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do100min
UNESCO je Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Hlavným poslaním tejto
agentúry v štruktúrach OSN je prispievať
k bezpečnosti a mieru cez propagáciu medzinárodnej spolupráce

4 UNESCONADOSAH

v oblasti vzdelávania, vedy či kultúry.
UNESCO vznikla 16. novembra 1945, aktuálne sídli v Paríži, má 195 členských štátov
a 9 pripojených členov.

#unesconadosah

18xSvetové
dedičstvo
UNESCO
Miesta, ktoré vznikli tisíckami rokov
nenapodobiteľných prírodných procesov, alebo hektolitrami potu a miliónmi
párov ľudských rúk. Takto by sme
mohli charakterizovať Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO, ktorý združuje viac ako 1 000

najkrajších, najúžasnejších a najvýnimočnejších miest na svete. Úlohou tejto
celosvetovej „kolekcie“ je zabezpečiť
zachovanie najvzácnejších prírodných
a kultúrnych pokladov ľudstva, ale tiež
posilňovať medzinárodnú spoluprácu
v snahe o ich záchranu.

Destinácia Košice región, a v širšom
kontexte celé východné Slovensko, sú
priam posiate zaujímavými pamiatkami
a lokalitami, ktoré sú označené puncom svetového dedičstva. Košice
s metropolitnou železničnou i autobusovou stanicou, ale aj medzinárodným
letiskom, sú prirodzeným centrom
celého regiónu, a teda aj preferovaným
východiskovým bodom návštevníka.

Autom sa môže do 100 minút pohodlne
dostať až k 18 slovenským pamiatkam
zapísaným na Zozname svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO. Rýchla dostupnosť týchto
miest, ich historický, estetický
a kultúrny význam robia z destinácie
Košice región inšpiratívne miesto,
ideálne pre nádherné prežitie voľného
času.
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dostupnosť

> máj
< september
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z Košíc autom

100 MIN

foto: M. Rengevič

Dobšinská
ľadová
jaskyňa

obšinská ľadová jaskyňa patrí medzi
koprodukcii, v roku 1982 ju režíroval Martin
najhodnotnejšie prírodné unikáty a
Ťapák na motívy slovenskej ľudovej rozprávky
krásy Slovenska. Čo sa hĺbky a dĺžky
Pavla Dobšinského.
týka, jaskyňa patrí medzi najväčšie ľadové
jaskyne na svete. Jej poloha umožňuje, aby
Ku vchodu do jaskyne, nazvanému Ľadová
sa v jaskyni celoročne udržiavala teplota pod
diera, treba vystúpiť po serpentínovom chodbodom mrazu a práve tento faktor zohral z
níku s prevýšením 130 metrov. Dĺžka predlhodobého hľadiska
hliadkovej trasy jaskykľúčovú úlohu pri
ne je 515 metrov, pri
vytvorení ľadovej
prevýšení 43 metrov,
Ľad sa v jaskyni udrží celoročne.
výzdoby. Zaľadnenie
a jej absolvovanie trvá
Jedna z prvých jaskýň v Európe s
vzniká v priestopribližne polhodinu.
roch, kde sa v zime
Rozdiely teplôt medzi
elektrickým osvetlením - od r. 1887.
hromadí klesajúci
vonkajším prostredím
Najnavštevovanejšia jaskyňa destinástudený vzduch. Ten
a interiérom jaskyne
jaskyňu prechladzuje
predstavujú, najmä v
cie Košice región.
a udržiava teplotu
lete, záťaž na ľudský
pod bodom mrazu.
organizmus. Preto je
Pre tvorenie ľadu je
dobré si pred vstupom
tiež dôležitý dostatok
do jaskyne oddýchnuť,
priesakovej vody, ktorá v jaskyni zamŕza.
aby sa naše telo bez problémov aklimatizoCelkový objem ľadu v jaskyni sa odhaduje
valo. Teplota v zaľadnených častiach jaskyne
na 110-tisíc m3, čo sú asi dva milióny plne
sa totiž pohybuje v rozpätí -3,9°C až -0,2°C.
natankovaných nádrží priemerného auta.
V nezaľadnených častiach je o čosi teplejšie,
tesne nad bodom mrazu, od 0,8°C do 3,5°C.
Dobšinská ľadová jaskyňa sa spája aj so
strieborným plátnom a s jednou z legendárnych filmových rozprávok Popolvár najväčší
na svete. Vznikla v slovensko-nemeckej

Do spodných častí jaskyne prvý raz prenikol kráľovský banský radca Eugen Ruffínyi
v júni 1870. Už o rok neskôr ju sprístupnili
verejnosti.
V roku 1890 sa vo Veľkej sieni konal koncert
na počesť Karola Ľudovíta Habsburského.

