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Dvadsiate storočie bolo obdobím rozmachu 
dovtedy okrajovej disciplíny regulácie miest, 
neskôr nazývaného aj územným plánovaním. 
V podmienkach uhorskej časti monarchie na 
začiatku storočia mali regulačné plány len 
najvýznamnejšie mestá. Intenzívnejšie pláno-
vanie sa rozvinulo až po roku 1918, ale stále 
sa obmedzovalo na významnejšie mestá a na-
plno sa rozvinulo až po druhej svetovej vojne. 
Územné plány strácali platnosť, zhoovovali 
sa ďalšie alebo sa len aktualizovali a predchá-
dzajúca územnoplánovacia dokumentácia sa 
v lepšom prípade archivovala a publikovala, 
v horšom strácala alebo likvidovala. Pri svo-
jom výskume košických regulačných plánov 
som zistil, že získať pôvodné výtlačky väčšiny 
dokumentácií, a to aj relatívne nedávnych, je 
mimoriadne ťažké a v mnohých prípadoch 
tieto dokumentácie asi nenávratne zanikli. 
O mnohých sa dozvedáme len tak, ak ich au-
tori svojho času publikovali v odbornej tlači 
alebo ich chcela tlač priblížiť bežným obyva-
teľom. Ale existuje aj múzeum, ktoré zbieralo 
tieto plány od ich ešte žijúcich tvorcov. V kaž-
dom prípade, kým ešte sú dostupné, treba tie-
to diela zbierať a dokumentovať ich. Toto je 
cieľom môjho výskumu, ktorého prvé výsled-
ky predkladám odbornej verejnosti.

PrVá CelOmestská kOnCePCia
S prvou známou koncepciou, ktorá sa zaobe-
rala celým územím mesta, sa môžeme stret-
núť už v poslednej tretine 19. storočia a od-
kazuje na ňu novinový článok o sedemdesiat 
rokov neskôr.1 Po rakúsko-uhorskom vyrov-
naní nastalo očakávanie intenzívneho rozvoja 
mesta, ktorý sa vtedajší otcovia mesta rozhod-
li usmerniť. Bola ustanovená komisia, na čele 
ktorej stál neskorší mešťanosta Košíc Gyula 
Éder. Komisia pracovala s cieľom podať návr-
hy na zlepšenie funkčnosti a rozvoj dopravnej 
a technickej infraštruktúry mesta, podporu 
výstavby a návrh výstavby a rekonštrukcie 

verejných budov (občianskej vybavenosti). 
Zhmotnením práce komisie bola útla bro-
žúrka, ktorú by sme dnešnou terminológiou 
nazvali zadávacím dokumentom územnoplá-
novacej dokumentácie.2 V nej komisia kon-
štatuje, že mesto nedisponuje stavebným 
štatútom, odporúča jeho urgentné prijatie 
a zároveň aj prípravu regulačného plánu. Na 
splnenie obidvoch týchto úloh navrhuje zria-
diť komisiu, v ktorej by mali zasadnúť okrem 
predsedu aj po dvaja zástupcovia vlastníkov 
pozemkov, ktorí majú záujem investovať, po 
dvaja architekti, odborní inžinieri a právni ex-
perti (!). V ďalšom potom navrhuje konkrétne 
riešenia na úpravu dopravnej infraštruktúry, 
akými sú zabezpečenie prístupu na železnič-
nú stanicu, úprava štátnych ciest, prekate-
gorizácia župných ciest na štátne, zriadenie 
ďalšieho mosta cez Hornád, zákaz nákladnej 
dopravy na niektorých uliciach atď. V intravi-
láne otváranie nových ulíc, prestavbu námestí, 
rozšírenie niektorých ulíc, zriadenie a úpra-
vu verejných parkov. Podporou pre staveb-
níkov mali byť zo strany štátu daňové úľavy 
a zo strany mesta regulované ceny stavebného 
dreva z mestských lesov. Rozvoj technickej 
infraštruktúry sa mal zamerať predovšetkým 
na výstavbu kanalizácie, presmerovanie vy-
ústenia stôk z Mlynského náhonu do Horná-
du, prekrytie otvorených stôk a zabezpečenie 
odtoku dažďových vôd, ďalej verejného osvet-
lenia a dláždenia ciest. Z verejných budov sa 
návrhy týkali budov armádnych, sociálnych 
(mestská nemocnica, chudobinec, sirotinec) 
a spoločenských (nové divadlo, tanečná sála, 
mestské kúpele, kaviareň...). Text odkazuje 
na niekoľkých miestach na výkresy, tie však 
v dokumente chýbajú. V čase vzniku tohto 
dokumentu bol vydaný aj tzv. Homolkov plán 
Košíc3, na ktorom vidieť stav rozvoja mesta 
v období týchto návrhov. Ani po vzniku tohto 
dokumentu však nedošlo k obstaraniu regu-
lačného plánu mesta. Regulácia prebiehala na 
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základe stavebného štatútu, ktorý však bol za-
meraný na technické a požiarnobezpečnostné 
aspekty výstavby a ad hoc regulačných doku-
mentov obstarávaných príležitostne podľa 
momentálnej potreby.

ZačiatOk 20. stOrOčia 
a PrVý regulačný Plán
Do začiatku 20. storočia vývoj mesta zazna-
menal pokrok, ktorý môžeme sledovať na 
aktuálnej mape mesta4 a porovnať s Homol-
kovým plánom, ktorý zachytáva stav v roku 
1869. Na Homolkovom pláne vidieť, že his-
torické jadro mesta je zo severu, zo západu 
a z juhu obkolesené nezastavanými plochami, 
ktoré vznikli na mieste zbúraného opevne-
nia a zasypaných priekop. Sú to zárodky ná-
mestí Františka Jozefa – Ferencz József tér 
(v súčasnosti Maratónu mieru) a Erzsébet tér 

