19. stole tí. 

K domu p řipojil také kruhovou dvoupatrovou 

věž, kde m ěli  bydlet jeho brat ři Andrej a 

Jenz, a na jižní stran ě prosklenou zimní 

zahradu. A č byl jeho p řáním reprezentativní 

dům s lešt ěnými mramorovými sloupy, nemohl si 

Ple čnik díky omezeným finan čním prost ředk ům 

tento sen splnit. Musel se spokojit 

s materiály, které zbyly z jiných staveb. 

Uli čku p řed domem vydláždil kazovými 

betonovými deskami ze stadionu a v zimní zahrad ě použil stará 

okna jezuitského kláštera. V dom ě se dnes nachází v tém ěř 

nezměněné podob ě Ple čnikova ložnice s koupelnou, p řijímací 

pokoj, schodišt ě a mistr ův ateliér. Je zde také umíst ěn archiv 

Ple čnikových plán ů, korespondence, prací Ple čnikových student ů 

a knihovna.  

 

Téměř v sousedství Ple čnikova domu m ůžeme nalézt most p řed 

farním kostelem na p ředměstí Trnovo (1930-1932) . Tento dvacet 

metr ů široký železobetonový most, který spojuje p ředměstí 

Trnovo a Krakovo,  pojal Ple čnik jako nám ěstí p řed trnovským 

kostelem a osázel ho b řízami. V koncích mostu jsou umíst ěny 

čty ři pyramidy; uprost řed pak socha sv. Jana K řtitele a úzká 

pyramida.  

 

Na p ředměstí Trnovo m ůžeme také navštívit  

Římskou ze ď (1934-1937 ), jejíž trosky byly 

odryty p řed první sv ětovou válkou. 

Restaurování zanedbané zdi se ujal až 

Ple čnik a snažil se jí co nejvíce 

přiblížit návšt ěvníkovi. Umístil zde nap ř. římské sarkofágy, 
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nalezené v blízkém okolí, a ze zbytk ů akvaduktu vytvo řil zcela 

novou architekturu. Jsou zde také dv ě nehistorické pyramidy 

s etruským obloukem, které znázor ňují p ředhistorické pevninské 

pahorky a etruské tunely. 

 

Odtud m ůžeme pokra čovat sm ěrem k levému b řehu Lublanice 

Zoisovou ulicí, kterou vytvo řil Ple čnik sou časn ě s nám ěstím u 

kostela sv. Jakuba v roce 1927 . Pomocí strom ů spojil 

jednotlivé úseky ulice a pozd ěji ji vedl dále podél kostela 

sv. Floriana až k hradu. V míst ě zákrutu osy ulice postavil 

pyramidu, která svou masivností opticky zadržuje zd ánlivé 

klesání prostoru k řece. Je v ěnována památce mecenáše Žigy 

Zoise, který bydlel v p řilehlém dom ě. Podobná pyramida je 

umíst ěna i u obranných hradeb Pražského hradu. 

 

Ze Zoisovi ulice snadno projdeme na Nám ěstí Francouzské 

revoluce, kde m ůžeme spat řit Monument Ilyrie, pomník Simona 

Gregor či če  a Křížovnický konvent  (1951-1956),  d řív ější sídlo 

řádu n ěmeckých rytí řů, který byl Ple čnikovou poslední velkou 

zakázkou v Lublani. Jeho rodné 

město, pro které pracoval tém ěř 

dvacet let a plány navrhoval zdarma, 

o n ěho po válce již nejevilo zájem. 

Až po ve řejných uznáních, kdy mu byl 

u p říležitosti jeho osmdesátin 

udělen čestný doktorát Technické 

vysoké školy ve Vídni i v Lublani, mu magistrát sv ěřil 

renovaci opušt ěného konventu. K řížovnickým konventem Ple čnik 

ješt ě jednou rekonstruoval své zralé pražské období. Spo jil 

zde tém ěř všechna témata, kterými se kdysi zabýval na 

Hrad čanech. Dvory vydláždil, prolomil ze ď do ulice okny a 

oživil tak zpustlé budovy. Vhodným p říkladem je malý vnit řní 
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dvůr v ěnovaný ve čer ům komorní hudby s nes četnými lampami 

ponořenými do zdí. Sgrafito fasád a secesní organická li nie se 

v padesátých letech jevily jako bizarní záblesky my šlenek 

z časů dávno minulých. 