Až do roku 1946 bolo v jaskyni povolené
korčuľovanie pre verejnosť. Obľúbené muselo
byť najmä v letných horúčavách.
Výstup k jaskyni od parkoviska v osade
Dobšinská ľadová jaskyňa trvá asi 25 minút,
počas ktorých prekonáme prevýšenie 130
metrov.

z Košíc autom

115 KM
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ž pätina populácie trpí alergiami,
na ktoré musí užívať lieky. Tie však
nemusia byť jediným riešením, pretože
veľmi vhodnou alternatívou je aj speleoterapia – metóda využívajúca vlastnosti jaskýň
a najmä aerosólu podzemného prostredia.
Jaskynné prostredie sa prakticky umelým
spôsobom nahradiť nedá, keďže je bezprašné,
bezalergénové a jeho relatívna vlhkosť sa
približuje 100%. Práve Jasovská jaskyňa slúži,
ako jedna z troch jaskýň krajiny, na liečbu
chorôb dýchacích ciest.

dostupnosť

> apríl
< október
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35 MIN

foto: M. Rengevič

Jasovská
jaskyŇa

Okrem toho je ale aj verným svedkom histórie
– traduje sa, že jaskyňu objavil niektorý
z mníchov jasovského premonštrátskeho
rádu, pričom prvé písomné zmienky o jeho
existencii sa datujú do 12. storočia. S jaskyňou
sa spája aj množstvo archeologických nálezov,
podľa ktorých je jasné, že bola osídlená už
v neolite, dokonca, niektoré nálezy poukazujú
na možné krátkodobé osídlenie už v paleolite.
Na stenách jaskyne nájdeme množstvo
nápisov a kresieb, napríklad mimoriadne
hodnotný nápis z roku 1452, ktorý zaznamenáva víťazstvo vojsk Jána Jiskru z Brandýsa
v bitke pri Lučenci a je najstarším doloženým
nápisom v slovenských jaskyniach. V Dóme
netopierov zas nachádzame letopočet 1576.
Od roku 1995 sa v Jasovskej jaskyni začali
ozdravovacie pobyty pre alergické
a astmatické deti. Konajú sa v Dóme netopierov.

Jedna z troch slovenských jaskýň
využívaných na liečbu dýchacích ciest
inhaláciou jaskynného aerosólu.
V Jasovskej jaskyni žije až 19 druhov
netopierov.
Prvá sprístupnená jaskyňa na území
Slovenska - od r. 1846.
Spomedzi jaskýň Svetového dedičstva
UNESCO je najbližšie ku Košiciam.

Viaceré časti jaskyne skrášľuje bohatá
sintrová výplň, pozornosť pútajú tiež sintrové
„vodopády“ či bubny. Odborníci v jaskyni
objavili až 19 druhov netopierov, ktoré sa tam
združujú najmä v zime. Práve Jasovská jaskyňa je jedným z najvýznamnejších zimovísk
podkovára veľkého na Slovensku. Dĺžka sprístupnenej časti jaskyne je 550 metrov, prehliadka trvá 45 minút. Návštevník ale musí
„mať v nohách“, keďže vyšliape 314 schodov.
Teplota jaskyne sa pohybuje medzi 8,8 a 9,4°C
a relatívna vlhkosť medzi 90 až 98%.

Slovensko je, spolu s Nemeckom, priekopníkom speleoterapie. Už v roku 1968 začal
MUDr. Karol Klincko s touto formou terapie
v Gombaseckej jaskyni.

z Košíc autom

35 KM
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prístupnených jaskýň je na území
destinácie Košice región viacero, každá
z nich je natoľko unikátna, že ju treba
vidieť na vlastné oči. Platí to aj o Gombaseckej jaskyni, ktorej interiér zdobia očarujúce
ihlice visiace zo stropu. Ide o mimoriadne
tenké sintrové brčká (stalaktitové útvary),
ktoré svojou rozmanitosťou akoby stelesňovali nekonečnú variabilitu prírodných výtvorov.
Európskou raritou sú snehobiele sklovité
brčká, hrubé 2 až 3 milimetre a dlhé 3 metre.
Na pozadí hnedočiernych vápencových stien
vytvárajú výrazný farebný kontrast.
Najpôsobivejšími priestormi jaskyne sú
Mramorová sieň so studňou hlbokou osem
metrov alebo sieň Hirošima, ktorej dominuje
stalagnát pripomínajúci atómový hríb.
V sieni Ladislava Herényiho (pomenovanej po
jednom z objaviteľov jaskyne) sú tenké brčká
tak nahusto, až evokujú predstavu kamenného dažďa.

dostupnosť

> apríl
< október
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foto: M. Rengevič

GOmbasecká
Gombasecká
jaskyŇa

Jaskyňa sa nachádza uprostred Národného
parku Slovenský kras a jej vchod leží vo výške
asi 250 metrov nad morom. Objavili ju v roku

V systéme Gombaseckej jaskyne sa nachádza
aj najnižšie položená ľadová jaskyňa mierneho klimatického pásma – Silická ľadnica.
Pred zaľadnením bola Silická ľadnica viackrát
osídlená.