– Alžbetínske námestie (v súčasnosti Námes-
tie osloboditeľov), ako aj širokej Rákócziho 

okružnej – Rákóczi körút (v súčasnosti 
Moyzesovej) s alejou. Za nimi stoja predmes-
tia Košíc – huštáky. Na východnej strane zasa 
zástavba končí Mlynským náhonom, za kto-
rým stojí už len železničná stanica a vtedajší 
Kertész tér, zárodok dnešnej Masarykovej 
ulice. O niečo viac ako 30 rokov sa zrealizova-
li niektoré návrhy uvedenej komisie, ako pre-
tvorenie lúky pred stanicou na park, pretvo-
renie voľných priestranstiev na juhu a severe 
v námestia a z veľkej časti zastavanú západnú 
stranu Rákócziho okružnej verejnými budo-
vami. Mesto je teda zrastené s niekdajšími 
predmestiami a zároveň plošne rozšírené po 
celom svojom obvode. Nápadným rozdielom 
je aj množstvo kasární a vojenských objektov, 
ktoré za ten čas pribudli a vtlačili mestu nový 
ráz posádkového mesta – sídla okruhového 
veliteľstva. Mesto vstúpilo do 20. storočia za 
sprievodu intenzívnej stavebnej činnosti. Ako 
sa o tom dozvedáme z miestnej tlače, išlo 

najmä o dláždenie a asfaltovanie ulíc a úpra-
vu kanalizácie. Mesto už začiatkom storočia 
malo plynáreň a plynové osvetlenie a vybudo-
vané elektrické dráhy. Košice začali pociťovať 
potrebu regulácie stavebnej činnosti a lokál-
na dobová tlač sa týmto problémom relatív-
ne intenzívne zaoberala. Publikovala úryvky 
z odborných publikácií o urbanizme, ktorý-
mi vzbudzovala záujem verejnosti o prob-
lém a zároveň vyzývala predstaviteľov mesta 
k aktivite. Ako prvoradú požiadavku regulá-
cie uvádza potrebu spracovania regulačného 
plánu s perspektívou 30 – 50 rokov.5 Repre-
zentant mesta (L. Körmendy-Ékes – mestský 
radca) navštívil v roku 1910 berlínsku urba-
nistickú výstavu, o čom referuje v miestnej 
tlači.6 Možno povedať, že lokálna dobová tlač 
je plná kritických článkov o nedostatkoch 
plánovitosti pri výstavbe a zároveň požaduje 
nápravu stavu. V neskorších vojnových ro-
koch, ktoré boli pre obyvateľstvo veľmi ťažké, 

1  homolkov plán košíc, rok 1869
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2  košice na začiatku 20. storočia – nyulaszi, 1906.
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sa pozornosť médií sústreďovala skôr na 
problémy spojené s vojnovým stavom a regu-
lácia mesta sa nezdala byť takou naliehavou. 
V roku 1917 však s blížiacim sa koncom vojny, 
po ktorom sa očakával hospodársky vzostup, 
sa dostáva otázka rozvoja mesta opäť do pop-
redia. Mesto vypisuje na reguláciu mesta za-
čiatkom leta 1917 celoštátnu anonymnú ide-
ovú urbanistickú súťaž. V zmysle súťažných 
podmienok7 išlo o súťaž ideovú, vypisovateľ 
nestanovil žiadne východiskové podmienky 
a súťažiaci teda mali sami rozoznať problémy 
na riešenie a sami stanoviť rozvojové záme-
ry. Odovzdať bolo treba jediný výkres v mier-
ke 1 : 5 000 a správu. Napriek tomu, že všetky 
súťažné návrhy sú nezvestné, máme o tejto 
súťaži pomerne dobré vedomosti vďaka tomu, 
že miestna tlač obšírne informovala o jej výs-
ledkoch, ale aj preto, že v archíve mesta Košíc 
sa dochovala kompletná agenda súťaže vrá-
tane poroty. Porota zasadala začiatkom roku 
1918 a v lete bola následne usporiadaná výs-
tava súťažných návrhov. Predsedom poroty 
bol Antal Palóczy, známy na Slovensku ako 
autor prvého regulačného plánu Bratislavy 
(1906). Súťaž oboslalo 11 autorov. I. cena bola 
udelená dvojici autorov László Warga a Jenő 
Lechner, II. cenu získal György Kopeczek, bu-
dapeštiansky architekt, ktorý je v Košiciach 
známy svojou budovou notárskeho náukobe-
hu (v súčasnosti mestský úrad MČ Staré Mes-
to a štátnej verejnej nemocnice (v súčasnosti 
FNsP L. Pasteura). III. cena bola udelená au-
torovi Ede Novákovi. Ďalej sa porota uzniesla 
na udelení dvoch odmien, a to Aladárovi Piro-
vitsovi a Artúrovi Pallósovi. Ako to bolo ešte 
donedávna zvykom, ocenené a odmenené ná-
vrhy ostali v majetku vypisovateľa, pri ostat-
ných návrhoch nebola otvorená obálka s me-
nami autorov a títo autori ostanú pre nás asi 
navždy neznámi. Víťaz súťaže László Warga 
bol kráľovským radcom a zakladateľom kated-
ry urbanizmu na TU Budapešť, Jenő Lechner 
bol síce viac architektom ako urbanistom, ale 
dobre poznal mesto, lebo v Košiciach sa anga-
žoval ako poradca mesta pre lobovanie v pros-
pech umiestnenia „tretej univerzity“ do Košíc. 
Miestna tlač opisuje veľmi podrobne jednotli-
vé plány a hodnotenia jednotlivých porotcov.8 
Následne mesto poverilo víťazný kolektív 
zhotovením konečných plánov s uplatnením 
kladne hodnotených riešení ostatných súťa-
žiacich. Ďalšie obdobie však bolo veľmi turbu-
lentné a doba nepriala plánovaniu miest. Ar-
chitekti sa načas odmlčali, aby sa v roku 1921 
ozvali mestu s tým, že napriek prevratným 