 

 

Monument Ilyrie uprost řed Náměstí Francouzské revoluce je 

věnován Napoleonovi a Ilyrským provinciím. Byl 

postaven roku 1929 . Ple čnik pomník sestavil ze 

sv ětlého dalmátského kamene a podtrhl jeho výšku 

dvakrát čty řmi rohovými pilí ři na obou stranách, 

které jsou ale vyrobeny z kamene um ělého. Na 

monumentu je umíst ěn bronzový p ůlměsíc a t ři hv ězdy. Na všech 

čty řech stranách jsou nápisy v ěnované neznámému hrdinovi. 

Bronzová hlava Napoleona je dílem socha ře Lojze Dolinara. 

 

 

Na druhé stran ě náměstí postavil Ple čnik pomník Simonu 

Gregor či čovi (1937 ), jehož básn ě v mládí rád čítával. 

Bronzovou bustu od Zdenka Kalina doplnil pergolou, která byla 

zprvu zarostlá planým vínem. Když d řevo v padesátých letech 

zpuch řelo, nahradil trámy betonovými oblouky a k pomníku 

připojil vázu, která m ěla dle Ple čnikových slov symbolizovat 

polapené básníkovo srdce. Tím zd ůraznil tragický osud básníka 

omezeného malostí svého národa - osud, který s Greg or či čem 

sdílel i on sám.  

 
Z Náměstí Francouzské revoluce lze projít Vegovou ulicí, která 

je lemována bustami muzikant ů a skladatel ů, k Univerzitní 

knihovn ě (1936-1941) , nejznám ější a nejvýznamn ější Ple čnikov ě 

stavb ě ve Slovinsku. Dekorativní  kombinaci fasády tvo ří šedý 

kámen v kombinaci s cihlami. Interiér je oproti tom u pojat 
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monumentáln ě. Sloupová hala a schodišt ě z tmavého mramoru nás 

zavede do čítárny, která m ěří na výšku p řes deset metr ů. Na 

úzkých stranách je otev řena 

dvěma okny sahajícími až 

k zemi. To si prý p řáli 

zástupci univerzity, kte ří 

zastávali názor, že pohled na 

panorama m ěsta by mohl ulevit 

znaveným zrak ům čtená řů. 

Obzvláš ť zajímavé jsou kovové 

lávky mezi chodbami galerie p říru ční knihovny, které sál 

křižují vedle vstupu. Podp ěry lávek, stejn ě jako všechna 

ostatní zábradlí v místnosti, tvo ří trubky plynového vedení. 

Nad schodišt ěm umístil Ple čnik sochu Primože Trubara, autora 

první knihy ve slovinském jazyce. Na za čátku roku 1944 se na 

nedávno dokon čenou budovu z řítilo italské poštovní letadlo. 

Těžce poni čená čítárna byla ješt ě b ěhem války znovu hrub ě 

postavena. Nový strop Ple čnik zjednodušil a p řiblížil ho 

vzhledu velkého d řevěného koberce.  

 

Vegova ulice dále pokra čuje až ke Kongresovému nám ěstí a parku 

Hvězda (1926-1928). Toto obdélníkové nám ěstí mezi kostelem 

Voršilek a budovou Slovinské filharmonie je tvo řeno sv ětlými 

čtvercovými poli, která Ple čnik rámoval tmavšími betonovými 

pásy. 

Náměstí sousedí s parkem Hv ězda, který vznikl u p říležitosti 

příprav na kongres Svaté aliance roku 1821 na míst ě bývalého 

kapucínského kláštera. Na konci dvacátých let ho Pl ečnik 

částe čně upravil a obklopil válcovitými betonovými obrubník y s 

„kovovými“ kryty ze stejného materiálu. Je zde také  umíst ěn 

pomník na po čest zavražd ěného krále Alexandra I. 

Karadjordjevi če. 
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Na této stran ě řeky se také nachází, i když už mimo centrum, 

Správní budova pojiš ťovny „Vzajemna“ (1928-1930).  Budovou 

tohoto pen ěžního ústavu se za čal 

Ple čnik zabývat v r. 1927. Vchod je 

otev řen sm ěrem k nádraží, protože 

zákazníci pojiš ťovny pocházeli 

především z venkova a do m ěsta 

přijížd ěli vlakem. Ve stejnou dobu 

pracoval i na Lidové záložn ě v Celji. Protože si oba úkoly 

byly velmi podobné, pohlížel Ple čnik na práci v Celji jako na 

pr ůkopnickou fázi p řed formováním fasády budovy lubla ňské 

pojiš ťovny. Lubla ňské plány tak v čas upravoval a vylepšoval. 

