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Велику захвалност дугујем господину Војимиру Воји Мандићу, због 
тога што ми је дозволио увид у оригинални план виле Тешић, као и пуб
ли  ковање истог, који већ деценијама брижљиво чува као део породи ч ног 
наследства свог деде Војимира С. Тешића. Такође, велику зах вал  ност ду
гујем Народном музеју у Пожаревцу и кустосу Марини Радо   сављевић, Би
блиотеци САНУ и заменици управника библиотеке Дан ки Кужељ, Музе ју 
града Београд и кустосима Ангелини Банковић и Ани Вра њеш, Заводу за 
заштиту споменика културе града Београда на пру  же ној по моћи при
ликом прикупљања грађе, Архиву града Београда и архи ви стима Сло 
бодану Мандићу и Драгани Митрашиновић на помоћи прили ком уви да 
у пројектне планове Јарослава Прхала и бироа Матија Блеха и пу бли
ковања истих, Компанији Дунав осигурање, Музеју рудничкотаковског 
краја, рецен зентима исто ри чару Александру Марушићу и историчару 
уметности Радошу Гачићу, Ма тичном одељењу у Горњем Милановцу и 
госпођи Јасни Читовић Вука ши новић, фотографу мр Благоју Димићу, ди
зајнеру Вељку Тројанчеви ћу, лек тору Милици Вујсић, преводиоцу Сањи 
Дугић, као и мојој поро дици, за пру жену подршку, без чије помоћи ова 
публикација не би била објављена.

Аутор
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Теоретичари уметности често истичу да архитектура, као једна од 
најстаријих области људског стваралаштва, у себи спаја све врсте умет-
ности. Архитектура је одувек имала важну улогу, како због свог траја-
ња, тако и због специфичне симболике. Проучавање дела појединих 
градитеља, који су својим делима обележили одређену епоху, најбољи 
је начин да се њихово стваралаштво, друштвено-политичке и културне 
прилике у којима је архитектура настала расветли. 

Почетак веза у архитектури између Србије и Чешке зaпочео је, до-
сељавањем Чеха у Кнежевину Србију, у 19. веку, када се Србија поче-
ла све више окретати према европском културном стваралаштву. 
Ар хи тектонске везе настале су као плод сарадње ова два народа на 
успостављању панславенског духа међу Словенима.1 Идеје пансла вен-
ства, које су промовисане међу словенским народима у Аустро угарској 
монархији, у доба њеног распада, утицале су на долазак Чеха у нашу 
земљу. Важан период чешко-српских односа је период националног 
препорода. Пионири и посредници између Чеха и Срба су били Јозеф 
Добровски (1753-1859), Вук Караџић (1787-1864), Павел Јозеф Шафарик 
(1795-1861) и многи други. Није могуће прецизно одредити када су 
Чеси у већем броју почели да долазе у Србију. Највероватније је да се то 
догодило 1848. године. Франтишек А. Зах (1807-1892), један од учесника 
Првог словенског конгреса 1848. године, први пут долази у Београд 
1849. године. До почетка првог светског рата су се на истакнутим ме-
стима у војсци, здравству и друштвеном животу налазили бројни Че си.2 
Прво су дошле занатлије и радници, касније индустријалци, инжиње-
ри, доктори, музичари, банкари. Важна прекретница била је свакако 
1867. година, када Турци почињу да напуштају Београд. У земљи се све 
више осећао недостатак школованих људи. Због тога су повремено 
у новинама постављани огласи у којима се тражи школован кадар за 
рад у Србији.3 Многи Чеси настанили су се у Београду. Већина су били 
чланови чехословачке заједнице. У Кнежевину Србију долазили су због 
притиска који су трпели под Хабзбуршком монархијом на културу и 
језик. Тако је нпр. кнез Михаило Обреновић 1862. године позвао чеш-

Увод

1   Своју потврду панславенизам постиже после Првог светског рата у време фор-
мирања вишенационалних словенских држава, Републике Чехословачке под вођством 
Масарикa и јужнословенске Краљевине Срба, Хравата и Словенаца, са династијом 
Карађорђевића на челу. 

2   Н. Карамијалковић, Чеси Шумадије, Крагујевац 2003, 45-85.
3   Српске новине, 29. септембар 1843. године.
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ке музичаре, који су постали најбројнији покретачи и пропагатори 
музичке културе у Србији. Уз Стевана Мокрањца су, у његовом чувеном 
квартету свирала три Чеха. 

Франтишек А. Зах, рођен је 1807. године у Оломоуцу, Чешка. 
Долази у Београд 1849. године и оснива Артиљеријску школу ко  ја 
је ка сније прерасла у Војну академију. Кнез Михаило Обрено вић 
га је 22. септембра 1865. године поставио за начелника ар ти ље-
ријске управе у Крагујевцу и произвео у генерала Српске војске. 
Ово је највеће војно звање које је један Чех стекао у ино стран ст-
ву. Зах је био у пратњи кнеза Михаила на путу за Цари град, ради 
предаје српских градова из турских у српске руке. У при  према-
ма за рат са Турцима одређен је за начелника гене ралштаба. Као 
пензионер вратио се у Свободне Хамри, на имање свог пријатеља 
Јана Неволеа, где је живео неко врема, а затим одлази у Брно где је 
умро 14. јануара 1892. године. 

Јан Неволе рођен је у месту Виска, Чешка 1812. године. Апсол-
вирао је 1830. године на Високој техничкој школи, а затим је за-
вршио Технич ки факултет у Прагу. Школовао се и на Уметничкој 
академији у Бечу, где је стекао добро техничко и уметничко обра-
зовање. У Прагу је ра дио као архитекта у грађевинској ди рекци-
ји. На препоруку Јанка Шафарика долази у Србију 1845. године. 
Заједно са супругом Терезом купује има ње у Мокром Лу гу, где је 
сазидао породичну кућу. У Београду је добио посао у др жавној 
служби са звањем архитекте, које се од тада први пут упо требља-
ва. У Инжињерској школи на Топчидеру, основаној 1846. го дине, 
Неволе је предавао цртање. На његову иницијативу 1851. године 
основано је Одељење грађевина при Министарству уну трашњих 
де ла. Услед династичких промена напушта државну служ бу 1858. 
године и почиње да ради у Београду као приватни архи текта. Ме-
ђу значајним остварењима издвајају се Војна бол ница, Артиље-
ријска школа, Старо бањско купатило у Соко ба њи, Капетан Ми-
ши но здање, као и урбани зација више градова у Србији. Када је 
1862. године умро бечки архи текта Франтишек Шебек, брат Нево-
лине супруге Терезе, брачни пар Не воле је на следио имање у селу 
Свободне Хамри у Чешкој. Вратио се у Чешку 1863. године где је 
жи вео и радио до краја живота 1903. године. 

Франтишек А. Зах
(1807-1892), Фототека 
Библиотеке САНУ, ф 22-1

Јан Неволе (1812-1903),
Vilém Gabler, Jan Nevole,
Světozor, 1892-04-08, roč. 26, 
čís. 21, s. 250.
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У Српским новинама објављен је оглас у коме су тражени „ин-
џини ри”. Из огласа се види да је у земљи био само један „инџинир”. 
Не зна се ко је конкурисао, нити ко је примљен, али је након тог 
огласа број инже њера и архитеката који су дошли у Београд био 
знатно већи. Међу њи ма су биле две личности, можда најзначајније 
за развој грађевинарства у Србији у том периоду – Јан Неволе и 
Емилијан Јосимовић. 

Како у земљи није било школованих инжињера, прве грађевинске 
послове у Србији добијају странци. Чешки градитељи међу првима 
долазе у српску престоницу и постају пионири у градњи и реализаци-
ји јавних објеката. Важан фактора овог периода била је брза индустра-
лизација, нарочито у другој половини 19. века када занат и индустрија 
почињу да се развијају, а странци да играју у томе велику улогу. Једна 
од првих грађевина подигнута у Београду, Капетан Мишино здање,4 
изведена је по пројекту чешког архитекте Јанa Неволеа,5 „првог инџи-
ни ра” Кнежевине Србије у Одељењу грађевина, потписаном лично од 
стра не Илије Грашанина. Јан Неволе се често потписивао као Јован.6 
Франтишек Зелени пројектује Лутеранску цркву, а нешто касније Фран-
тишек Неквасил хотел „Славију”. Поред Јана Неволеа и Франтишека Нек-
васила, у међуратном Београду истакли су се Чеси Љубодраг Кре х  лик, 
Карл Јелинек, Јарослав Прхал, Јан Дубови, Матија Блеха, Јан Швеј  хар, 
Стеван Тоболар подижући објекте са обележјима различитих архитек-
тонских стилова. У периоду између два рата политичка и култур на са-
радња међу словенским земљама била је интезивна, а најпри  сније везе 
биле су остварене кроз деловање Чехословачко-југосло вен ске лиге. 
Лига је основана 1920. године у Прагу. Ширећи мрежу својих испо-
става формирала је активно чланство у свим водећим гра довима Чехо-
словачке и Југославије. Њена основна улога била је успо став љање што 
интензивнијих културних и политичких веза, које би за крајњи исход 
имале потпуно сједињавање словенских народа.