udalostiam svoj záväzok splnili, súťažný ná-
vrh prepracovali v zmysle odporúčania poroty 
a pripravili na prevzatie. Mesto Košice plán 
prevzalo a jeden jeho výtlačok sa dodnes na-
chádza na Útvare hlavného architekta. Vďaka 
novinovým článkom z dobovej tlače a archív-
nym dokumentom dokážeme plán podrob-
ne opísať, aj keď jeho textová časť a legenda 
sa nezachovali. Mesto je zónované na zónu 
so zástavbou kompaktnou, polokompaktnou 
a voľnou. Zástavba sa rozvoľňuje smerom 
k okrajom mesta. „Lepšie štvrte“ na bývanie 
navrhuje na severe mesta, na juhu potom 
v blízkosti priemyselných plôch bývanie pre 
robotníkov. Navrhuje plochy obytnej zástav-
by aj na dnešnej Terase. Svahy pod Terasou 
sú plochami systému zelene, ktorý formou 
parkov alebo alejí pozdĺž ulíc obkolesuje cen-
trálnu časť mesta z troch strán. Pozoruhod-
ný je návrh občianskej vybavenosti, komplex 
technickej univerzity zhruba v mieste dnešnej 
FNsP na vyvýšenom mieste na Terase, vedec-
ká univerzita na severnom okraji mesta v osi 
Hlavnej ulice. Na severe v kontakte so zónou 
lesa a výhľadom na mesto je navrhnutý nový 
cintorín s krematóriom a na Hornáde roz-
siahly komplex kúpaliska. Dvojica tržníc na 
severnom a južnom okraji jadra s napojením 
na železničnú vlečku, nová železničná stanica, 
radnica, nový komplex múzeí v mieste Kato-
vej bašty, hasičská stanica, mestský bitúnok 
atď. Okrem toho plán určuje továrenské zóny, 
plochy železnice, zeleň a vodné plochy a dôle-
žité verejné budovy. V rámci dopravy sú na-
vrhnuté električkové trate a výškovo osadené 
podchody pod železničnou traťou. Nijako nie 
je navrhnuté napojenie mesta na dopravnú 
infraštruktúru vyššieho rádu. Zaujímavosťou 
je navrhované splavnenie Hornádu pomo-
cou plavebného kanála. Ten mal byť jedným 
z hnacích motorov rozvoja mesta. („Keď sa 
dostaneme od Tisy vodnou cestou až po Koši-
ce – nebudeme mestom dôchodcov!“ – hlásali 
miestne noviny8). Celkovo však návrh môže-
me považovať len za ideový, nedá sa určiť ani 
plánovaná veľkosť sídla, lebo na pláne nie je 
zobrazené celé mesto a nie je z neho jasné, 
pokiaľ zástavba siaha. Návrh však vypĺňa celú 
riečnu nivu, zástavba vystupuje na Terasu 
a na východe na svahy Furče, čiže na plochy, 
ktoré boli zastavané až v sedemdesiatych ro-
koch. Autori sa silne sústredili na malebnosť 
a rozmanitosť tvarovania mestských priesto-
rov, vyhýbali sa používaniu pravidelných ge-
ometrických schém, nepochybný je vplyv uče-
nia Camilla Sitte.9

3  Regulačný plán Warga-Lechner, 1921
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medZiVOjnOVÉ ObdObie
Uplatnenie tohto plánu v nových pomeroch 
bolo problematické. Plán, ktorý bol zhotove-
ný bez spolupráce s objednávateľom, len ako 
dopracovanie súťažného návrhu podľa odpo-
rúčania poroty nemožno ani považovať za iný 
ako predbežný. Okrem toho bol príliš ambi-
ciózny aj vzhľadom na veľmi intenzívny sta-
vebný rozvoj počas prvej ČSR, aby mohol byť 
realizovaný, a tak sa po roku 1918 stavalo viac 
na pozemkoch s už existujúcou infraštruktú-
rou (napr. štvrť Malá Praha na už založenej 
Letnej ulici, dôstojnícke bytové domy pri Ka-
tovej bašte na pozemkoch určených pre budú-
ce múzeum, rodinné vilky a bytové domy poš-
tových zamestnancov v tzv. úradníckej štvrti 
na severe, kde boli ulice vytýčené ešte v pre-
dvojnovom čase). Areál technickej univerzity 
bol založený v severnej časti mesta a vznikol 
ako dodatočné využitie objektov po výstave 
východ ČSR v roku 1938, takisto v rozpore 
s Wargovým plánom. Možno povedať, že len 
nemocnica bola dostavaná v zmysle regulač-
ného plánu. Novú zástavbu na severe navrhli 
a vytýčili zememerači (Zikmund – Schwartz, 
1925). V čase prvej ČSR bol pripravovaný 

nový regulačný plán, z tohto obdobia sa však 
zachovalo len málo dokumentov. Dokumen-
ty Archívu mesta Košice svedčia o tom, že už 
v roku 1926 bola snaha o vypísanie súbehu 
na zhotovenie regulačného plánu, zasadanie 
regulačnej komisie mesta malo snahu zákaz-
ku zadať v roku 1937 architektovi Josefovi 
Chocholovi z Prahy, namiesto toho sa však 
rozhodla opäť hľadať spracovateľa súbehom. 
Z ďalšieho vývoja máme len hmlisté správy. 
Zrejme k nejakému druhu súťaže predsa len 
došlo, lebo v archíve Východoslovenskej galé-
rie je zmienka, že košický architekt Béla Si-
pos získal II. a III. cenu za návrh čiastkového 
regulačného plánu10 a životopisci Bohuslava 
Fuchsa hovoria o jeho „náčrte“ na reguláciu 
centra Košíc11 z roku 1938. Po tomto roku 
však už nebolo veľa času na dokončenie plá-
nu. O dianí po viedenskej arbitráži vieme len 
z článkov lokálnych novín. Popisujú stručne 

„české“ územnoplánovacie úmysly, ktoré mali 
spočívať vo výstavbe novej železničnej stani-
ce na sever od dnešnej, čo je myšlienka, kto-
rá zaznela už aj v súťaži v roku 1917. Stanica 
bola situovaná do osi Klobussitzkého ulice 
(v súčasnosti Masarykova), ktorá mala byť 
pretvorená na významnú mestskú triedu, ve-
dúcu cez Husitské nám. (predtým Fr. Jozefa, 
v súčasnosti Maratónu mieru) po Kalvárskej 
(v súčasnosti Čs. armády) až po Kalváriu. Od 
tejto línie na sever sa mali rozprestierať nové 
obytné štvrte. Je možné, že uvedený zdroj 
opisuje práve Fuchsov návrh. Ten istý zdroj 
súčasne referuje o pripravovanom dočasnom 
regulačnom pláne. Definitívny plán bol hoto-
vý v roku 1943.12 Všetky tieto spomenuté plá-
ny sú nezvestné.