Cihlové sloupy vedou p řes všechna t ři poschodí. Fasádu doplnil 

šedým vápencem, což vytvá ří dynamické nap ětí. Opak 

monumentální fasády sm ěrem do ulice tvo ří fasáda do dvora, 

která je velmi jednoduchá. 

 

Na pravém b řehu Ljublanice jsou v t ěsné blízkosti vedle sebe 

další Ple čnikovy stavby jako Žehli čkový d ům, Tržnice, 

Trojmostí a Ševcovský most.   

 

Žehli čkový d ům (1933-1934)  stojící na úzkém trojúhelníkovém a 

k tomu ješt ě sklán ějícím se terénu, se 

považoval za nepoužitelný k zastav ění. 

Problém úzkého domu pro Ple čnika 

znamenal výzvu, a to zvlášt ě z toho 

důvodu, že se  tu již v 19. století 

nacházel jednopatrový d ům, kterému se 

vzhledem k jeho tvaru lidov ě říkalo 

„peglezen“. Manželé Prelovšekovi splnili architekto vo p řání. 

Ač rodina d ům pro vlastní ú čely nepot řebovala, koupili pozemek 

a financovali stavbu. T ři roky po dokon čení prací Prelovškovi 
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budovu prodali za režijní cenu, aniž by z ní kdy m ěli n ějaký 

finan ční užitek. Portály oken, jak je známe z tržnic,  zm ěnil 

v arkádovité výkladní sk řín ě. Každá ze t ří vrstev fasády se 

řídí vlastním m ěřítkem a ornament ji dodate čně 

individualizuje. Vedle dalších kompozi čních podrobností, jako 

jsou nap říklad vezd ěné pilí ře arkád, spojuje Žehli čkový d ům 

s monochromií tržnic i kontrast mezi sn ěhobílou vápencovou 

omítkou a šedým terasem. Úzké pr ůčelí proti k řižovatce nakonec 

zůstalo bez p ůvodn ě plánovaných figurálních ozdob. V horní 

části je uzav řeno zasklenou lodžií zimní zahrady. Po delším 

přemýšlení se Ple čnik rozhodl umístit p řed budovou vysoký 

vlajkový stožár, který nechal st řídav ě pomalovat trojbarevnými 

„vlajkami“, čímž symbolizoval tehdy relevantní „trojjedinost 

jihoslovanského národa“. 

 

 

Komplexu Tržnic  (1939-1941)  cht ěl Ple čnik nejprve dodat 

malebný charakter staveb, které by byly r ůzně propojovány 

arkádami či schody a provázány s řekou. Realizovaná varianta 

budí ovšem dojem palladiánské 

klasi čnosti. Zatímco v dolní části 

dlouhé stavby je použita hrubá rustika, 

horní omítnutý díl je rytmicky oživen 

velkými obloukovými okny. Napojení 

tržnic na Trojmostí sv ědčí o mimo řádném 

citu pro jednotlivé stavby. Za 

kv ětiná řstvím postavil Ple čnik dlouhou otev řenou sloupovou 

halu. Pod ní je umíst ěno to čité schodišt ě, které vede k Rybímu 

trhu. Hra trpasli čích sloup ů ve vnit řní části je jedinou 

manýristickou vsuvkou ve vzorném klasickém celku. N áměstí 

ohrani čil koulemi z um ělého kamene a osázel stromy. 
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Trojmostí  bylo postaveno v letech 1929-1936 . Tento projekt prý 

vznikl v Praze, když se b ěhem 

stavebních prací na novém Mánesov ě 

most ě stav ěla i provizorní d řevěná 

lávka. Řešení se t řemi mosty 

navrhl Ple čnik proto, jelikož 

cht ěl ponechat starý kamenný 

Františkánský most z 19. století. 