Српске новине,
29. септембар 1843. године  

Потпис Јана Неволеа
као Јован, ИАБ, УГБ,
к. 147, ф XVII, 2775 

4   Б. Несторовић, „Капетан Мишино здање”, Годишњак града Београда IXX, 1962, 81-85.
5   Д. Ђурић Замоло, Градитељи Беграда 18151941, Београд 1981, 73-75.
6   ИАБ, УГБ, к. 147, Ф XVII, 2775
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Франтишек Неквасил, инжењер и архитекта рођен је 1843. го-
дине. У Србију је дошао почетком 1880. године, где је настојао да 
искористи своје професионалне вештине. Пројектовао је хотел 
Сла вију, који је из грађен између 1883. и 1888. године, а срушен то-
ком немачког бом бар довања 1941. године. Неквасил је био његов 
први власник. Овај хотел је вероватно дао име целом тргу Слави-
ја.7 Неквасил се специјализовао за изградњу објеката за железнич-
ке пруге у Србији. Био је председник чешког удружења „Лумир” у 
Београду. Преминуо је у Београду 1913. го дине. 

Капетан Миша Анастасијевић је рођен у Поречу 1803. године. 
Био је српски титуларни мајор, велики трговац, српски родољуб, 
учитељ и добротвор. Умро је у Букурешту 1885. године.

Капетан Мишино здање, саграђено је у периоду од 1857. до 
1863. године. Палата је име добила по градитељу, капетан Миши 

7   Д. Ђурић Замоло, Хотели и кафане XIX века у Београду, Београд 1988, 69.

Франтишек Неквасил
(1843-1913),
https://www.ceskatelevize.cz/lide/
frantisek-nekvasil/

Хотел Славија у Београду, 
разгледница око 1910. године,
https://www.011info.com/bilo-
jednom-u-beogradu/stari-
hotel-slavija-svedok-radjanja-
prestonice
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Анаста сијевићу, трговцу сољу и бродовласнику. Саграђена је пре-
ма планови ма чешког архитекте Јана Неволеа. У време изград ње 
палате, Неволе је обављао дужност главног „Инџинира Попечите-
љства внутрених дела”. Радове на изградњи објекта изводио је 
грађевинар Јосиф Штајнлех нер. Првобитна намера капетан Ми  -
ше била је да палата буде двор несуђе ног владарског пара – ћер-
ке Саре и Ђорђа Карађорђевића. Међу тим, како је Све тоан дреј-
ска скупштина 1859. године одлучила да врати кнеза Ми лоша на 
престо у Србији, све наде о доласку Карађорђевића на власт су 
про пале. Палату је завештао „отечеству” за сме штај више кулутрних 
и просветних установа Кнежевине Србије. Након из град ње у њој су 
сме штене Велика школа, затим Гимнази  ја, Мини стар   ство просве-
те, Реалка, Народна библиотека и На ро д   ни му зеј. У свечаној сали 
палате, 1864. године заседала је скуп  штина, 1868. године одржа на 
је оснивачка скупштина првог ин же  њер ског уд ру  жења у Србији, а 
1875. године постављена прва из лож ба архи  тек тон ских снимака и 
ко пија фресака српских сред њо вековних ма настира коју су при-
реди ли Михаило Валт ровић и Дра гутин Ми лу тиновић. 

Капетан Миша Анастасијевић, 
Фототека библиотеке САНУ, 
ф 4-2

Капетан Мишино здање; 
фотографија Анастаса 
Јовановића, око 1850. године, 
МГБ, УР 6281 
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Архитекта и градитељ, Матија Блеха, рођен је 16. јула 1861. године 
у месту Штитари код Колина, Чешка. Имао је два старија брата Јозефа 
(1841-1900) и Алојза (1856-1902). Основну школу завршио је у родном 
месту. Родитељи су му умрли још док је био дечак, тако да је бригу о 
њему водио старији брат Јозеф. После завршене Реалне гимназије, сту-
дирао је грађевинарство у периоду од 1879. до 1881. године на Чеш-
ком техничком универзитету у Прагу, а затим на Бечком техничком 
уни верзитету. Студије архитектуре завршио је на Академији лепих 
умет ности у Бечу код професора Карла фон Хаусенауера. Од 1885. го-
дине био је члан Удружења инжињера и архитеката. Био је ожењен Ми-
ла дом (1864-1921) са којом је имао ћерку Миладу (1891-1966) и сина 
Јозефа (1896-1958). 

Брат Јозеф је 1870. године основао сопствени грађевински посао 
у Карлину. Компанија се углавном бавила изградњом индустријских 
зграда (фабрике шећера, пиваре, дестилерије...), посеб но у Прагу. Од 
1880. године Матија ради код брата Јозефа као партнер и дизајнер у 
фирми. Након смрти брата Јозефа 1900. године, преузео је да води ком-
панију заједно са братом Алојзом. Брат Алојз умире две године касни-
је, после чега је Матија преузео водство компаније. Не ке гра ђевине 
дизајнирао је сам, док је на некима сарађивао са дру гим архи тектама, 
као нпр. Емилом Краличеком. Један је од чешких архитеката чији су 

Прашки
биро
Матија
Блеха8

8   О делатности чешког пројектантског бироа Матија Блеха у Србији видети: Б. 
Несторовић, „Постакадемизам у архитектури Београда”, Годишњак града Београда XX, 
Београд 1973, 356; Г. Гордић, Т. Дамљановић, „Архитектонске споне”, каталог изложбе, 
Београд 1997; Т. Дамљановић, Чешкосрпске архитектонске везе 1918–1941, Београд 
2004; Т. Борић, Теразије: урбанистички и архитектонски развој, Београд 2004, 134–
137; А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма, Београд 2005, 354–355; Исти, 
„Палавичинијева кућа на Копитаревој градини–градитељско остварење Јарослава 
Прхала и Вјекослава Муршеца”, Годишњак града Београда LVIII, Београд 2011, 111–
134; Исти, „Индустријска архитектура Београда и Србије: проблеми истраживања и 
тумачења”, Годишњак града Београда LIX, Београд 2012, 11–36; И. Марковић, Ђ. Бо ров-
њак, В. Путник, Чешкосрпске везе у архитектури Београда 1863–1941, Београд 2014; 
Г. Гордић, Л. Котур, „Архитектонско-историјски коментари”, у: М. М. Костића, „Успон 
Београда 2”, Библиотека града Београда 2002, 230-233; И. Паштрнакова Дејова, „Архи-
текта Франтишек Неквасил и његови пројекти у Србији”, Годишњак Града Београда, 2018, 
56; М. Покрајац, „Приватна пројектантска пракса у Србији у међуратном периоду: 1918-
1941”, у: Архитектура и визуелне уметности у Југословенском контексту: 19181941, 
ур., А. Кадијевић, А. Илијевски, Београд 2021, 51; V. Odcházel, „Matěj Blecha (1861 – 1919), 
Architekt a  stavební velkopodnikatel”, Diplomová práce. Univerzita Karlova – Katolicko-
teologická fakulta, Praha, 2017, https://cs.wikipedia.org/wiki/Mat%C4%9Bj_Blecha.
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пројекти реализовани осим у Прагу, и у Италији, Србији, Украјини, 
Пољској, Мађарској, Индији и Немачкој.

Матија Блеха је изненада преминуо 18. децембра 1919. године у 
Пра гу. Сахрањен је у монументалној породичној гробници на гробљу у 
Ол шанима код Прага. После његове смрти компанију је преузео ње гов 
син Јозеф, који се осим грађевине бавио архитектуром и позориштем.9 

Чешки архитекти пројектују и граде репрезентативне грађевине у 
Србији.10 Поред архитеката појединаца, који су самостално долазили 
у Србију, појавили су се и први архитектонски бирои.11 Под утицајем 
све већег броја поруџбина у Београду, архитектонски биро Матија 
Блеха је 1910. године отворио филијалу у Београду, са адресом у Чи-
ка Љубиној улици бр. 19.12 Биро је у нашој земљи нарочито био ак ти-
ван у периоду између два рата, и био један од најзаслужнјих за при-
мену и ширење конструкција од армираног бетона.13 Остварио је 
ка ко у Београду, тако и у осталим градовима Србије завидан број об-
јека та.14 Јозеф Блеха (син оснивача бироа Матија Блеха), доселио се 
у Београд 1920. године. Грађевинар Јозеф Хрнчиж био је шеф ново-
ос но ване филијале. Грађевински испит положио је 1902. године.15 У 
би роу Матија Блеха у Прагу радио је од 1904. године, а у Београд се 
пре селио 1910. године, где је живео у Францускoj улици бр. 43. Њего-
ву градитељску активност прекинуо је рат. Током рата радио је у Цр-
веном крсту Србије у Швајцарској. После рата вратио се у Београд и 

9   V. Odcházel, н. д.
10   М. Ђурђевић, Шездесет година од оснивања „Групе архитеката модерног прав-

ца”, Момент 13, Београд 1988, Са циљем пропагирања савремених принципа у архи-
тектури, 1928. године формирана је „Група архитеката модерног правца” за чије је 
оснивање био најзаслужнији Јан Дубови.