4  Model Fuchsovho smerného plánu z roku 1950 
publikované s láskavým dovolením Musea města brno
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POVOjnOVÉ ObdObie
Prvou povojnovou koncepciou bol smerný 
a regulačný plán Košíc, ktorého spracovate-
ľom je Bohuslav Fuchs a participoval na ňom 
aj Karel Hannauer, ktorý v tom čase pôso-
bil na SVŠT v Bratislave. Práce prebiehali od 
roku 1948 do 1950. Regulačný plán mal byť 
zameraný na výstavbu „Veľkých Košíc“, to 
znamená Košíc aj s pripojenými okolitými 
obcami, k čomu Národný front vydal mani-
fest a uzniesol sa, aby pripravovaný regulačný 
plán mesta bol zameraný na ich vytvorenie.13 
O tomto diele vieme zatiaľ len veľmi málo. 
Košice ho nikdy nepoužili ako územnopláno-
vací nástroj a nedošlo ani k jeho schváleniu. 
Do dnešného dňa sa zachovalo len niekoľko 
fotografií modelu, ktoré sú uložené v depozi-
tároch Musea města Brno.14 Na nich je vidieť 
vizionársky návrh zástavby na terénnych te-
rasách na západ od starého mesta v rozsahu 
zhruba od dnešného amfiteátra až po Šibe-
nú horu na juhu. To je práve rozsah výstav-
by, ktorá začala od šesťdesiatych rokov a dala 
vzniknúť známemu sídlisku Terasa. Ukazuje 
sa teda málo známy fakt, že otcom myšlienky 
výstavby na dnešnej Terase je Bohuslav Fuchs 
a nie architekti, ktorí prišli za ním a ktorým 
sa táto koncepcia doteraz bežne prisudzuje. 
Ba čo viac, Fuchs rozpracoval aj regionálnu 
štúdiu, v ktorej overuje možnosti výstavby 
Hutného kombinátu HUKO.15 Z modelu je 
vidieť aj návrh rozvoja na severe mesta v men-
šom rozsahu a vytvorenie výraznej mestskej 
triedy s výškovými akcentmi v osi ulíc Mol-
davská – Štúrova – Námestie osloboditeľov 
s predĺžením až po Hornád. Existencia tohto 
návrhu bola úspešne ignorovaná, čo mohlo 
súvisieť s perzekúciou Fuchsa v neskorších 
rokoch. Jeho návrh v päťdesiatych rokoch 
nemohol obstáť ani ideologicky. Nesledoval 
totiž oficiálnu líniu socialistického realizmu.

ObdObie sOCialistiCkÉhO 
realiZmu
Profesor Viktor Malinovský sa zmieňuje ako 
o prvom košickom pláne až o pláne, ktorý 
spracoval František Kočí, brnenský architekt, 
ktorý prišiel na košický Stavoprojekt počas 
kampane výstavby kombinátu HUKO.16 Nikto 
z architektov, ktorí spracovali ďalšie návrhy, 
sa vo svojich textoch o Fuchsovi nezmieňuje 
a ani nepriznáva, že niečo z Fuchsových myš-
lienok do svojho návrhu preberá. S rozhodnu-
tím o výstavbe HUKO v roku 1950 prichádza 

i očakávanie prudkého populačného a urba-
nistického rozvoja mesta a potreby tento roz-
voj usmerniť územným plánom. Množstvo 
plánovacej a projekčnej práce, ktorú bolo tre-
ba vykonať v krátkom čase sa nedalo zvládnuť 
s vtedajším personálnym obsadením košické-
ho Stavoprojektu. Preto do Košíc prichádzajú 
odborníci z iných častí Československa, naj-
mä z Čiech, ktorým je daná možnosť podieľať 
sa na zhotovení smerného plánu Košíc, zho-
tovení rajónového plánu HUKO a zhotovení 
územnoplánovacích dokumentov a projektov 
mesta Šaca a projektov ďalších sídlisk v mes-
te, súvisiacich s výstavbou nového priemyslu. 
Títo pracovníci boli sústredený do zvláštneho 

„brigádnického“17 ateliéru, ktorý sa zaoberal 
výhradne plánovaním v súvislosti s HUKO. 
Úloha spracovania nového smerného plánu 
pripadla Františkovi Kočímu, brnenskému 
architektovi, ktorého spolupracovníkom sa 
stal vtedy čerstvý absolvent Jiří Hrůza. V tom 
čase mali Košice 60 000 obyvateľov a stále 
si uchovávali ráz historického mesta, ktoré 
bolo ušetrené prudkého rastu, spôsobeného 
rozvojom priemyslu. Charakter mesta určo-
val viac početný stav štátnych zamestnancov, 
obchodníkov a najmä vojenského personá-
lu. Výšková hladina zástavby v meste len na 
niekoľkých miestach presiahla jedno poscho-
die, len v okrajových štvrtiach postavených 
v medzivojnovom období stáli obytné domy 
vyššie. O prácach na smernom pláne publi-
koval Jiří Hrůza.18 Aj odborné texty tej doby 
sú presiaknuté propagandistickým balastom 
(Jiří Kroha), či nekritickým poukazovaním na 
čerpanie skúseností sovietskych kolegov pri 
každej možnej príležitosti. Údernícky spôsob 
práce, charakteristický pre onú dobu neobiši-
el ani oblasť projekcie a podpísal sa negatívne 
na výsledkoch práce.19 Architekti nemali k dis-
pozícii dostatočný zadávací dokument, ten si 
museli spracovať sami v rámci prieskumov, 
vrátane napr. cieľového počtu obyvateľov. 
Spracovatelia smerného plánu nekoordino-
vali svoju prácu so spracovateľmi rajónového 
plánu alebo Šace a samotného HUKO a chy-
bou bolo najmä to, že tieto tri úrovne pláno-
vania nenadväzovali na seba chronologicky, 
ale spracovávali sa naraz, bez efektívnej ko-
ordinácie. Výsledok je známy, systém práce 
viedol k obrovským hospodárskym škodám, 
až sa nakoniec dospelo k tomu, že začiatkom 
roku 1953 výstavba Hutného kombinátu sa 
musela zastaviť, odložiť na neurčito a začať až 