Navíc bylo toto řešení podstatn ě levn ější než návrh m ěstských 

odborník ů. V ějí řovitý tvar Trojmostí spojuje Prešernovo 

náměstí se Starým m ěstem pod Hradním vrchem. Ple čnik k ob ěma 

postranním most ům připojil schody k níže položené, jen 

částe čně realizované, promenád ě podél řeky. Ty dodávají celku 

benátský charakter. V rámci sjednocení most ů nahradil Ple čnik 

staré železné zábradlí Františkánského mostu betono vou 

balustrádou. Ple čnik si své vlastní dílo pochválil slovy: 

“Linie oblouk ů Františkánského mostu je pojata skvostn ě. Mám 

z toho pocit, jako bych pozoroval obo čí krásné dívky.“ 

 

 

Nedaleko od Trojmostí se nachází Ševcovský most (1931-1932) . 

Bývalý litinový Ševcovský most byl 

z technického hlediska mistrovským 

dílem 19. století. Než se za čalo se 

stavbou nového mostu, p řemístil 

Ple čnik starý most k bývalé zemské 

nemocnici. Most byl financován 

z jiného rozpo čtu než hloubení ří čního koryta. Tím se 

architekt dostal do nezvyklé situace, kdy byl nucen  ve shonu 

navrhnout jen pilí ř mostu a až poté se zabývat vrchní stavbou. 

Zatímco u Trojmostí využil benátské balustry, v p řípad ě 
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Ševcovského mostu bez klenby se jedná o apostrofu t ématu 

klasického sloupu. Jsou zde zastoupeny všechny t ři hlavní 

antické řády - na zábradlí dórský, na kandelábrech jónský a na 

sloupech řád korintský.  

 

 

Předposlení zastávkou v centru m ěsta 

je  Lubla ňský hrad (1932-1936).  

S jeho pražským prot ějškem ho nelze 

srovnávat.V d ějinách nikdy nehrál 

specifickou roli, v 19. století 

dokonce sloužil jako v ězení. Ple čnik 

byl okouzlen jeho malebnou polohou nad m ěstem. Samotnou 

úpravou hradu se však za čal zabývat až v roce 1931. Nejvíce se 

zaměřil na úpravu nádvo ří a bezprost ředního okolí hradu. Aby 

více vynikla v ěž z poloviny 19. století, zvýšil ji a upravil 

podle vzoru florentské radnice. 

Ple čnik cht ěl propojit schodišt ěm Staré m ěsto s hradem. Jedním 

z návrh ů bylo i monumentáln ě zast řešené schodišt ě za čínající u 

radnice. Nic z toho ale nebylo zrealizováno.  

 

Pod Lubla ňským hradem se nachází Náměstí sv. Jakuba (1926) 

s Mariánským sloupem (1938), které  spojuje sp řízn ěná kompozice 

s Rajskou zahradou v Praze. Na mírn ě se zvedajícím podélném 

píse čném ostr ůvku z řídil vedle Mariánského sloupu kamennou 

kašnu. Okraje této plochy osázel stromy a betonovým i obrubníky 

s ležícími koulemi. V roce 1938 nahradil rozpadajíc í se pomník 

z druhé poloviny 19. století toskánským sloupem s b ronzovou 

sochou Marie. 

 

Nejen v centu m ěsta ale i na jeho okrajích m ůžeme nalézt 

Ple čnikovu architekturu. Za všechny alespo ň t ři nejznám ější: 
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kostel sv. Michaela na Lubla ňských blatech, kostel sv. 

Františka v Žale. 

 

Kostel sv. Michaela na Lubla ňských blatech  byl postaven 

v letech 1937-1939 . Jeho první vznikly již roku 1922 na p řání 

Ple čnikova souseda a fará ře 

v Trnovu. Nez řídka šel Ple čnik u 

návrh ů až na samou hranici 

lidovosti, ale vždy se držel 

myšlenky pokra čování antického 

umění. Kostel sv. Michaela je 

typickým p říkladem. Brzy se ukázalo, 

ze finan ční částka je mnohem menší, 

než se p ůvodn ě o čekávalo. Proto musel Ple čnik vytvo řit zcela 

nové plány kostela, který musel postavit co nejlevn ěji. 