11   М. Покрајац, н. д., 45, Без јединственог списка архитенктонских бироа који су 
деловали у овом периоду, тешко је добити увид о њиховој распрострањености.

12   Исти, н. д., 51.
13   И. Фрегл, „Драгиња Петровић-Петковић (1899-1995), Архитектура и урбанизам, 

бр. 14-15, Београд 2004, 94.
14   Д. Милашиновић-Марић, Архитекта Јан Дубови, Београд 2001, Т. Дамљановић, 

н. д., 89; Národní listy, 1928, 7. 4, p. 5.
15   P. Trojan, Češi a Bělehrad 1918-1939, Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy –Slavistická studia se specializací serbistika-polonistika, 2009, 86; И. Паштрнакова 
Дејова, н. д., 57-96.

Матија Блеха, оснивач бироа 
Матија Блеха (1861-1919), 
Česky svet, 11. 03. 1910.

Národní listy, 20. 12. 1919. 
Оснивач бироа Матија Блеха 
преминуо је изненада
1919. године

Печат бироа Матијa Блеха
са потписима Јозефа 
Хрнчижа и Јарослава Прхала, 
са пројекта за кућу госпође 
Драге Марковић, Улица кнеза 
Милоша 47, ИАБ, УГБ 20-32-22
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постао председавајући Чехословачке уније у Краљевини Југославији, 
председавајући Чехословачког школског одбора у Београду и почасни 
члан чехословачке заједнице у Београду. За свој рад добио је Орден 
Светог Саве III реда.16 

У овом бироу радили су многи архитекти. Они су пројектовали 
према различитим захтевима поручилаца. Није постојао јединствен 
архитектонски концепт, већ су се пројектанти прилагођавали захтеви-
ма наручилаца, и због тога не можемо говорити о стилском јединству 
бироа.17 То је подразумевало и ангажовање архитеката, инжењера, ва-
јара, декоратера, људи широког спекрта. У нашој земљи биро Матија 
Блеха био је један од најзаслужнијих за продор и примену конструкци-
ја од армираног бетона.18 Градили су у свим савременим стиловима, од 
Арт Нувоа, до модернизма и кубизма. Када су у питању грађевине које 
је биро градио у Прагу, оне су углавном рађене у духу позне геометриј-
ске модерне, сецесије и кубизма.19 На Првом салону архитектуре у Бео-
граду, који је одржан у организацији ГАМП-а, јуна 1929. године, поред 
Јана Дубовија, Милана Злоковића, Бранислава Којића, учествовао је 
и Матија Блеха.20 Биро Матија Блеха је учествовао на конкурсу 1921. 
године за урбанистичко решење Београда.21 

Своје послове, осим у нашој земљи, биро је успешно водио и у 
дру гим земљама: Словачкој, Немачкој, Храватској, Румунији, Италији, 
Ин дији, на острву Свети Крст у Америци. На тај начин је допринео 
про  ширивању доброг имена чешке архитектуре. Бројне реализације 

Време, 10. јун 1929. године

16   P. Trojan, н. д., 86.
17   Б. Којић, Друштвени услови развитка архитектонске струке у Београду 1920

1940. године, Београд 1976.
18   И. Фрегл, н. д., 94.
19   Т. Дамљановић, „О чешко-српским архитектонским везама 1918-1941”, Саопш

те ња XXXIV, Београд 2002, 421-426; F. Burkhardt, M. Lamarova, Cubissmo cesoslovacco, 
Architeture e interni, Milano 1982, 192; V. Odcházel, н. д.

20   Правда, 10. јун 1929. године, Изложбу су отворили С. Станковић, министар гра-
ђевине и архитекта Милан Злоковић, члан ГАМП-а.

21   З. Вуксановић-Мацура, Сан о граду: Међународни конкурс за урбанистичко уре
ђење Београда 19211922, Београд 2015, 184, Аутори пројекта Praha-Beogradu били су 
Матија Блеха и Франтишек Јанда из Прага. Овај рад имао је конкурсну шифру 4. Нису 
сачувани ни текст ни цртежи пројекта. Аутори су за свој труд добили новчану надокнаду 
од 8. 000 динара.



17

ове фирме у иностранству биле су блиско повезане са експанзијом 
националних банака у иностранству. Повољне економске прилике у 
Београду, омогућиле су процват архитектуре банака и штедионица. У 
„златном добу” трезорне архитектуре, настало је низ значајних дела 
београдског градитељства, које су пројектовали истакнути југосло-
венски градитељи као што су Данило Владисављевић, Милош Савчић, 
Драгиша Брашован, Хуго Ерлих, Милан Антоновић, Константин А. Јо-
вановића, Јосиф Најман, Јарослав Прхал. Осим за биро Матија Блеха, 
међуратни Београд био је отворен и за друге стране архитекте и њи-
хове пројекте: Јозефа Плечника, Хуга Ерлиха, Ернста Вајсмана, Сунка, 
Николаја Краснова, Виктора Лукомског, Леонида Макшејева и друге.

После рата, биро је наставио да ради у тешким условима, када је 
земљу мучио недостатак радне снаге и оштећења на бројним желез-
нич ким линијама. Филијала је превазишла потешкоће и у послератној 
го  ди ни преузела још један пројекат, реконструкцију ратом разореног 
лук сузног хотела Москва и палату биоскопа Луксор у Београду. Фи-
лијала Ма тија Блеха у Београду је 1935. године ликвидирана.22 

Попис сарадника у овом бироу није прецизан, пошто је већину 
про јеката потписивао власник Матија Блехa. Осим Јарослава Прхала у 
бироу су радили Јан Дубови23, Франо Урбан, Јан Швејкор, Драгиња Пет-
ро вић Петковић, Ђорђе Лазаревић...

Ђорђе Лазаревић рођен је 1903. године у Власини. Након ди  п-
ломирања, од 1928. до 1935. године, радио је у бироу Матија Бле -
ха. Потврда заједничког рада Јарослава Прхала и Лазареви ћа мо-
гла би се пронаћи на пројекту за зграду Милисава Радосав љеви ћа 
Ћурчије са биоскопом „Сити” на Теразијама. На пројекту се Прхал 
потписао као архитекта, а аутор над конструктивним де  лом био је 
Ђорђе Лазаревић. Радио је као директор Пројек тант ског завода 
Србије, a затим као ванредни професор Архитектон ског факултета 
у Београду. Умро је у Београд 1993. године.

Време, 19. мај 1929. године

Ђорђе Лазаревић, Фототека 
библиотеке САНУ, ф 594 а

22   М. П. Миловановић, И. Р. Марковић, „Силос у Смедереву, заоставштина индуст-
риј ске архитектуре чешких градитеља”, Зборник радова са научног скупа „Смедеревски 
крај 19181941”, Смедерево 2017, 285. 

23   Јан Дубови (1892-1969) је у Београд стигао као службеник бироа Матија Блеха.
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Хотел Москва; разгледница
у издању Уметничке галерије, 
1935. година; МГБ, УР 15438



19

Јарослав Прхал, чешки грађевински инжињер и пројектант, рођен 
је 1. марта 1888. године, у Прагу, од оца Јарослава и мајке Јозефине, 
рођене Томшове, Прхал. Припада кругу стваралаца међуратне српске 
архитектуре који су заслужни за продор нових идеја. Својим ангажо-
вањем трајно је обележио токове њеног развоја. Пројектујући са успе-
хом, испољио је висок степен инвентивности и креативности. Својим 
идејама антиципирао је појаве које ће се развијати у делима модерно 
оријентисаних савременика. 