1951 dobrovoľní jaskyniari z Rožňavy. Z dĺžky
jaskyne (približne 1,5 kilometra) je verejnosti
sprístupnených necelých 300 metrov. Takmer
celou touto časťou ale prehliadková trasa
prechádza dva razy, preto prehliadka trvá
polhodinu. Samotná prechádzka jaskyňou nie
je fyzicky náročná, keďže celkové prevýšenie
Jaskyňu zdobia sintrové brká, dosahujúce dĺžku až 3 metre.
Prvá jaskyňa na Slovensku, ktorá
začala slúžiť na speleoterapiu.

predstavuje len 7 až 8 metrov. Navyše, mikroklimatické podmienky sú vhodné na liečbu
chorôb dýchacích ciest - teplota sa
v jaskyni pohybuje okolo +9°C, relatívna
vlhkosť činí 95% až 97%. Aj preto začala
Gombasecká jaskyňa už v roku 1968 slúžiť,
ako prvá na Slovensku, na speleoterapiu.

V lete 2016 objavili bratia Suchí dosiaľ
nepoznané priestory Gombaseckej jaskyne
s obrovským jazerom. Celková známa dĺžka
jaskyne s novými chodbami je teda 2 km.
Nový priestor je ale ťažko dostupný, a tak sa
doň dostanú iba skúsení jaskyniari.

z Košíc autom

85 KM
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eď chcete zažiť pravé, priam až rozprávkové tajomno jaskyne, tak Domica
je so svetom fantastického boja dobra
a zla spojená už navždy – v roku 1982 tu natáčali slávnu rozprávku Soľ nad zlato
s hviezdnym hereckým obsadením.

dostupnosť

> február
< december
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z Košíc autom

80 MIN
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Jaskyňa sa nachádza
95 kilometrov od
Košíc, v Národnom
parku Slovenský
kras, a spolu
s jaskyňou Baradla
v Aggtelekskom
krase, na území
Maďarska, vytvárajú unikátny komplex
v celkovej dĺžke viac ako 25 kilometrov. Domica je najdlhšou jaskyňou Slovenského krasu
a návštevník v nej môže absolvovať dve prehliadkové trasy – krátky okruh s dĺžkou 780
metrov (45 minút) a dlhý okruh, vrátane plavby loďkou po podzemnej riečke Styx, s dĺžkou
930 metrov (60 minút). Teplota v jaskyni sa
pohybuje v rozpätí 10,2 °C až 11,4 °C a vlhkosť
osciluje medzi 95% až 98%. Okrem bohatej
krasovej výzdoby upúta Domica najmä vyso-

foto: M. Re
ngev

jaskyŇa
Domica
domica

kým počtom druhov netopierov. Doteraz tam
zaznamenali až 16 druhov, pričom najsilnejšie
zastúpenie má podkovár južný (Rhinolophus
euryale), ktorý vytvára 1000- až 2000-člennú
kolóniu, jedinú svojho druhu na Slovensku.
Jaskyňa je aj živým dokladom života
a činnosti pravekého
človeka. ArcheologicV Domici žije 16 druhov netopierov.
ké nálezy staré 5 – 6
tisíc rokov doklazujú
osídlenie a využívanie
Možnosť plavby podzemnou riečkou
Domice v mladšej dobe
Styx v dĺžke 150 metrov.
kamennej.

V podzemnom bádaní môžete pokračovať na
maďarskej strane hranice, v jaskyni Baradla,
ktorá je súčasťou toho istého zápisu
v Zozname svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Jednou z hlavných
atrakcií Domice, ktorá jaskyňu preslávila, je
podzemná riečka Styx, symbolicky pomenovaná po rieke z gréckej mytológie. Predpokladom na jej dostatočné naplnenie vodou
sú priaznivé poveternostné podmienky počas
zimy – ak dostatočne nenasneží, jar a leto to
už nezachránia. Plavba po podzemnej riečke
Styx je dlhá približne 150 metrov.

Domica je jediná jaskyňa, ktorá otvára sezónu
už vo februári a končí ju až v decembri – je
teda prístupná až 11 mesiacov v roku.