K dispozici m ěl jen darované d řevo a stavební materiál 

z blízkého kamenolomu. Kamenné sloupy nahradil svis le 

poskládanými betonovými trubkami m ěstské kanalizace, které 

nechal opat řit malbami. V dalších ústupcích z p ůvodního plánu 

se bránil jen v p řípad ě zvonice, kterou postavil p řed kostel 

místo portálu. Mohl si zde také díky d ůvěře stavebního ú řadu 

dovolit schodišt ě s nedostate čně zajišt ěným zábradlím, které 

by mu jinde st ěží kdo povolil. Za práci nedostal zaplaceno a 

krom toho kostelu ob ětoval i úspory svého bratra, zna čnou část 

vlastních pen ěz a svých um ěleckých d ěl.  

 

 

Ze všech kostel ů, které Ple čnik v Lublani postavil, si kostela 

sv. Františka  (1925-1930)  vážil nejvíce. Jeho stavba za čala 

v r. 1925. V tém ěř stejné dob ě (1928-32) probíhala výstavba 

kostela Nejsv ět ějšího srdce Pán ě v Praze na Vinohradech. 

V Lublani se však na rozdíl od Prahy nejednalo o mo nument. 
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Ple čnik mohl jednoduše 

zredukovat pražskou variantu a 

postavit zde pon ěkud menší a 

levn ější kopii kostela na 

Pražských Vinohradech. Nestalo 

se tak - Ple čnik vytvo řil stavbu 

zcela originální. Rozhodl se zde 

pro kruhovou zvonici s tamburem 

ve dvou poschodích, která je zakon čena strmou kuželovitou 

st řechou. Zvonice byly v ůbec nejdynami čt ějším prvkem 

Ple čnikovy sakrální architektury. Vnit řek se sloupovým ochozem 

je také mimo řádně impozantní. Poda řilo se mu sem díky 

mecenášům umístit jednu z nejkvalitn ějších sbírek svítidel 

slovinského moderního um ěleckého pr ůmyslu té doby. Použil zde 

také nouzové řešení, když nahradil zpuch řelou d řevěnou podlahu 

za asfaltovou.  

 

 

Žale (1938-1939)  je pravým skvostem Ple čnikovy architektury. 

Vzhledem k rychlému r ůstu m ěsta 

bylo stále komplikovan ější 

udržovat zvyk, kdy poh řební 

pr ůvod procházel m ěstem 

k h řbitovu. Proto se inžený ři 

magistrátu od poloviny 

dvacátých let zabývali 

projektem úst řední márnice na 

hřbitov ě v centru m ěsta. S řešením p řišel roku 1937 Ple čnik, 

který navrhl postavit novou poh řební sí ň. Z n ěkolika návrh ů se 

nakonec rozhodl pro „Svatý háj“ nebo – jak tomu on sám říkával 

- pro „Zahradu všech svatých“. K jeho zklamání byla  pak 

přejmenována na tradi ční, podstatn ě prozai čt ější jméno žale, 
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místo smutku. Portál je mohutným mementem p řipomínajícím, že 

za ním za číná nový sv ět, kde již neplatí zákony lidského 

materialismu. Volný pohled na nebe, který se otevír á mezi 

sloupy a architrávy, m ěl utišit zran ěné city. Spojení bohaté 

architektury, zelen ě a p řevládající bílé barvy m ělo povznášet 

myšlenky návšt ěvník ů h řbitova. Všechno, co podle Ple čnikova 

názoru nem ělo v zahrad ě mrtvých co d ělat - nap ř. místnosti pro 

truhlá ře, čalouníky a malí ře, garáže, spojil v severovýchodní 

hranici pozemku. Okolo úst ředního kostela jsou seskupené menší 

kaple, které jsou zasv ěceny svatým z lubla ňských far a 

nejoblíben ějším slovinským sv ětc ům. Ple čnikovo m ěsto mrtvých 

má lavi čkami, božími muky, kašnou a pestrou architekturou 

vzbuzovat nad ěji a potla čovat strach ze smrti. I čtrnáct kaplí 

odpovídá zastávkám k řížové cesty na cest ě vykoupení. Hlavní 

kaple se skládá ze dvou pylon ů, mezi n ěž je napnuta o n ěco 

nižší stavba pokrytá plochou sedlovou st řechou. P řed hlavní 

kapli postavil baldachýn, pod kterým se nachází kat afalk a 

řečnický pult. Baldachýn však k hlavní kapli nep řipojil, 

protože cht ěl podtrhnout jeho typologickou nezávislost.  
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