У Београд се доселио убрзо након распада Аустроугарске монархи је 
и проглашења Републике Чехословачке, 1921. године. Био је запо слен 
као овлашћени цивилни инжињер24 чешког грађевинског бироа Матија 
Блеха.25 Такође, приступио је Београдској инжињерској комори, која 
је окупљала овлашћене архитекте и грађевинске инжињере.26 Ње гов 
утицај свакако је био велики. После Другог светског рата радио је прво 
у Пројектном заводу Србије, а затим у Србијапројекту.27 У Службеним 
новинама је остало забележено како је Јарослав Прхал, инжињер у 
Београду, родом из Карлина, и поданик Чехословачке, примљен у по-
данство Краљевине СХС, заједно са својом женом Габриелом, рође ном 
Пергаловом. Заклетву је положио 11. марта 1925. године.28 

24   С. Тошева, Градитељство у служби државеделатност и остварења Архитек
тон ског одељења Министарства грађевина у српској архитектури 19181941, Београд 
2018, 60-68, Закон о овлашћеним инжињерима донет је 1937. године. Да би остварио 
право на сопствену приватну праксу, архитекта је требало да положи државни испит 
за овлашћене инжињере и архитекте; Време, 6. октобар 1932. године, Правилник о по-
лагању државног испита овлашћених инжињера.

25   А. Кадијевић, „Палавичинијева кућа на Копитаревој градини-грађевинско оства-
рење Јарослава Прхала и Вјекослава Муршеца”, Годишњак Града Београда, књ. LVIII, 
2011; И. Марковић, Ђ. Боровњак, В. Путник, н. д., 8.

26   Б. Којић, н. д., 97-168; S. Planić, ur., „Ing Prhal Jaroslav. Ovlašteni inžinjeri i arhitekti 
Beogradske komore”, Zagreb 1996, 64; М. Покрајац, н. д., 46, Грађевински предузимачи, 
инжињери и архитекти припадали су Инжињерској комори, а градитељи и зидари 
Зидарској комори.

27   И. Фрегл, н. д., 96.
28   Службене новине, 25. април 1925. године, бр. 90.

Службене новине,
25. април 1925. године

Јарослав 
Прхал
(1888-1974) 

Пријава боравка Прашке 
полицијске управе 
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/
?session=870ed211762fde71
b5393cdc1a7a723eb11c32230
da6ece3f866c3aa36b57ec4&
action=image&record=1, 
приступљено 24. 08. 2021. год.
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Финансијски предрачун Јарослава Прхала за изградњу стамбе-
не зграде Младена Младеновића у Његошевој улици бр. 76, дра-
гоцен је извор у проучавању архитектуре међуратног периода. 
На основу уви да у предрачун сазнајемо који су стандарди били 
за ступљени у про јектовању стамбене архитектуре међуратног пе-
рио да. Прхал je у пред рачуну навео да све радове могу изводити 
само стручни мајстори са добром спремом и праксом у сарадњи 
са надзорним инжињером. Архитекти су одлучивали о свим дета-
љима на пројекту.29 

Финансијски предрачун 
Јарослава Прхала за 
изградњу стамбене зграде 
Младена Младеновића, 
Његошева улица бр. 76, 
Београд, ИАБ, УГБ,
ф V 11-1936

29   В. Путник, „Улазни портали и холови стамбених зграда у Београду (1918-1941)”, 
Споменичко наслеђе, бр. XVI, 2015, 52.

Технички лист,
12. јануар 1914. године

Застава,
11. јануар 1914. године
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Зграда Српске Академије наука и уметности саграђена је 1923-
24. године по пројекту из 1912. године архитеката Драгутина Ђор-
ђевића и Андре Стевановића. Извођач радова био је биро Матија 
Беха, а де коративну пластику је изводило предузеће Југман и Сун-
ко из Загреба. Зграда је замишљена као монументални обје кат на 
три улице. Стилски је решена у духу еклектицизма са елемен тима 
необарока и сецесије. Пројекат је прво био поверен архитекти 
Константину А. Јовановићу, али није изведен због скупих предра-
чун ских трошкова. На лицитацији за ову зграду, 1912. године кон-
курисали су: Грађевинска банка, Задру га за подизање зграда, Пан  та 
Тадић са Љубишом Барићем, Земаљска банка (из Загреба), Бео-
градска трговачка банка, Васа Тешић, Српска банка са Централном 
банком (из Загреба), Прашка банка са фирмом Матија Блеха из 
Прага. Посао је поверен бироу Матија Блеха, иако њихов пројекат 
није био најефтинији. То је дало повода негодовању београдских 
предузимача, па је овај поступак и критикован, о чему је писало у 
Српском техничком листу, „Израда Дома Српске Краљ. Академије 
Наука и Уметности”, 12. јануар 1914. године, број 2, стр. 9-13. 

Српска Академија наука
и уметности; разгледница
у издању Уметничке галерије, 
око 1930. године,
МГБ, УР 1721
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30   Gradnja-Online.com, 17.Okt.2012

Југословенска банка; 
разгледница у издању
С. Марковића,
око 1930. године,
МГБ, УР 16720

Зграда Југословенске банке, подигнута је 1923. године, по про-
јекту Јарослава Прхала, и бироа Матија Блеха. Била је једна од 
највећих зграда у Београду у време када је саграђена. На згради се 
налазе скулптуре чешког вајара Кирила Павијка, које је исклесао 
Ђузепе Пино Граси. На фасади може да се изброји десет фигура 
Атласа, девет мушких глава са шајкачом, осам женских глава за-
брађених, седам полуфигура лавова. Мушкарци имају дугачку ко-
су, јер је вајар Кирил Павијк, у књигама о средњовековним рат ни-
цима пронашао слике српских витезова са дугачком косом, што 
му се допало. Такође, нашао је слику савременог српског борца из 
Првог светског рата, који носи шајкачу, па је ова два детаља спо-
јио и добио идеализован приказ српског мушкарца. Композиција 
Атласа који придржавају земљину куглу, би се могла тумачити као 
симбол снаге.30 
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31   Редовно су објављивани у Београдским општинским новинама.
32   Národní listy, LVIII, 7. 04. 1928. p. 5.
33   М. Покрајац, н. д., 45-46, Архитекти тог времена били су запослени у надлежним 

министарствима, Техничкој дирекцији, задуженој претежно за израду урбанистичких 
планова, и бирократски неспутани, у приватним пројектантским бироима. Приватна 
пракса је била дозвољена само архитектима који су стекли статус овлашћеног архи-
текте и који нису били запослени у државним институцијама.

34   З. Кулунџић, Вајар Петар Палавичини, Помињући Корчулу и Париз као средине 
којима се током стварања надахњивао, Палавичини је издвојио Праг као центар у коме 
је провео најлепше године живота . Уважавао је, уз раније наклоности према чешкој 
уметности, Прхалов рад, због чега се определио за његове услуге при одабиру пројекта 
за властиту кућу; А. Кадијевић, н. д., 117, Палавичини се ангажовао и у уметничким ма-
нифестацијама одржаваним под покровитељством Чехословачко-југословенске лиге, 
чији је активни члан био.

35   Ђ. Симикић, „Фасадна скулптура у Београду”, ЗЗЗСКГБ, Београд 1965, 103, Нару-
чилац и власник двонаменског објекта на Копитаревој градини, скулптор Петар Па-
лавичини, такође је сарађивао са Блехиним предузећем, обликујући део фасадне де-
корације Прхаловог Дома Српско – американске банке, у питању су фигуре дечака и 
девојцице са гирландама у ниши изнад главног улаза.

36   Б. Вујовић, н. д., 257-258, Кућа је подигнута крајем 19. века по плановима ин-
жињера Себастијана Роша, а преправљена и дозидана 1925. године по пројекту архи-
текте Милана Антоновића уз очување првобитних стилских обележја. Грађевинске 
радове изводило је предузеће Матија Блаха.

Живко Стојсављевић,
https://sr.wikipedia.org/sr

У атељеу скулптора Павијка, 
http://www.zivkostojsavljevic.
com

Живко Стојсављевић (1900, Бенковац – 1978, Београд), академ-
ски сликар, долази у Београд 1924. године где, са групом сликара, 
међу ко јима су били Моша Пијаде и Сташа Беложански, изводи 
орнаменталне декорације на сводовима Народне банке у Београ-
ду у Улици краља Петра. У време када је Живко дошао у Београд, 
позирао је чешком скулптору Кирилу Павијку за групу Атласа на 
фасади Југославенске банке у Колалчевој бр. 1. 