5  Smerný územný plán Františka kočího, 1951

6  Smerný územný plán košíc – kurča - hladký - Banya, 
1961
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o niekoľko rokov neskôr, s lepšou prípravou 
a na inej lokalite. Spracovanie smerného plá-
nu bolo takisto zaťažené ideologickými po-
žiadavkami doby. V duchu tejto ideológie sa 
mala pretvoriť aj tradičná identita mesta. Pri 
rozhodovaní o tom, či postaviť nové satelit-
né sídlo, alebo rozvíjať a prestavať existujúce 
sídlo sa plánovači neriadili racionálnymi, ale 
ideologickými hľadiskami. Autori sami pri-
znávajú: „Z důvodů, které vedly k tomuto roz-
hodnutí, stojí na prvním míste důvody poli-
tické, které spočívají v tom, že se Košice jako 
celek stanou městem hutníků a tím se zásad-
ním způsobem změní jejich třídní struktura 

– město buržoazní s malým podílem průmys-
lového dělnictva se změní v město dělnické.“20

Je príznačné, že Kočího plán v plnej miere 
ignoroval návrh Bohuslava Fuchsa, ktorý bol 
zhotovený pred ním. Súviselo to s perzekú-
ciou a všemožným obmedzovaním činnosti 
Fuchsa v päťdesiatych rokoch. Fuchsov návrh 
ani v ničom nevyhovoval socialistickej este-
tike tej doby. Kočího návrh je oproti Fuchs-
ovmu krokom späť, opúšťa moderné zásady 
urbanizmu, ktorý preferuje komplexné fun-
govanie sídelného celku a vracia sa k metóde 
tvorby, ktorá preferuje tvarové určovanie, mo-
numentalitu, symetriu a podobne ako výraz 
nadvlády režimu. Kočího návrh je plne v súla-
de so zásadami tvorby metódou socialistické-
ho realizmu. 

Kočí rozvíjal mesto smerom na sever a na 
juh a nevybočoval z tradičného priestoru 
mesta, ktorým bola riečna niva Hornádu a ne-
plánoval ani žiadnu rozsiahlejšiu výstavbu 
v priestore dnešnej Terasy, ako to pred ním 
navrhoval Fuchs. Navrhované obytné štvrte 
sú najmä na severe a jedná sa o tradičnú ulič-
nú zástavbu s uzatvorenými blokmi domov 
so šikmými strechami s výškou okolo 4 – 5 
podlaží.21 Výrobné plochy sú najmä na juhu. 
Na svahoch Terasy rozvíja od dnešného am-
fiteátra smerom na juh po Šibenú horu pás 
zelene. Podobným pásom zelene obkolesuje 
mesto aj z východu pozdĺž Mlynského ná-
honu a železničnej trate. Na Terase umiest-
ňuje univerzitný campus. Pre návrh je cha-
rakteristická tvorba námestí a ich spájanie 
monumentálnymi uličnými osami, na konci 
ktorých sú umiestnené výškové dominanty. 
Najvýraznejšou osou je Hlavná ulica v seve-
rojužnom smere, ktorú člení troma námes-
tiami. Na juhu z Námestia osloboditeľov vy-
tvára námestie „politické“, navrhované pre 

organizovanie manifestácií pracujúcich s ka-
pacitou až 40 000 zhromaždených s budova-
mi straníckych, odborárskych a pod. orgánov. 
V strede mesta v priestore medzi divadlom 
a Dómom navrhuje vytvorenie „ústredného 
reprezentačného námestia“, ktoré vznikne 
asanáciou historickej zástavby na východnej 
strane Hlavnej v priestore medzi kaplnkou sv. 
Michala a divadlom, a na ich mieste navrhuje 
výstavbu JNV (jednotný národný výbor) ako 

„výraz moci lidu, která spolu s významnými ar-
chitektonickými památnikmi minulosti vytvo-
ří bohaté a krásné náměstí“. Stavebná čiara 
JNV je v návrhu posunutá smerom na východ, 
aby sa okolo Dómu vytvorilo pravouhlé obdlž-
nikové námestie. Napokon na severe vytvára 
z námestia Maratónu mieru námestie „kultú-
ry“, ktorého vytvorenie sa tiež nezaobíde bez 
asanačného zásahu do historickej zástavby. 
Takto upravený severojužný diameter potom 
pretína ďalšími vo východo-západnom sme-
re. Jedna vedie od stanice cez Dóm na Terasu, 
kam umiestňuje komplex univerzít. Budovy 
univerzít mali byť hlavnou dominantou stoja-
cou nad mestom. Pripomínajú tvarovo, svojou 
vežovitou architektúrou zmenšeninu mos-
kovskej Lomonosovovej univerzity. Paralelná 
s touto osou je os kolmá na Hlavnú, vedená 
námestím Maratónu mieru. Na západe končí 
mohutným amfiteátrom posadeným do svahu 
pod Terasou a na západe končí dominantnou 
stavbou, pred ktorou sa diagonálne rozvet-
vuje. Historický stred mesta označuje štvor-
icou vežovitých stavieb, ktoré sú rohmi pra-
vouhlého obdĺžnika a v ktorom leží centrum. 
Keďže plocha, ktorú zaberá mesto v Kočího 
návrhu je menšia ako v návrhu Wargovom, 
Fuchsovom i neskoršom Hladkého, návrh je 
evidentne poddimenzovaný. Mesto nemohlo 
poskytnúť dostatok plôch pre rast spôsobený 
výstavbou oceliarní. Návrh sa metódou tvor-
by vracia späť k Wargovmu návrhu. Kým však 
Warga sa snažil pochopiť a rozvinúť genia loci 
mesta, inšpiroval sa historickými formami, 
Kočí sa ho snaží pretvoriť v duchu aktuálnej 
štátnej ideológie. V oboch návrhoch sa však 
kladie viac dôrazu na formálnu stránku urba-
nizmu ako na komplexné funkčné usporiada-
nie plôch. V zmysle tohto plánu však vzniklo 
v krátkom čase relatívne dosť veľa výstavby. 
Okrem známej výstavby hutníckeho mesta 
Šaca sú to sídliská I., II. a III., postavené v du-
chu sorely, ďalej bola pripravená v stupni pod-
robného územného plánu rozsiahla prestavba 

štvrtí na juh od námestia Osloboditeľov, pre-
behla celoštátna súťaž na prestavbu námestia 
Osloboditeľov (1955) a pripravila sa výstavba 
amfiteátra s kapacitou 20 000 divákov.