z Košíc autom

95 KM

#unesconadosah

13

S

pomedzi šiestich sprístupnených jasv potoku rozhoduje o možnosti vstupu do jaskýň Svetového dedičstva UNESCO
kyne. Maximálny prietok vody, pri ktorom je
v destinácii Košice región je Krásnoešte vstup povolený, je 300 litrov za sekundu.
horská jaskyňa výnimočnou. Jej jedinečnosť
Pri vyššom prietoku sú už lavičky pod vodou.
spočíva v tom, že pohyb v nej je spojený s
V niektorých obdobiach sa ale prietok vo
istou dávkou adrenalínu i športovej aktivity.
vnútri jaskyne pohybuje aj okolo 1 300 litrov
Aj keď je prístupná
za sekundu, pri najverejnosti, vstup je
väčšej zaznamenanej
povolený iba
povodni bol 6 000 l/s.
Kvapeľ rožňavských jaskyniarov
v sprievode skú(vysoký 34 metrov) bol donedávna
sených vodcov a v
Poslednou sprístuppovažovaný za najvyšší na svete
kompletnom jaskynenou časťou jaskyne,
a v miernom klimatickom pásme je
niarskom výstroji.
ktorá skrýva povestnú
raritou.
„čerešničku“, je Sieň
Vchod do jaskyne cez
obrov. Jej dominantou
Vstup do jaskyne je možný iba
vyrazenú štôlňu sa
je Kvapeľ rožňavských
s vodcom a v jaskyniarskom výstroji.
nachádza v nadmorjaskyniarov, dlho
skej výške 316 metpovažovaný za najväčší
rov, pri vyvieračke
na svete a donedávpotoka Buzgó. Celková dĺžka jaskyne je 1 555
na zapísaný aj v Guinessovej knihe rekordov.
metrov, teplota sa pohybuje okolo 9°C a relaMajestátny stalagnát meria takmer 34 metrov
tívna vlhkosť je 98%. V Krásnohorskej jaskyni
a jeho hmotnosť sa odhaduje na 2 000 ton,
sa vytvorili aj zaujímavé zemné pyramídy.
pričom ročne „priberie“ asi 200 kilogramov.
450-metrová prehliadková trasa vedie
Takto rýchlo nerastú kvaple ani v trópoch, kde
k unikátnemu Kvapľu rožňavských jaskyniasú pre rast sintrových stĺpov niekoľkonásobne
rov a je sprístupnená pomocou drevených
lepšie podmienky. Na porovnanie – priemerný
lavičiek a lán, ktorými návštevníci prekonávastalaktit v Slovenskom krase narastie
jú podzemný potok Buzgó, pretekajúci celou
o jeden gram za dlhé desiatky až stovky rokov.
hlavnou časťou jaskyne. Práve prietok vody

jaskyňa

dostupnosť

> jún
< september
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60 MIN

stián
foto: Martin Kre

Krásnohorská

Hlavnú časť jaskyne tvorí kaňonovitá chodba,
ktorá je na priečnych poruchách rozšírená do
mohutných dómov vysokých až 45 metrov.

z Košíc autom

70 KM
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dostupnosť

> apríl
< november
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95 MIN

Z celkovej dĺžky 300 metrov je sprístupnených
230 metrov a prehliadka trvá polhodinu. Podľa metrických údajov nejde o veľkú jaskyňu, je
však mimoriadne cenná. Pestrá aragonitová
výplň vo forme špirál, ihličiek a útvarov podobajúcich sa na koraly vytvára rôznorodú zmes
nádherných obrazov. Za najkrajšie miesto
jaskyne je považovaná Sieň Mliečnej dráhy,

foto: M. Rengevič

Ochtinská
aragonitová
jaskyňa

prístupovej štôlni Ochtinskej aragonitovej jaskyne musíte zdolať 104
schodov a potom už vstupujete do
sveta nádhery, akú mohla vytvoriť len všemocná matka príroda. Ide o ďalší svetový unikát
maličkého Slovenska, keďže jaskyňa je jednou
z troch sprístupnených aragonitových jaskýň
planéty. Zvyšné dve sú v Mexiku a Argentíne.
V jaskyni nachádzame tri generácie aragonitu,
prvá z nich má 121- až 138-tisíc rokov. Najväčšie zastúpenie má druhá generácia, ktorú
reprezentujú ihlice dlhé niekoľko desiatok
centimetrov a zakrivené, až špirálovité heliktity
staré asi 14-tisíc rokov. Najmladšia generácia
sa v súčasnosti tvorí na sedimentoch a vytvára
drobné vejáriky, veľké len 2 až 4 milimetre.

Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete. Zvyšné dve
sú v Mexiku a v Argentíne.
Najstaršie aragonitové útvary majú
takmer 140-tisíc rokov.
kde biele aragonitové strapce, v pukline na
strope, vytvárajú vo svetle lámp dojem hviezd
našej galaxie.
Tento svetový poklad objavili úplnou
náhodou v roku 1954 pri razení geologickej
prieskumnej štôlne. Verejnosti ju sprístupnili
v roku 1972. Teplota v jaskyni sa pohybuje
okolo 7,2°C až 7,8°C a relatívna vlhkosť v
rozpätí 92% až 97%.

Aragonit je uhličitan vápenatý a tento minerál môže mať rôzny tvar a výzor - stĺpcovitý,
kvapľovitý, vláknitý, lúčovitý alebo najvzácnejší, pripomínajúci koral (tzv. železný kvet).

z Košíc autom

100 KM
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iac ako 40 percent územia Slovenska
tvoria lesy, čo ho radí medzi najviac
zalesnené krajiny Európy. Maličký
stredoeurópsky štát sa ale navyše hrdí aj svetovo unikátnymi pralesmi – lesnými územiami
vo východnej časti krajiny s mimoriadne
zachovanou faunou a flórou. Na Zozname
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO tvoria súčasť medzinárodného
zápisu. Ten zahŕňa lokality v Nemecku, na
Slovensku a na Ukrajine.