О Прхаловом доприносу напретка бироа, сведоче планови за об-
јекте које је он потписао и реализовао.31 Из расположивих историо-
графских извора сазнајемо да је пројектовао више стамбено-пословних 
и породичних објеката.32 

Најпознатија и најзначајнија остварења Јарослава Прхала, која је 
радио самостално33, или у бироу Матија Блеха, су: кућа-атеље вајара 
Петра Палавичинија34 на Копитаревој градини, у сарадњи са архитек-
том Вјекославом Муршецом,35 кућа браће Рош у Београду,36 вила док-
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тора Лесића на Бањици, вила породице Тешић у Горњем Милановцу,37 
вила Драгиње Петровић-Петковић у Београду,38 вила породице Станић 
(Мицкош) у Аранђеловцу, кућа браће Фегели у Париској бр. 7, зграда 
Милене Поповић у Кнеза Милоша бр. 58, стамбена зграда Алексе Поп-
Митића у Карађорђевој улици бр. 1, вила Милисава Марковића у Цви-
ји ћевој улици, сопствена кућу у Книћаниновој бр. 10 у Београду, али 
и репрезентативне грађевине као што су Зграда Српско-американске 
банке, зграда Југословенске банке, зграда Прашке кредитне банке, све 
три у центру Београда,39 зграда Српске академије наука и уметности 
рађена по пројектима Драгутина Ђорђевића и Андре Стевановића,40 
реконструкција хотела „Москва”, рафинерија шећера у Ћуприји, пива-
ра у Јагодини, зграда Силоса у Смедереву, хемијска фабрика Хеми кос, 
станови фабрике трикотаже „Моравија”, Дом са соколаном у Пожа рев-
цу41 и многе друге. 

Архитектонски опус Прхал је формирао у међуратном периоду ра-
звоја српске архитектуре. Истараживањем градитељског опуса Јаро-
слава Прхала веома је тешко одредити примарни правац који је сле-
дио. Током свог рада прошао је кроз различите архитектонске бирое 

37   Вила Тешић 70-тих година 20. века постаје Пројектни биро „Градитељ”, и под за-
штитом је Завода за заштиту споменика културе.

38   И. Фрегл, н. д., 96, Биро Матије Блеха урадио је проје кат за кућу Драгиње Пет-
ровић-Петковић. Радећи у овом бироу Драгиња се потписала као пројектант, док се у 
име фирме потписао њен колега Јарослав Прхал, са којим ће после Другог светског 
ра та, сарађивати у Србијапројекту. 

39   Повољне економске прилике у Београду, омогућиле су процват архитектуре 
банака и штедионица.

40   Б. Вујовић, н. д., 133; Б. Несторовић, н. д., 476, На лицитацији за ову зграду, 1912. 
године конкурисали су: Грађевинска банка, Задруга за подизање зграда, Панта Тадић 
са Љубишом Барићем, Земаљска банка (из Загреба), Београдска трговачка банка, Васа 
Тешић, Српска банка са Централном банком (из Загреба), Прашка банка са фирмом 
Матија Блеха из Прага. Посао је поверен фирми Матија Блеха, што је дало повода 
негодовању београдских предузимача, па је овај поступак и критикован. О томе више 
у: „Израда Дома Српске Краљ. Академије Наука и Уметности”, Српски технички лист, 12. 
јануар 1914. године, бр. 2, 9-13.

41   „Архитектура Пожаревца у периоду између два рата”, Историјски архив Пожа
рев ца, Пожаревац, 2016, 25-26, Пожаревачка фирма Мих. С. Павловића и Саве Мирко-
вића, донирала је два милиона динара за подизање Дома са соколаном 1928. године. 
Радове је изводила грађевинска фирма Матија Блеха из Београда, а пројекат је урадио 
Јарослав Прхал у марту 1929. године.



25

као што су Матија Блеха и Србијапројект. Заједничко за бирое у којима 
је ра  дио је жеља за модернизмом и употребом нових материјала у кон-
струк цији и тежња ка Европи, што се види на његовим реализованим 
про јектима. Пројекти различитих намена које је Прхал радио, оставили 

План за кућу у Улици
Кнеза Милоша 47, ИАБ, УГБ
ф 20-32-22; 17-38-27

План куће у Улици
Кнеза Милоша 47 ИАБ, УГБ
ф 20-32-22; 17-38-27
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су велики траг у архитектури наше земље. Јарослав Прхал преминуо 
је 23. јуна 1974. године у Крушевцу. Сахрањен је на Новом гробљу у 
Београду. 

Петар Палавичини рођен је на Корчули 1887. године. Студи рао 
је на Ликовној академији у Прагу, а апсолвирао вајарство у Бечу. 
У Бео град долази 1921. године и настањује се на Копитаревој гра-
дини где је саградио породичну кућу са атељеом. Његова кућа би-
ла је место окуп љања интелектуалне и уметничке елите Београ-
да. Заједно са Јованом Бијелићем оснива уметничку групу Облик. 
Био је један од пионира са времене српске скулптуре. Током своје 
ка ријере урадио је већи број портрета, декоративне скулптуре 
и украса на фасадама и ентеријеру, надгробних и меморијалних 
зна  мења, као и јавних споменика (портрет Растка Петровића, Дон 
Ки хот, За плавом птицом, споменици на Новом гробљу, Старом јев-
реј ском гробљу, фигура испред хотела Метропол, ентеријер До-
ма народне скупштине, фасада Аероклуба у Београду, згра да На-
родне банке у Дубровнику...). Одликован је Орденом Светог Саве 
1925. године. Умро је у Дубровнику 1958. године. 

Петар Палавичини,
(А. Кадијевић, 
„Палавичинијева кућа
на Копитаревој Градини
– градитељско остварење 
Јарослава Прхала
и Вјекослава Муршеца“, 
Годишњак града Београда, 
LVIII, 2011)

Кућа Петра Палавичинија,
(А. Кадијевић, 
„Палавичинијева кућа на 
Копитаревој Градини
– градитељско остварење 
Јарослава Прхала
и Вјекослава Муршеца“, 
Годишњак града Београда, 
LVIII, 2011)
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Основа приземља куће
Петра Палавичинија, 
Пројекат за кућу и атеље 
вајара Петра Палавичинија, 
у сарадњи са архитектом 
Вјекослав Муршецом, 1928. 
године ИАБ, УГБ ф 9-23-22

Пројекат за зграду Алексе 
Поп Mитића, Риге од Фере 
11, општи план, 1929. године 
ИАБ, УАБ ф 14-8-25
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Зграда Прашке кредитне банке подигнута је 1921. године по 
про јекту Јарослава Прхала и бироа Матија Блеха. У врху зграде 
су иниција ли ПКБ. Зграда се налази у центру Београда, на почетку 
Кнез Михаило ве улице. Дуго времена у овој згради се налазила 
Галерија ликовних уметника Србије, а од 2009. године у згради је 
смештен хотел Европа. 

Прашка банка, разгледница
у издању Књижаре Рајковића 
и Ћуковића, снимак Милана 
Шимића, око 1925. године, 
МГБ, УР 6890
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Дом Пожаревачке трговачке омладине, се налази на углу ули-
ца Гим назијска (данас Јована Шербановића) и Краљеве (Стари 
кор  зо) у По жа ревцу. Зграда је задужбина Михајла Ст. Павловића 
(1863-1947) и Саве Мирковића (1865-1948). Завршена је 30. августа 
1930. године, а освеш тана и предата на употребу 31. августа 1930. 
године. Радове је изводио биро Матија Блеха, а пројекат је урадио 
Јарослав Прхал у марту 1929. године. Задужбинари су имали жељу 
да се у сали одржавају културне ма нифестације и да буде прави 
,,Храм културе”. Изградњом Центра за културу овај објекат је уступ-
љен Политехничкој школи на кориш ћење.

Дом Пожаревачке омладине, 
разгледница, Народни музеј 
Пожаревац
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Српско-американска банка; 
разгледница у издању 
Људевита Палера,
1934. године; МГБ, UR 13447

Зграда Срп ско-американске банке подигнута је 1931. године. 
Налази се у Ули ци краља Милана бр. 10. Пројектант зграде је 
Јарослав Прхал. Ва јар Петар Палавичини, сарађивао је са Блехиним 
бироом, обли ку јући део фасадне декорације. У питању су фигуре 
дечака и девојци це са гирландама у ниши изнад главног улаза.
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Пројекат за зграду Габриеле 
Прхал, Книћанинова улица 
бр. 7, изглед главне фасаде, 
1932. године, ИАБ, УГБ,
Ф 31-27-32

Списак одобрених планова 
од 23. марта до 22. априла 
1931. године, Београдске 
општинске новине,
15. мај 1931. године.
Спискови који су периодично 
објављивани у Београдским 
општин ским новинама, 
а који се односе на рад 
овлашћених инжињера
и архи теката су од великог 
значаја, јер се у њима често 
налазе и подаци о ад ресама 
њихових пословница.
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Шећерана, Ћуприја, https://
www.dusanstamenkovic.com, 
преузето 19.08.2021.

Оглас за шећерану,
Národní listy, 31. 08. 1911. 