ObdObie PO destaliniZáCii 
a VýstaVba VsŽ
Zastavenie výstavby HUKO malo negatívny 
vplyv na rozvoj Košíc, v dôsledku čoho opad-
lo aj tempo výstavby a napr. Šaca ostala tor-
zom. V tejto situácii spracovali štúdiu nového 
smerného územného plánu košickí architekti 
Ján Gabríni a Ladislav Greč (1956 – 1957). Pre 
neujasnenosť budúcnosti hospodárskeho roz-
voja mesta však nemohol byť ani tento plán 
jasným riadiacim dokumentom výstavby.22 
V novembri 1958 uznesením vlády ČSSR bolo 
rozhodnuté o výstavbe VSŽ. Miesto pre nový 
závod bolo vybraté na základe vyhľadávacej 
štúdie spomedzi 19 lokalít na východnom Slo-
vensku (nielen v Košiciach), v rámci ktorých 
sa skúmala dopravná dostupnosť, geológia, 
hladina spodných vôd atď., pričom rozhodu-
júcim argumentom pre výstavbu v Košiciach 
bolo, že v prípade lokalít vzdialených od väč-
šieho sídla by bolo treba vybudovať nové mes-
to s počtom obyvateľov okolo 60 000 – 70 000. 
V prípade Košíc bolo možné využiť existujúcu 
infraštruktúru. Vyhľadávaciu štúdiu s náz-
vom „Východoslovenské železárny – mož-
nosti umístění v košickém prostoru“ spra-
coval Hutní projekt Praha v 1958 (Kovařík). 
S pripravovanou výstavbou VSŽ bolo treba 
zopakovať celý proces spracovania rajónové-
ho plánu a smerného územného plánu Košíc, 
tentoraz už na racionálnom základe. Úloha 
spracovania smerného plánu Košíc pripadla 
v rámci Stavoprojektu Košice kolektívu Mi-
lan Hladký, Ján Kurča a Ivan Bányai, doprav-
ným expertom bol Vojtech Gerstbrein. Pred 
projektantmi stála úloha, aby navrhli plochy 
pre zdvojnásobenie počtu obyvateľov behom 
nasledujúcich 15 rokov. Táto požiadavka sa 
nedala splniť výstavbou na asanovaných plo-
chách, lebo úbytok bytov spojený s asanácia-
mi by predstavoval problém. Ostávala mož-
nosť vybudovať nové súbory v nadväznosti na 
staré mesto alebo navrhnúť ich formou sate-
litného útvaru. Voľba padla na prvú možnosť, 
aby nový súbor dokázal využiť vybavenosť 
centra starého mesta. Návrh nového smerné-
ho plánu znamenal návrat ku koncepcii Fuch-
sovej výstavby na Terase, hoci zastaviteľnosť 
Terasy ešte bola určitý čas na vážkach kvôli 
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predpokladu výskytu magnezitu v tejto lokali-
te. Preto autori overovali aj iné riešenia, napr. 
rozvinutie zástavby na južných úpätiach Ru-
dohoria smerom na Šacu formou pásového 
mesta, vytvoriac tak súmestie Košice – Šaca.23 
Mesto, ktoré v čase schválenia tohto plánu 
malo 83 000 obyvateľov, malo do roka 1965 
dosiahnuť počet 120 000 a konca návrhového 
obdobia v roku 1975 dosiahnuť počet 180 000 
obyvateľov.24 Základom nárastu počtu obyva-
teľov bola výstavba v dvoch stavebných obvo-
doch na Terase, severný IV. obvod bol pláno-
vaný pre 50 000 obyvateľov, južný V. obvod 

pre 20 000 obyvateľov. Okrem toho bola na-
vrhovaná prestavba a dostavba v údolných 
polohách mesta a dostavba nedokončeného 
súboru Šaca. V porovnaní s predchádzajú-
cim smerným plánom Kočího vidíme, že ten-
to nerieši tvaroslovie mestských priestorov, 
ale definuje funkčné plochy a ich vzájomné 
vzťahy. Šesťdesiate roky boli už inou dobou, 
než časy plánovania a výstavby HUKO. Sta-
vebníctvo zaznamenalo technologický posun 
k spriemyselneniu a k typizácii na báze veľko-
panelovej montáže domov. Rozmery typizo-
vaných obytných domov narástli a to všetko 

malo vplyv aj na urbanistické riešenia. Nový 
smerný územný plán znamená definitívny 
odklon od tvorby mesta formou tradičných 
ulíc a námestí a znamená nárast mierky, tvor-
bu monofunkčných zón, rozvoľnenie zás-
tavby, zánik ulice a jej spoločenskej funkcie 
a jej nahradenie neurčito ohraničeným pries-
torom, v ktorom je oddelená pešia doprava 
od motorovej a v ktorom je na pohľad množ-
stvo zelene, v skutočnosti však len „zvyško-
vých plôch“ bez jasnej funkcie. Najdôležitej-
ším počinom zrealizovaným na základe tohto 
územného plánu je Nové mesto, čiže košická 