Vihorlatský
prales
dostupnosť

celoročne

18 UNESCONADOSAH
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100 MIN

Východoslovenské „more“ – Zemplínska
šírava – je obklopené Vihorlatskými vrchmi.
A práve ich súčasťou je Vihorlatský prales,
rajské prírodné zátišie nedotknuté človekom. Prepojenie nášho moderného sveta so
silami, ktoré sú predsa len mocnejšie ako my,
nachádzame pri pohľade na 240-ročné buky,
majestátne sa vypínajúce vysoko nad človečí
obzor. Ťažká dostupnosť týchto prírodných
území, ale aj ich systematická ochrana,
prispeli k tomu, že biotop bukových pralesov
funguje vo svojej pôvodnej harmónii a v plnej
kráse. Bez ľudských zásahov tam neustále
prebieha nekonečný prírodný cyklus, keď
staré stromy uvoľňujú miesto novým a tie
okamžite vyrastajú na vhodnom mieste. Ak
v nemom úžase sklopíte zrak a pozriete sa na

Do roku 2012 bol vstup do Vihorlatského
pralesa obmedzený, pretože sa tu nachádza aj
vojenský priestor.

Najstaršie vihorlatské buky majú až
240 rokov.
Prales obývajú aj pozoruhodné
živočíchy – salamandra škvrnitá,
fúzač alpský či slizniak karpatský.
zem, ľahko zbadáte drobné zelené stonky
a lístky vyrastajúce z odumretých popadaných kmeňov.
Nástupné miesto do Vihorlatského bukového
pralesa sa nachádza pri unikátnom jazere
Morské oko, ktoré je tretím najväčším prírodným jazerom na Slovensku. Jazero sa rozprestiera na ploche približne 14 hektárov a jeho
dno miestami dosahuje hĺbku až 25 metrov.
Celé Morské oko je možné obísť chodníkom,
ktorý okolo neho vedie.
Vihorlatský prales sa zapísaním do Zoznamu
svetového prírodného dedičstva dostal do
spoločnosti takých slávnych lokalít, ako americký Yellowstonský národný park či Grand
Canyon, Mount Everest alebo Kilimandžáro.

Najrozšírenejšou rastlinou Vihorlatského
pralesa je buk lesný, ale zastúpenie majú aj
jedle, javory a jasene.

z Košíc autom
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o výjazde z dlhej tmy tunela Branisko,
v smere od Košíc, sa pred vami zjaví
majestátna silueta Spišského hradu.
Opúšťajúc technickú stavbu modernej doby, sa
návštevník dostáva do konfrontácie
Jeden z najväčších hradných komplexov na svete (4 hektáre).
Najfotogenickejšia lokalita regiónu
i celého Slovenska.
Na Spišskom hrade natáčali filmy Dračie srdce režiséra Roba Cohena (1992)
a Posledná légia (2007) s Colinom
Firthom a Benom Kingsleym.

Spišský
hrad
dostupnosť

> apríl
< október
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s pamiatkou mĺkvo dokumentujúcou históriu.
Spišský hrad je miesto, ktoré vám svojou atmosférou, celkom podvedome, vdýchne predstavy
o dávnej minulosti, o časoch kráľov a poddaných, rinčaní stredovekých zbraní a rytierskych
brnení a prirodzene ponúkne aj zamyslenie
sa nad významom celej stavby ako tichého
kronikára čias.
Spišský hrad – ako zachovalá pamiatka – je
dnes pýchou nielen spišského regiónu či východného Slovenska, ale celého národa. Svojím
významom presahuje hranice krajiny, o čom
svedčí aj každoročne rastúci počet návštevníkov
z bližších i vzdialených kútov sveta. Jeho atraktivitu zvyšuje dobrá dostupnosť po diaľnici D1, ale
aj vysoká koncentrácia zaujímavých miest

v bezprostrednom okolí. Spolu s Kostolom
Ducha Svätého v Žehre, Spišskou Kapitulou,
Spišským Podhradím a mestom Levoča totiž
Spišský hrad vytvára súbor zapísaný v Zozname
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO.
Najstaršia zachovaná priama písomná zmienka
o hrade pochádza z roku 1249. Zo začiatku
plnil funkciu pohraničnej pevnosti na severnej
hranici ranofeudálneho Uhorského kráľovstva,
neskôr sa z neho stalo šľachtické sídlo.
V priebehu storočí bol hrad v rukách viacerých
šľachtických rodov a podliehal mocenským bojom. V roku 1780 hradný komplex zničil požiar
a Spišský hrad sa postupne menil na zrúcaninu.
Úplnému schátraniu zabránili pamiatkari, keď
v druhej polovici 20. storočia začali s náročnou
konzerváciou hradného komplexu ohrozeného
nestabilitou skalného podložia.
Na severovýchodnom svahu hradného vrchu
sa nachádza gigantický kamenný obrazec –
geoglyf – vytvorený v roku 2008 pod vedením
austrálskeho umelca Andrewa Rogersa. Geoglyf
zobrazuje koňa z keltskej mince nájdenej počas
archeologického výskumu na Spišskom hrade.
Obrazec má rozmery približne 100 x 100 metrov.
Jeho líniu vytvára meter vysoký a meter široký
kamenný múr zo spišského travertínu, pričom
kamene sú na seba poukladané voľne, bez spojovacieho materiálu. Dĺžka múru je 800 metrov
a na jeho výstavbe sa podieľalo 40 kamenárov
a 80 miestnych obyvateľov.