Чешки индустријалци су почетком 20. века преко Прашке кре-
дитне банке донели капитал у Србију. У Ћуприји су направили фа-
брику шеће ра, другу у Србији (прва је на Чукарици). Анализирају-
ћи природне усло ве за производњу шећерне репе, утврдили су 
да у Поморављу постоје услови за гајење исте. Наиме, у околини 
Ћуприје постојали су руд ници угља, као и пруга Београд – Ниш, ко-
јом је вршен транспорт. Фабрика је саграђена по пројекту бироа 
Ма тија Блеха. Машине су произведене у Чешкој.
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Јарослав Прхал пројектовао је једну од најлепших грађевина у Гор-
њем Милановцу, вилу породице Тешић. Налази се у улици ко ја данас 
носи име хероја Драгомира Дражевића. Саграђена је као репрезента-
тивна вила 1937. године.42 Од свог настанка привла чила је пажњу ори-
гиналним решењем. Постала је симбол успона града. Наручи лац виле 
био је богати трговац Војимир С. Тешић, а предузимач је био Василије 
Ракићевић из Горњег Милановца.43 Тр говци и државни чиновници су 
предњачили у градњи оваквих објеката. Често су улагали у некретнине, 
купујући и градећи породичне објекте.

Војимир
С. Тешић

Вила породице Тешић,
1937. година,
Горњи Милановац

Потписи Војимира Тешића, 
наручиоца пројекта,
Василија Ракићевића, 
предузимача и Јарослава 
Прхала пројектанта са 
оригиналног пројекта
за вилу породице Тешић,
1937. година, приватно 
власништво господина 
Војимира Воје Мандића

42   На основу увида у оригиналан пројекат који чува господин Војимир Воја Ман-
дића, потомак власника и наручиоца виле Војимира С. Тешића, утврђена је тачна година 
градње виле, као и имена наручилаца, извођача и пројектанта виле.

43   Група аутора, Стари Милановц, Горњи Милановац 2003, 177, 303. 
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Василије Ракићевић, предузимач, становао је у Драгана Јевтића 
ули ци у Горњем Милановцу. Његова кућа је, као и већина других згра-
да, страдала у паљењу града 1941. године. Василије Ракићевић је био 
ангажован и приликом обнове куће кнеза Милоша у Црнући, цркве 
брвнаре у селу Прањани и Брезни. Његово име се помиње и на кући 
Бошка Божовића у селу Прислоница код Чачка из 1927. године.44 У нат-
пису се истиче мајстор зидар, док се домаћин, власник куће не помиње. 
Слова су обојена плавом, златножутом и црвеном бојом:

Р. Ђ. К. 1927. ГД. МАЈСТОР. В. РАКИЋЕВИЋ. ЗИДАР! 

Трговац и велеизвозник Војимир С. Тешић, рођен је 1886. године у 
селу Брђани, заселак Сурдук, у средње имућној земљорадничкој по-
родици, од оца Стевана и мајке Станојке, рођене Гавриловић. Основну 
школу завршио је у Брђанима. Касније је, у Земљорадничкој задрузи 
у Брђанима, радио као благајник-књиговођа, а временом је постао и 

Василије Ракићевић
и Видосав Ракић испред 
најстарије поткивачнице
у граду у Љубићкој улици
(Из књиге Стари
Милановац, 37)

Потпис Василија Ракићевића 
на плочи куће Бошка 
Божовића, из 1927. године
у селу Прислоници код Чачка, 
(Рашка баштина 1,
Краљево 1975, 265)

Група радника са пословођом 
после завршетка градње 
породичне виле Војимира 
Тешића (Из књиге Стари 
Милановац, 280)

44   Р. Павићевић-Поповић, „Натписи на сеоским кућама у околини Чачка и Горњег 
Милановца”, Рашка баштина 1, Краљево 1975, 265. 
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председник поменуте задруге.45 Такође, био је и писар Суда општине 
Брђани. Оженио се 1907. године Јеленком, ћерком Данице и Петра Р. 
Ћурчића из Брађана. Имали су петоро деце. Војимир је био писмен и 
отресит младић. Радио је и као администратор-благајник на изградњи 
пруге Чачак-Лајковац. Тај посао прекинуо је Први светски рат. На Со-
лунском фронту био је артиљеријски официр. По завршетку рата почео 
је да се бави трговином. Фирму под називом „Војимир С. Тешић”, која 
је била „протоколисана код првостепеног суда и регистрована као из-
возничко – увозничка и шпекулативна радња у Горњем Милановцу”, 
основао је 25. фебруара 1922. године. Са породицом се око 1923-24. 
преселио у Горњи Милановац, где је наставио да се бави трговином. 
Његова фирма временом је постала угледна велеизвозничка трговин-
ска кућа, а он, угледан и цењен трговац – велеизвозник. Бавио се трго-
вином ракије, суве шљиве, ситне и крупне стоке, живине... Посебно је 
био цењен као трговац соли, шећера, дувана.46 

Породица Војимира Тешића 
(стоје: ћерка Ковиљка,
зет Борисав Мандић,
син Милутин, ћерка Милка, 
седе: мајка Станојка (сестра 
Владимира Гавриловића), 
млађи син Милорад, Војимир, 
ћерка Радмила и супруга 
Јеленка), МРТК, Инв. бр. И 535

45    У то време је велика част била бити члан и одговорно лице Задруге. Земљо-
радничка задрга у Брађанима је била прва и једно време једина у Рудничком округу.

46   М. Глишић, Брађански годишњак, бр. 10, Горњи Милановац 2010, 46-47.

Печат фирме Војимира 
Тешића, (Из књиге Стари 
Милановац, 184)
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Од уштеђевине и продатог имања у Брђанима купио је велики плац 
и на њему је саградио магацине, а 1936-37. године и породичну вилу. 
До усељења у вилу 1938. године, са породицом је живео приватно код 
ујака Владимира Гавриловића и трговца Пере Милановића. 

Стари магацин Војимира 
Тешића, стоје слева на 
десно: Милић Ђоковић, 
Милутин Тешић, Милован 
Маринковић, Војимир
С. Тешић и Милан Кнежевић, 
МРТК, Инв. бр. И 997

Магацин Војимира Тешића 
подигнут пред Други светски 
рат, Горњи Милановац
(Из књиге Стари
Милановац, 149)

Задружни дом,
Горњи Милановац,
МРТК, Инв. бр. И 724

Поздрав из Гор. Милановца – 
Карађорђева улица, дописна 
карта, Издање књижаре 
Владимира Рајичића, 1915. 
године, Горњи Милановац, 
МРТК Инв. бр. И 304
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Војимир је био визионар. Намеравао је да на периферији града 
1939. године сагради савремен млин на електрични погон. Преговарао 
је са надлежнима из Електро Макиша АД, да, о свом трошку, изгради 
да лековод од Прељине до Горњег Милановца, којим би се град са око-
лином снабдевали струјом. Избијање Другог светског рата осујетило је 
његове планове. 

У народу је остао упамћен као доброчинитељ и дародавац. Помо-
гао је око опремања новоподигнутог Задружног дома. Финансирао је 
изградњу сале за потребе гробља, и опремио је неопходним намешта-
јем и судовима. Помагао је и школу, као и стрељачку дружину која је 
радила у школи, купивши неопходне пушке у вредности преко 30.000 
динара. Такође, за цркву у Шилопају, коју је подигао његов пријатељ 
Љуба Сарачевић, приложио је звона, а за цркву на Савинцу приложио 
је новац за набавку звона. Умро је изненада од срчаног удара 1940. го-
дине. Сахрањен је у породичној гробници на гробљу у Горњем Мила-
новцу уз све војне почасти.47 

47   М. Глишић, н. д.

Црква Св. Николе у Шилопају, 
фото: Саша Савовић

Сахрана Војимира Тешића, 
МРТК, Инв. бр. И 417



38

Оригинални план виле Тешић, показује да је пројекат испуњавао 
све захтеве модерне архитектуре тог доба. Вила је обликована у духу 
модернизма међуратне архитектуре, што својом архитектуром, безор-
наменталном фасадом и кубичним склопом у потпуности доказује. По-
сле 1928. године, када је основана Група Архитеката Модерног Правца 
(ГАМП)48, архитекте су се опредељивале за примену рационалистичког 

48   Б. Којић, „Споменици старе српске архитектуре у Београду”, СКЗ, бр. 41/6, Бео-
град 1934, Први Салон архитектуре у Београду одржан је у организацији ГАМП-а, ју на 
1929. године, а учествовали су Драгиња Петровић-Петковућ, Јосиф Михаиловић, Ма -
тија Блеха, Јан Дубови, Милан Злоковић, Бранислав Којић, Љубица Тодоровић, Ми лица 
Крстић...