7  Územný plán hSa košice, Vl. Michalcová 1976
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Terasa, v súčasnosti dôležitá zložka identity 
mesta. Pred jej realizáciou však vzniklo ešte 
niekoľko menších pozoruhodných súborov 
zrealizovaných „predpanelovou“ technoló-
giou, v ktorých autor už opustil spôsob blo-
kovej zástavby, stále však vytváral priestory 
s možnosťou jasnej orientácie a udržal líniu 
uličnej čiary. Sú to sídliská Solovjevova, Mier 
a Mlynský náhon od architekta Ladislava Gre-
ča. Navrhovanie podrobného územného plá-
nu Nového mesta prebiehalo súčasne so spra-
covaním smerného územného plánu. Na KPÚ 
(Stavoprojekt Košice) si uvedomovali nároč-
nosť úlohy a preto bol usporiadaný pracovný 
seminár za účasti odborníkov z praxe i vyso-
kého školstva. Seminár sa uskutočnil v júli 
1959 a jeho účastníkmi boli architekti Benda, 
prof. Hruška, Krásny, Staša a Steller. Účast-
níci seminára spracovali svoje návrhy formou 
grafickej štúdie v mierke 1 : 5 000. Následne, 
aplikujúc poučenia zo seminára, spracovali 
podrobný územný plán Nového mesta Franti-
šek Gašparík a Bertold Hornung.25 Princípom 
zástavby na Terase je rozčlenenie územia do 
obytných okrskov – „luníkov“, z ktorých kaž-
dý má svoje okrskové centrum, celá Terasa 
má potom obvodové centrum, ktoré v návrhu 
prerastá do jedného celku s celomestským 
centrom (CMC). Plochy určené pre výstavbu 
smerným územným plánom sa vyčerpali skôr, 
než uplynulo návrhové obdobie územného 
plánu. K nedostatku plôch pre výstavbu pris-
pelo aj to, že sa nepodarilo uspokojivo vyrie-
šiť kolíziu letiska a bývania a preto v južnej 
časti Terasy nebolo možné rozvinúť zástavbu 
úplne podľa zámerov autorov. Nasledovalo 
preto spracovanie Revízie SÚP, ktorej auto-
rom sa stal Ladislav Greč v roku 1967. Revízia 
prichádza s novými rozvojovými plochami na 
východ od starého mesta, Ťahanovce, Magne-
zitka, Furča, Košická Nová Ves, nad Jazerom 
a Krásna. Smerný územný plán z roku 1961 
má za sebou úspešnú bilanciu. V období jeho 
platnosti sa zrealizovali v zmysle návrhu VSŽ 
s výkonnou elektrickou rýchlodráhou do Ko-
šíc a paralelnou expresnou cestou a v podsta-
te celý západný obvod mesta, ďalšie obytné 
súbory na severe a severovýchode mesta nad 
rámec smerného plánu sídlisko Nad jaze-
rom. Neúspechom plánu je, že sa Kuzmányho 
sídliskom zastavali plochy pod východnými 
svahmi Terasy, pod ktorými mala viesť ex-
presná komunikácia spájajúca sever mesta od 
amfiteátra po Moldavskú cestu24. Chýbajúca 

komunikácia v smere sever – juh bola nahra-
dená inou, vedenou v trase zrušeného Mlyn-
ského náhonu a obrala mesto o charakteris-
tický prvok jeho obrazu. 

VZnik aglOmeráCie
Ďalšou v rade celomestských koncepcií je 
územný plán hospodársko-sídelnej aglomerá-
cie (ÚPN HSA) Košice, spracovávaný od roku 
1971, schválený v roku 1976. Jeho spracovate-
ľom bol URBION, autorom Vlasta Michalcová. 
Tento plán sa nazýva plánom hospodársko 

– sídelnej aglomerácie a názov vyjadruje pod-
statný rozdiel oproti plánom predchádzajú-
cim. Rieši oveľa širšie územie, okrem celého 
okresu Košice – mesto aj priľahlé sídla, kto-
ré odvtedy sú už súčasťou Košíc. Návrhovým 
rokom bol rok 2000 s cieľovým počtom oby-
vateľov 300 000. Tento ambiciózny plán by 
bol zaradil Košice v rámci ČSSR do rovnakej 
veľkostnej kategórie s Ostravou. Dôvod jeho 
obstarania bol jednoduchý, prvýkrát v histórii 
košického územného plánovania sa stalo, že 
nastaním cieľového dátumu predchádzajúce-
ho plánu sa plán naplnil aj vecne. Výstavba 
sa v riadila podľa revidovaného SÚP a záro-
veň prebiehala príprava ďalšieho plánu naj-
mä formou štúdií a súťaží. Základy budúceho 
plánu boli teda dané už revíziou SÚP, to čo 
ÚPN HSA priniesol nové, bolo prekročenie 
ďalšieho vývojového prahu mesta a to pre-
rastenie mesta do údolia Torysy. Ešte v čase 
platnosti SÚP prebehla príprava niektorých 
súborov. IX. obvod – Furča bol v roku 1968 
pripravovaný formou vyzvanej súťaže s účas-
ťou B. Fuchsa, E. Hrušku a košických archi-
tektov J. Kurču a B. Hornunga.26 Z ich prác 
sú známe niektoré fragmenty, v ktorých je 
vidieť zástavbu ako na horizonte, tak aj na 
západných svahoch Furče. Zástavba je rôzno-
rodá, striedajú sa rodinné domy, kobercová 
zástavba aj výškové domy. Podrobný územ-
ný plán neskôr spracoval kolektív Bél, Mer-
javý a Lokša. Účasť Fuchsa na tejto a ďalších 
aktivitách presadzoval pravdepodobne jeho 
bývalý asistent na technike v Brne Ladislav 
Greč. Fuchs ďalej v roku 1971 na študijnej 
úrovni navrhuje aj XI. obvod Ťahanovce. Oba 
jeho návrhy sú hustou kobercovou zástavbou 
s rastrovým komunikačným systémom, v kto-
rých kombinuje zástavbu s rôznymi výškami 
a rôznou typológiou domov. V Ťahanovciach 
dokonca navrhuje hobby záhradky pre oby-
vateľov bytových domov, ktoré by sme dnes 

nazvali komunitnými záhradami. Tento spô-
sob zástavby nazýva v súkromnom liste Gre-
čovi „modernizovaným zahradním městem“ 
a sám priznáva vplyv anglického urbanizmu.27 
Fuchsove vizionárske návrhy boli umožnené 
zrejme prechodným uvoľnením v roku 1968 
a jeho pretrvávajúcim vplyvom ešte v rokoch 
1970 – 1971. Ich realizácia v podmienkach 
normalizácie bola nepredstaviteľná. K prípra-
ve najväčšieho urbanistického počinu podľa 
ÚPN HSA – návrhu Východného mesta, nazý-
vaného aj sídlisko Družba sa pristúpilo v roku 
1972 formou celoštátnej súťaže. Súťažiaci 
navrhovali súbor na území svahov otočených 
na východ v pruhu tiahnúcom sa na sever od 
obce Krásna nad Hornádom až po Košickú 
Novú Ves. Víťazným návrhom sa stal návrh 
kolektívu ČVUT Praha J. Němec, J. Krásny, 
H. Hexner, J. Zajíc.28 Následne v roku 1981 
spracovali územný plán zóny na Stavopro-
jekte Košice Bél, Lokša, Merjavý a Obušek. 
Východné mesto malo mať okolo 100 000 
obyvateľov, 32 500 bytov a množstvo vyššej 
vybavenosti. Jedným z impulzov rastu mesta 
mala byť aj od začiatku osemdesiatych rokov 
pripravovaná investícia jadrovej elektrárne 
Kecerovce (JEVS –Jadrová elektráreň Východ-
né Slovensko) v priestore medzi Prešovom 
a Košicami. Táto investícia si vyžiadala ko-
ordináciu plánovania Košíc a Prešova, ktorá 
sa zhmotnila v niekoľkých urbanistických 
prácach (1983 – Variantné riešenie prognos-
tickej štúdie SRA Košice – Prešov , 3 varianty 