Sezóna na Spišskom hrade sa obvykle začína 1. apríla a pre návštevníkov je prístupný do konca
októbra.

z Košíc autom
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onad líniu striech ľudských príbytkov
vytŕča v obci Žehra neprehliadnuteľný
biely klenot, ktorý vo svojich útrobách
ukrýva poklady histórie. Vežu starobylého
kostolíka z 13. storočia zakrýva drevená kupola netradičného cibuľovitého tvaru. Práve
vďaka prvej písomnej zmienke o tejto stavbe
z roku 1245 sa dozvedáme aj o existencii
samotnej obce.

krstiteľnica z 13. storočia, umiestnená vedľa
oltára. Kostol je výnimočný svojimi vzácnymi
stredovekými nástennými maľbami
z piatich období od konca 13. do 15. storočia.
Najznámejším výjavom je strom života.

V priebehu storočí bol kostol viackrát upravovaný až do dnešnej podoby. Architektonicky
sa na tomto mieste prelínajú neskororománsky a ranogotický sloh a zaujímavosťou je,
že Kostol Ducha Svätého sa do dnešných dní
zachoval v takmer neporušenej stredovekej
podobe.

Pridaním stĺpa v interiéri vznikli
dve lode, čo sa považuje za svetový
unikát.

ŽehrA
Žehra

foto: Miloš GREISEL

V lodi kostola bol najskôr drevený kazetový
strop, ktorý ale pred stáročiami vyhorel. Po
požiari došlo k zaujímavému zásahu, ktorý
úplne zmenil ráz priestoru – pridaním oporného osemhranného stĺpa klenby do stredu
kostola vznikli dve lode. Táto architektonická
zvláštnosť je typická pre viaceré kostoly na
Spiši a možno ju považovať za svetový unikát.
Najstarším objektom v kostole je, dnes už
nepoužívaná, neskororománska kamenná

V katastri obce Žehra sa nachádzajú hneď dve
pamiatky svetového významu. Spolu s Kostolom Ducha Svätého je súčasťou zápisu na

Kostol sa po stáročia zachoval v takmer neporušenej stredovekej podobe.

Farský kostol, ktorý v priereze dejín slúžil
katolíkom i evanjelikom, je opevnený a vedie
k nemu 93 schodov z travertínu.
Obec Žehra je jednou zo zastávok Gotickej
cesty, prvej tematickej poznávacej cesty na
Slovensku. Patrí medzi najstaršie obce Spiša,
o čom svedčia mnohé nálezy z dávneho
praveku, napríklad pozostatky neandertálskeho človeka. Pri ťažbe travertínu na neďalekej
travertínovej kope Dreveník archeológovia
dodnes nachádzajú paleontologické nálezy,
medzi nimi aj skamenené kosti dávno vyhynutých druhov zvierat, napríklad mamutov.

Zozname svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO aj Spišský hrad.

Kostol Ducha svätého

dostupnosť

celoročne
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eďaleko Spišského hradu leží mesto
Levoča, ktoré si svojou atmosférou
a výnimočnosťou získa azda každého návštevníka. Krásne historické centrum
obopínajú stredoveké hradby, ktoré sa zachovali takmer v celku, z pôvodných 15 bášt
a veží zostalo šesť. Samotné hradby majú
dĺžku viac ako 2 kilometre. Levoča je známa
najmä ako slobodné kráľovské mesto s mnohými privilégiami. História si ale toto mesto
pamätá aj ako centrum medzinárodného obchodu, hlavné mesto Spoločenstva spišských
Sasov, sídlo Spišskej župy a kultúrno-spoločenské centrum širokého okolia. Práve bohatá
história je pôvodcom pôsobivej autentickosti
súčasnej Levoče.
V Levoči nájdeme aj najväčšie európske námestie stredovekého obdĺžnikového tvaru so
stranami v pomere 3:1. Námestie obklopujú
zachovalé honosné meštianske domy, no jeho
najvýraznejšími ozdobami sú radnica, zvonica,
Klietka hanby a najväčší chrám Spiša – Kostol
sv. Jakuba. Kostol vybudovali v 14. storočí
a po košickom Dóme sv. Alžbety je druhým
najväčším chrámom Slovenska. Nájdeme
v ňom európsku raritu - až 14 gotických
a renesančných oltárov. Zbierkou gotických

Levoča
dostupnosť

celoročne
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Levoča je najstarším pútnickým miestom
východného Slovenska. Nad mestom bdejúca
Mariánska hora je dejiskom každoročnej púte,
na ktorej sa v roku 1995 zúčastnil aj svätý
pápež Ján Pavol II.