Вила породице Тешић,
Горњи Милановац (Из књиге 
Стари Милановац, 280)

Вила 
породице 
Тешић
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начела пројектовања што доводи до појаве функционалних, безорна-
менталних архитектонских решења, прво у Београду, а затим и у оста-
лим градовима Србије.49 У овом периоду на архитектонској сцени до-
лази до смене естетских и конструктивних концепција.50 

Ова вила је конципирана као слободностојећи објекат, окружен вр-
том. У време када је саграђена одликовала се раскошним екстерије ром 
и ентеријером.51 Временом су вршене преправке, које су делимич но 
на рушиле њен првобитни изглед. План грађевине обухвата по д рум, 
при земље, спрат и таван, што се поклапа са функционалном ор  га низа-
цијом простора. Просторна организација прилагођена је потре    ба ма 
једне породице. Ово је салонски тип породичне куће са вели  ком, про-
лазном и репрезентативном просторијом, салоном. Негде од сре дине 
20. века све више се развија тип породичне приземне или спрат не ку-
ће са вртом, испуњене дрворедима и зеленилом. То је најчешћи облик 
становања током периода када Београд и друге средине прерастају из 
запуштених и оријенталних вароши у развијене европске градове. Ар-
хитектонску композицију виле чине уравнотежено постав љени де лови. 

На фасади виле види се прецизна примена савремених архитек-
тонскх решења. Модернистички концепт видљив је како на чеоној 
стра ни која гледа према улици, тако и на зачељу. Главни улаз, на чеоној 
стра ни, наглашен је степеништем и витким полукружним стубовима. 
Ле поти и декоративности чеоне стране доприноси и пар кружних от-
во ра (окулуса). Они су постављени на бочним странама улазних вра-
та. Наглашена правоугаона кула надвисује улазни део, тако што је из-
ву че на из тела грађевине.52 На бочној страни чеоне фасаде, на спрату 
виле, је целом дужи ном по стављена тераса са заобљеним крајевима. 
Јарослав Прхал је вешто успо ставио ритам између отвора и површина, 
вертикалног и хо ри зон талног, доприносећи на тај начин осећају дина-
мике на фасади. Са боч не дворишне стране постоји још један мањи, 

49   З. Маневић, „Српска архитектура у 19. веку”, у Архитектура 20. века, Београд-
Загреб-Мостар 1986, 19-32.

50   Љ. Благојевић, Модерна кућа у Београду 19201941, Београд 2000.
51   По речима господина Мандића, у кући је био паркет, плочице су биле увезене 

из иностранства...
52   Ђ. Боровњак, Архитектура и урбанизам Горњег Милановца 18351941, Чачак 

2007, 58, 59.
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Оригинални  пројекат за 
породичну вилу Војимира 
Тешића, спољашњи изглед
и пресек, приватно 
власништво господина 
Војимира Воје Мандића
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Оригинални  пројекат за 
породичну вилу Војимира 
Тешића, основа сутерена, 
приземља, спрата и тавана, 
приватно власништво 
господина Војимира
Воје Мандића
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помоћни улаз. Још један кружни прозор, окулус, налазио се на зачељу 
спрата куле (данас је ту уместо њега постављен правоугаони прозор). 
У врту, заклоње ном од погледа са улице, остварен је пријатан, интиман 
амбијент наме њен породичном уживању. Из хола и трпезарије се 
излази на терасу, са које се степеништем могло сићи у врт виле. Тераса 
својим полукру жним обликом, доприноси оживљавању фасаде. Оваква 
идеја је често примењивана на резиденцијама на Сењаку и Дедињу. 
Ентеријер се та ко настављао у врт, а репрезентативан простор ширио. 

У основи приземља смештени су улаз, хол, степениште, кухиња, ма-
ла трпезарија и трпезарија, салон, кабинет, спаваћа соба. То су просто-
рије намењене свакодневним потребама породице. У средишњем делу 
приземља, просторно је наглашен салон, дневни боравак са камином, 
из кога степенице воде на спрат. На спрату су биле собе за спавање, 
тј. онај приватни део виле. У подруму су биле смештене помоћне про-
сто рије. Распоред просторија и комуникација између просторија омо-
гућавали су комфор и осветљеност на највишем нивоу. Модерна кон-
цепција се огледала у равно сеченим терасама, које су заобљене на 
странама. Преко тераса је стамбени простор био отворен, а светло је 
продирало дубоко у унутрашњост просторија за спавање. 

Вила породице Тешић се по општем духу, концепцији фасаде може 
упоредити са неким од остварења Драгише Брашована као што су вила 
Лазић на Дедињу,53 и вила Ђорђевић, данас Ћирић у Врњачкој Бањи.54

53   У досадашњој литератури Вила породице Тешић је сматрана за дело Драгише 
Брашована, највероватније због сличности са вилом Душана Лазића на Дедињу коју је 
пројектовао 1932. године Драгиша Брашован. Вила је обликована у духу раног модер-
низма међуратне београдске архитектуре. Спада у групу луксузних вила какве су по-
дизане на Дедињу између два рата. 

54   Ј. Боровић-Димић, Једна кућаједна прича, Брњачка Бања 2014, 134, Вила Ђор-
ђевић, је смештена на падини изнад Топлог извора, на плацу који је на име својих ма-
лолетних синова, 1934. године купио Владимир Ђорђевић од Јевдокије Радотићеве из 
Врњачке Бање, која је тај плац купила од Милице, удовице Милисава Николића, бив шег 
трговца из Београда 1922. године. Милица је плац пак купила од Тимотија Ра ден  ковића 
земљорадника из Врњаца 1914. године, који га је баштинио на основу дуго го  дишњег 
уживања од преко 25. година. Објекат је саграђен 1935. године у стилу мо дерне, по 
појекту Драгише Брашована. Данас вила припада породици Ћирић, који су јој после 
реконструкције 2004. године променили име.

Цртеж виле породице Тешић 
(Из књиге Ђ. Боровњак, 
Архитектура и урбанизам 
Горњег Милановца,
Чачак 2007)
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Драгиша Брашован рођен је у Вршцу 1887. године. Архитек-
тонски факултет Техничког универзитета уписује у Будимпешти. 
По завршетку Првог светског рата основао је атеље Архитект у 
Београду, заједно са архитектом Миланом Секулићем. Током ме-
ђуратног периода подигао је већи број приватних вила, стамбених 
вишеспратница и управних зграда. Сврстава се међу десет нај-
зна чајнијих архитеката који су ства рали између два светска рата. 
Иза бран је за почасног члана Кра  љев ског института британских 
архитеката 1953. године, био је дописни члан САНУ. Најзначајнији 
пројекти: Бански комплекс једна од најлеп ших грађевина у бив шој 
Југославији, зграда Врховне команде вазду хоплов ства Југосла ви-
је у Земуну са скулптуром Икара на главној фа сади (уништена у 
НАТО бомбардовању 1999. године), зграда Изврш ног већа Војво-
дине, саграђена 1939. године (под заштитом је УНЕСКА), Ју го сло-
венски павиљон у Барселони 1929. године и Милану 1931. године, 
Соколски дом у Зрењанину, црква у Орловату, хотел Метропол у 
Бео граду, кафана Руски цар, неколико стамбених зграда. Умро је 
1965. го дине у Београду.

Прочеље, куће Душана 
Лазића, цртеж (Из књиге
Ђ. Боровњак, Архитектура
и урбанизам Горњег
Милановца, Чачак 2007)

Драгиша Брашован, Фототека 
библиотеке САНУ, ф 473-1а

Кућа трговца Душана Лазића, 
општи изглед око 1935. 
године, архитекта Драгиша 
Брашован, Завод за заштиту 
споменика културе града 
Београда, Б-191-2 
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Јарослав Прхал је радио заједно са Драгињом Петровић-Петковић 
у бироу Матија Блеха, у оквиру одељења за конструкције, и, касније 
после Другог светског рата заједно су радили у истој канцеларији у Ср-
бијапројекту, где је директор био Ђорђе Лазаревић.55 Занимљиво је да 
су се у архитектонској мапи Драгиње Петровић-Петковић пронађеној 
у оквиру њене заоставштине, налазиле фотографије средњовековног 
града Жрнова, грађења моста на Сави, пост-карте Соколског дома у Би-
је љини, али и фотографије виле Душана Лазића на Дедињу.56 Можда су 
Драгиња и Јарослав радећи свакодневно заједно, делили заједничко 
одушевљење према вили Душана Лазића, и уопште градитељској ак-
тивности Драгише Брашована, што је могло да утиче да сличнот између 
ове две виле буде велика. 

55   И. Фрегл, н. д., 99; З. Маневић, н. д., 149, Ђорђе Лазаревић је по завршетку студија 
архитектуре био запослен у бироу Матија Блеха. Био је цењен стручњак за статику 
и конструкциију. Радио је са Драгињом Петровић-Петковић у бироу Матија Блеха од 
1927-1928. године. По избијању рата одведен је у заробљеништво, у немачки логор 
Оснабрик, а када се после рата вратио у земљу постаје директор Пројектантског завода 
Србије – будућег Србијапројекта.

56   И. Фрегл, н. д., 100.