– Stuchlý, Bél, Kohlmayer, ďalej 1984 – ÚPG 
VÚC JEVS Košice Prešov – 3 varianty auto-
rov Komrska, Bél, Beňo, 1986 – ÚPN VÚC 
JEVS, autori Bél, Hudec, Bzdúch a napokon 
1986 – Územný priemet výstavby JEVS v regi-
óne Prešov – Košice, autori kolektív US Sta-
voprojektu Košice). Pripravovaná masívna 
výstavba prinášala však aj ďalšie problémy 
a úlohy. Bola to napríklad otázka centra mes-
ta. Prílišné sústredenie sa na výstavbu nových 
obytných súborov bolo spojené s odvrátením 
pozornosti od rozvoja centrálnych častí mes-
ta, ktoré postupne chátrali. Mesto s ambíciou 
dosiahnuť 300 000 obyvateľov potrebovalo 
aj primerané celomestské centrum. Otázka 
riešenia centra sa skúmala už rokoch 1964 – 
1965, a to formou študijnej úlohy ZSA. Pozor-
nosť sa však skôr sústreďovala na historické 
centrum a jeho bezprostredné okolie. Spra-
covalo sa spolu päť študijných úloh, ktorých 
autormi boli L. Bauer, J. Gabríny, M. Hladký, 
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P. Hudák a K. Király. Posudzovací zbor hod-
notil ako najkvalitnejší Hladkého návrh, kto-
rého charakteristikou boli pomerne masívne 
asanácie zástavby okolo línie bývalého opev-
nenia tak, aby historické jadro bolo výrazne 
oddelené od novšej zástavby prstencom zele-
ne.29 Otázka celomestského centra mala byť 
riešená formou verejnej súťaže. Súťaž pre-
behla v roku 1975 a najvyššie hodnoteným 
návrhom sa stal návrh kolektívu ČVUT Pra-
ha v zložení J. Krásný, M. Hexner, J. Němec, 
J. Zajíc a V. Gerstbrein. Plocha riešeného úze-
mia v porovnaní so spomínanými študijnými 
úlohami bola oveľa väčšia a zahŕňala okrem 
historického jadra a jeho okolia aj obvodové 
centrum Terasy, ktoré návrhy integrovali do 
CMC. Následný územný plán zóny so zapraco-
vanými poznatkami súťaže zhotovil kolektív 
A. Bél, D. Hudec, E. Martončík a kol. (1979). 
Mestská pamiatková rezervácia a jej ochranné 
pásmo boli vyhlásené až neskôr v roku 1983. 
Pamiatková ochrana zaviedla plošnú ochranu 
komplexu pamiatok, ktorej ÚPNZ CMC ne-
mohol vyhovieť, a tak rýchlo stratil aktuálnosť.

V polovici osemdesiatych rokov nasta-
la podstatná zmena v aktuálnosti ÚPN HSA. 
Jej dôvodom bola zvýšená ochrana poľno-
hospodárskej pôdy, ktorá sa v priestore 

navrhovaného Východného mesta vyskyto-
vala. Výstavba Východného mesta sa stala 
nemožnou a vyvstala úloha nájsť náhradné 
plochy. Tie sa hľadali formou overovacích 
urbanistických štúdií napr. v priestore na 
sever od mesta (ÚPNZ OS Kavečany – L. Ko-
čiš, UŠ OS Družstevná/Horn. – prof. J. Ka-
van, FA SVŠT a následne D. Hudec), alebo 
na východ od neho (ÚPNZ Košická Nová Ves 

– Hudec, Bzdúch, Macko, Murko a následne 
ÚPTZ – Merjavý, Sekan, Simko). Strata Vý-
chodného mesta si vynútila rozpracovanie 
nového územného plánu, na ktorom začal 
pracovať na Urbanistickom stredisku kolek-
tív Alexandra Béla. Do roku 1988 spracova-
li koncept v dvoch alternatívach, k ich pre-
rokovaniu však už nedošlo a po roku 89 sa 
práce zastavili. Výstavba je až do dnešného 
dňa usmerňovaná aktualizovaným ÚPN HSA 
z roku 1993. (L. Kočiš, Ľ. Vlčková). Hodnotiac 
tento územný plán konštatujeme, že pokiaľ 
predchádzajúci SÚP skoncoval s koncepciou 
kompaktnej zástavby, ale mesto ako celok os-
talo kompaktné, ÚPN HSA už nemohol udr-
žať koncepciu kompaktného mesta. Košice 
sa v návrhu stali aglomeráciou vzájomne ne-
zrastených sídel pod spoločnou administratí-
vou. Ďalej treba konštatovať, že na rozdiel od 

predchádzajúceho je tento plán celkovo málo 
úspešný. Už v začiatkoch jeho platnosti pre-
stala byť reálnou jeho najpodstatnejšia časť 

– koncepcia Východného mesta, čo spôsobilo, 
že ambícia nárastu na 300-tisícové mesto sa 
stala nereálnou. Hľadanie náhradného rovno-
cenného riešenia za Východné mesto nebolo 
úspešné a napokon spoločenské zmeny po 
roku 1989 priniesli úplne novú situáciu, na 
ktorú tento dokument nedokázal dať odpoveď 
a to ani po množstve aktualizácií, ktoré musí-
me považovať len za územnoplánovacie pro-
vizórium. V zmysle pôvodnej koncepcie ÚPN 
HSA sa zrealizovali najmä obytné súbory Ko-
šického vládneho programu na západe mes-
ta a z najväčšej časti aj Ťahanovce, taktiež aj 
významná časť navrhovanej dopravnej infra-
štruktúry. Celkový pohľad na uplynulé storo-
čie ukazuje, že Košice mali celkovo tri územ-
né plány riešiace komplexne celé sídlo, ktoré 
boli riadne schválené a ktoré sa aspoň čiastoč-
ne naplnili. Súčasný stav provizória zmení až 
nový územný plán, ktorého príprava začala 
predchádzajúci rok a ukončí dnes už 39-roč-
nú, rekordne dlhú platnosť ÚPN HSA.
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