Mesto s výrazným rukopisom najväčšieho stredovekého umelca Slovenska –
Majstra Pavla.
V druhom najväčšom slovenskom
chráme – v levočskom Kostole sv.
Jakuba – sa nachádza až 14 gotických
a renesančných oltárov, čo je svetový
unikát.
oltárov vlastnej proveniencie, stojacich zväčša
na pôvodných miestach, sa môže v Európe
pochváliť len Levoča a Bardejov. Ani najväčšie
svetové galérie nevlastnia takéto množstvo
gotických oltárov. Kostol v roku 2015 vyhlásili
za Baziliku minor.
Najvýraznejším prvkom svätyne Kostola sv.
Jakuba je najvyšší neskorogotický drevený oltár sveta s výškou 18,62 m – oltár sv. Jakuba.
Ide o výnimočné dielo presláveného rezbára
Majstra Pavla, ktorý v Levoči pôsobil po roku
1500 a mal tu rezbársku dielňu. Diela levočského umelca prekypujú kvalitou i rozsahom,
sú roztrúsené prakticky po celom Slovensku –
okrem Spiša ich nájdeme aj v regiónoch Šariš,
Gemer a Liptov.
Levoča, Spišský hrad, Spišské Podhradie,
Spišská Kapitula a Kostol Ducha Svätého
v Žehre tvoria pozoruhodný súbor vojenských,
politických a náboženských centier, aký bol
v stredovekej Európe bežný, no málokde sa
zachoval v tak úplnom a nezmenenom stave.

z Košíc autom
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ri pohľade z hlavnej veže Spišského
hradu si návštevník v bezprostrednom
okolí nemôže nevšimnúť architektonicky zaujímavý súbor stavieb, obohnaný
hradbami, nachádzajúci sa na vyvýšenine za
Spišským Podhradím. Pozerá sa pritom na
unikátne cirkevné mestečko Spišská Kapitula,
ktoré môžeme považovať za akýsi „malý
Vatikán“.
Ústredným objektom Kapituly je Katedrála
sv. Martina, ktorá najprv slúžila ako prepoštský kostol na kráľovskom území. Pôvodne
románsky kostol prestavali v 15. storočí v gotickom slohu. Pribudovaním vzniklo pomerne
veľké presbytérium a stavba sa dvojnásobne
zvýšila. V kostole sa nachádza osem oltárov,
Oltár Korunovania Panny Márie je starý
vyše 500 rokov. Zaujímavá je, až netradične

Spišská
kapitula
dostupnosť

lokalita
celoročne
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Spišská Kapitula, ako cirkevné
mestečko, je známa aj ako „malý
Vatikán“ regiónu.
Neďaleko Kapituly sa v krajine
nachádzajú pozostatky krížovej cesty,
ktorá pripomína repliku jeruzalemskej krížovej cesty.

V Spišskej Kapitule sa môžete aj v súčasnosti
zúčastniť na bohoslužbe.

svetská, nástenná maľba z roku 1317 – výjav
korunovácie kráľa Karola Róberta, ktorému žehná Panna Mária s malým Ježiškom.
Katedrála tvorí akési centrum areálu, ktorého
hranice vytyčujú hradby s troma vstupmi,
a jeho typickou charakteristikou je ulička
kanonických domov. Tá tvorí os celého cirkevného mestečka a je jeho jedinou ulicou.
Existencia Spišskej Kapituly podčiarkuje historický význam celej lokality. Už v 11. storočí
boli na Kapitulskom vrchu kaplnky a cintorín,
na ktorom stojí dnešná katedrála. Mestečko
už od počiatku zohrávalo významnú úlohu
v cirkevnom živote regiónu, až sa z neho,
koncom 18. storočia, stalo biskupstvo. Na začiatku 19. storočia tu vznikol kňazský seminár
a najstarší učiteľský ústav v Uhorsku.
V tesnej blízkosti Spišskej Kapituly, v lokalite
Pažica, sa nachádzajú pozostatky krížovej
cesty, vybudovanej zrejme v druhej polovici
17. storočia. Ide pravdepodobne o jednu z
najstarších kalvárií na našom území. Zaujímavosťou je, že ide o typ Calvario Jerusalem,
s kaplnkami rozmiestnenými tak, aby pripomínali Jeruzalem v časoch Ježiša Krista. Po
neskorších zásahoch do terénu a stavieb tento
Spišský Jeruzalem odhalili až v roku 2002.

V Katedrále sv. Martina sa nachádza aj jedna
z najstarších románskych plastík na Slovensku - biely lev z travertínu.

z Košíc autom
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pišské Podhradie je dnes mestečko
s asi 3 800 obyvateľmi. V minulosti
však bolo jedným z najrozvinutejších
miest Spiša. Mesto vzniklo ako podhradská
osada a aj keď prvá písomná zmienka o ňom
pochádza z roku 1249, ide o oveľa staršiu
lokalitu. Ťažilo z postavenia pod hradom, jeho
obyvatelia pre hrad vykonávali najrôznejšie
služby. Pôdorys mesta sa ustálil koncom
15. storočia, keď mu formu dali cesty vedúce
okolo hradného kopca. Nepravidelné námestie skrášľujú zachovalé meštiacke domy
s goticko-renesančným rukopisom, typické sú
pre ne podchody s veľkými bránami. V meste
prekvitalo remeslo, ktoré najviac preslávilii
mäsiari.