Вила Ђорђевић, данас Ћирић,
Врњачка Бања, 1935. године,
архитекта Драгиша Брашован,
фото. мр Благоје Димић
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План за кућу
Андре Љубинковића,
Ситничка улица бр. 7,
ИАБ, УГБ ф 24-113-1935

План за кућу
Милисава Марковића,
Цвијићева улица бр. 46,
ИАБ, УГБ ф 1-55-1932
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Вила породице Тешић описана у готово свим прегледима о Горњем 
Милановцу, није више у функцији, а данас, изложена атмосферским про-
менама, подложна је пропадању, на велику жалост потомака Војими ра 
С. Тешића и грађана Горњег Милановца. Нажалост, овај објекат остао 
је ван видеокруга шире јавности. Јарослав Прхал је упамћен углав ном 
као пројектант јавних монументалних здања, која одражавају више дух 
времена у којем су настала, него његов лични стил градње.

Свакако, вила заузима истакнуто место у архитектури града, зна-
чајне културно-историјске и архитектонско-урбанистичких вредности, 
и представља не само један од најзначајнијих модернистички реше них 
објеката у Горњем Милановцу, већ и објекат који чини српску модер-
ну архитектуру потпунијом. Такође, требало би узети у обзир да је Гор-
њи Милановац 1941, године спаљен од стране немачких војника и да 
је том приликом уништена скоро целокупна документација о грађе ви-
нама. Због тога је проучавање и истраживање архитектонског наслеђа, 
као и наручилаца, пројектаната и предузимача доста отежано.57 Захва-
љујући поштовању према породичном наследству и бризи господина 
Војимира Мандића, сачуван је оригинални пројекат ове виле, што 
представља непроцењиву вредност како за његову породицу, тако и за 
истраживаче и поштоваоце архитектонског наслеђа, које су оставили 
чешки архитекти и градитељи у нашој земљи.

57   Више о архитектури Горњег Милановца видети у: Ђ. Боровњак, н. д.

Закључак
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The villa of the Tešić family that has been described in almost every pub-
lication about Gornji Milanovac is not functional anymore. Over the years it 
has been influenced by atmospheric changes which resulted in its destruc-
tion, making Vojimir S. Tešić’s descendants and citizens of Gornji Milanovac 
sad. Unfortunately, this building has been out of sight of publicity. Jaroslav 
Prchalis remembered as a building designer of the colossal architectural 
works that represent spirit of the age rather than the designer’s own style.

However, the villa has a distinguished place in the city architecture. As 
a valuable cultural-historical and architectonic work in Gornji Milanovac 
it is actually a work that complements the Serbian modern architecture. 
It should be kept in mind that in 1941 Gornji Milanovac was burnt to the 
ground by German soldiers where by construction documents of the build-
ings were destroyed. This made it difficult to explore and study the archi-
tectural legacy, clients, building designers and entrepreneurs. Thanks to Mr. 
Vojimir Mandić’s respect and care for the family legacy the authentic villa’s 
project was saved as a valuable item to his family, explorers and admirers 
of the architectural legacy that the Czech architects and constructors left 
behind in our country.

Summary
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РецензијаСтудијски рад Ане Јелић, историчара уметности у Музеју руднич-
ко-таковског краја, о вили породице Тешић у Горњем Милановцу, и 
гради тељском остварењу чешког архитекте Јарослава Прхала, свакако 
зна  чајно доприноси новим сазнавањима о историји града, његовој ар-
хитек тури модерног, нововековног доба и знаменитој брђанској по-
родици Тешића. Рад обилује темељним, добро истраженим и интерпре-
ти раним подацима и, што је посебно важно, брижљиво прикупљеним 
фотографијама, плановима и пројектима из тог периода. Овај рад ујед-
но доприноси и сазнавању о стилским кретањима и тежњама у ар хи-
тектури Србије тог доба, о праћењу свих актуелних „еуроп ских” трен-
дова и реномеу архитеката који су претежно ”увожени” на ове наше 
српске просторе из великих европских градова и центара. Управо то 
је допринело да модерна архитектура уплови у мале средине, окружне 
вароши и градове, и, чак на и у домове богатијих појединаца који су 
могли да у своје време остваре и финансирају такву привилегију. После, 
цитиране у тексту Ђурђије Боровњак, која је доста темељно обрадила 
архитектуру Горњег Милановца у објављеној књизи, Ана Јелић прела-
зи на појединачне архитектонске примере у граду и детаљно их истра-
живачки обрађује. Нека вила Тешића не буде усамљен рад на ову те-
му јер Горњи Милановац има и данас доста сачуваних зграда које су 
преживеле ратна разарања а није на одмет обрадити и оне које више 
не постоје а чиниле су да он буде, захваљујући Обреновићима и ка-
сније Карађорђевићима, једна од најлепших вароши свог доба у но во-
вековној Србији.

У Горњем Милановцу,                         Радош Гачић,
30. јун 2021. године                      историчар уметности 



53

Низу добро конципираних и, што је посебно важно, у пракси реали-
зованих пројеката, Музеја рудничко-таковског краја свакако спада и 
штиво историчарке уметности Ане Јелић названо „Вила породице Те-
шић – градитељско остварење Јарослава Прхала” Након што смо замо-
љени да прочитамо текст поменутог наслова, ево у најкраћем наших 
импресија.

Штиво назива „Вила породице Тешић – градитељско остварење Ја-
ро слава Прхала” чини шест засебних целина и неколико прилога „сме-
штених” на укупно 56 страна. Садржајна и структурално сложена публи-
кација настала је као плод вишегодишњег истраживачког рада аутора, 
коме су несебично помагали многобројни појединци. 

Исцрпно, убедљиво и јасно, су описане многобројне репрезента-
тивне грађевине настале на тлу Србије, као плод рада чешких архи-
теката а посебну вредност штиву дају фактографски изузетно богати 
де лови текста који говоре о пројектанту монументалних јавних грађе-
вина Јарославу Прхалу, горњомилановачком трговцу Војимиру С. Те-
шићу, и коначно Вили породице Тешић, архитектонском и културно-
историјском бисеру града подно Рудника. 

Сваки сегмент овог рукописа проткан је мноштвом чињеница и но-
вих података који померају границе досадашњег сазнања барем када 
је ова тема у питању.

Благодарећи исправном методолошком приступу саме ауторке, 
да доступну архивску грађу комбинује са одабраном литературом и 
мноштвом записаних сећања, шира али и стручна јавност добила је 
сасвим респектабилно и штиво, вишеструког значаја и вредности. 

Публикација „Вила породице Тешић – градитељско остварење Ја-
ро слава Прхала” писана је једноставним и разумљивим стилом. Њен 
садржај обогаћује научни апарат, копије оригиналних планова и до-
кумената, пажљиво изабране фотографије односно илустрације, као 
и неколико прилога заједно са детаљним пописом изворне грађе и 
литературе. Ценећи уложен труд, потребан за настанак једног ова квог 
дела, заједно са његовим реалним дометима, слободни смо га пре-
поручити за штампу, јер је уистину вредно тога.

У Горњем Милановцу,            Александар Марушић,
31. август 2021. године                                  историчар

Рецензија
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Ана Јелић, кустос историчар уметности, дипломирала на Одељењу 
за историју уметности на Филозофском факултету Универзитета у Бео-
граду, код професора др Миодрага Марковића. У Народном музеју у 
Београду положила стручни испит и стекла звање кустоса. Запослена 
у Музеју рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу. Бави се про-
учавањем националне историје уметности и културном историјом 19. 
и 20. века, као и историјом српске архитектуре од 18. до 20. века, кул-
турним наслеђем чешких архитеката (Јан Неволе и Јарослав Прхал). 
Стручни текстови: Јан Неволе – модернизација архитектуре и урба ни -
зма у Србији после Другог српског устанка (Слово ћирилово), Ро ман -
тизам у профаној архитектури Косте Шрепловића, (Слово ћирило во), 
Вила породице Тешић – градитељско остварење Јарослава Прха ла, 
(Слово ћирилово), Ја и моја лица, (Часопис за књижевност, умет ност 
и културу АКТ). Научни скупови: Од антике ране модерне, Венчац и 
Рудник са околином, 2017. године у Аранђеловцу са радом на тему: 
„Сликарство наоса и олтарског простора цркве манастира Благо веш-
тења Рудничког”, научни скуп у оквиру манифестације Дани чешке 
кул туре у Крагујевцу – Српско-чешки односи у Великом рату, 2018. 
године са радом „Витезслав Кнејфл – чех који је задужио Рудник”. Аутор 
изложбе „Сретен и Драго Рајичић учесници Великог рата” са Татјаном 
Вендриг, Фабијаном Вендриг и Џоном Стиненом (2018), аутор изложбе 
„Српски војници умрли у Холандији 1917-1919”.

Белешка
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