SpišskÉ
Spišské
PODHRADIE
Podhradie
dostupnosť

celoročne
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Aj keď v súčasnosti už v Spišskom Podhradí
nežijú žiadni židia, tesne pred 2. svetovou
vojnou tam vytvárali pomerne početnú komunitu. „Svedkami“ tejto etapy dejín sú židovský
cintorín za mestom a synagóga v centre
Podhradia. Synagógu s maurskými prvkami,
ktorá slúžila malej ortodoxnej obci, postavili
okolo roku 1875. V súčasnosti prechádza
obnovou, no napriek tomu býva dejiskom
kultúrnych podujatí.
Nepochybne zaujímavým miestom, ktoré sa
v blízkosti Spišského Podhradia oplatí navštíviť je aj travertínový kopec známy ako Sivá
brada. Pred niekoľkými desiatkami rokov tu
gejzír chrlil vodu až do výšky dvoch metrov,
dnes to už nižší tlak neumožňuje. Napriek
tomu voda vyteká na povrch v podobe bublajúceho jazierka na oboch stranách kopca. Na
vrchole Sivej brady sa týči baroková kaplnka
Svätého Kríža, ktorá tu stojí osamotene od
roku 1675. Pod kopcom si môžete do fľaše
načapovať minerálnu vodu bez akýchkoľvek
úprav, vyrobenú prírodou.
V Spišskom Podhradí nájdeme aj zaujímavú
atrakciu, ktorú určite treba vidieť – sokoliareň
– jedinú svojho druhu na celom východnom
Slovensku. Spoznávať tam môžeme život
dravcov žijúcich na Slovensku, ale aj v zahraničí, napríklad orly, sokoly, myšiaky, sovy, ale
aj krkavca čierneho či jastraba mexického.
Určite nielen detskí návštevníci ocenia ukážku
súhry sokoliarov s vtákmi.

Mesto Spišské Podhradie bolo
v 12. storočí skutočným podhradím
Spišského hradu, no v nasledujúcom
storočí sa už vyvinulo v samostatné
a nezávislé mestečko.
V minulosti v Spišskom Podhradí
pôsobilo viacero cechov s vlastnými cechovými artikulami, pričom
najznámejšími remeselníkmi v meste
boli súkenníci, farbiari, obuvníci alebo
čizmári.

V Spišskom Podhradí sa vyrábali vyhlásené
spišské párky, ktoré vynikali mimoriadnou
kvalitou, a tak nečudo, že sa ešte do prvej
svetovej vojny dodávali denne aj do hotelov
a reštaurácií v Budapešti, kde boli podávané
ako špecialita.

Spišské Podhradie leží v údolí medzi dvoma zo
štyroch stredovekých centier Spiša – Spišským
hradom a Spišskou Kapitulou. Spolu s nimi
a Kostolom Ducha Svätého v Žehre je od
roku 1993 zapísané na Zozname svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
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nádhernom prostredí podvihorlatských lesov, v obci Ruská Bystrá, sa
nachádza najvýchodnejší zástupca
spomedzi všetkých slovenských drevených
kostolíkov zapísaných na Zozname svetového
dedičstva UNESCO – gréckokatolícky Chrám
Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša.
Kostol bol postavený v roku 1730. Týči sa na
vyvýšenine uprostred obce a farebne vyniká
na zelenom pozadí okolitých mohutných
stromov. Trojpriestorová stavba má pôdorys
za sebou radených štvorcov a pozostáva
z malej svätyne, lode a veže. Samotný zrub
nie je opláštený, ale chráni ho prečnievajúca
šindľová strecha. Zovňajšok chrámu pôsobí
skromne. Jediným výraznejším dekoratívnym
prvkom je zakončenie zvonovej veže, ktoré
má však ďaleko od ozdobnosti typickej pre iné
gréckokatolícke drevené cerkvi v karpatskom
regióne.

ruská
bystrá

Najvýchodnejší zástupca UNESCO
zápisu „Drevené chrámy v slovenskej
časti Karpatského oblúka“
Jedinečné miesto pokoja, na ktorom
sa v tieni útleho kostolíka, obklopení majestátnou prírodou, oddáte
rozjímaniu o zmysle života
pre veriacich). V Ruskej Bystrej sú v prvom,
hlavnom rade ikonostasu ikony zobrazujúce
Bohorodičku Hodegetriu, Krista Učiteľa,
sv. Mikuláša a sv. Paraskievu. Vzhľadom na
malé rozmery objektu, presahuje ikonostas
netradične aj na bočné steny a, dokonca, i na
strop chrámu. Vo svätyni sa nachádza vzácna
ikona Ukrižovania.

Interiéru dominuje päťradový barokový
ikonostas. Ikonostas je srdcom každého
chrámu východného obradu a tvorí architektonicko-sakrálny predel medzi svätyňou
(priestorom pre Boha) a loďou (priestorom

Okolie obce Ruská Bystrá poskytuje priam
nekonečné možnosti pre aktívny oddych tela
i mysle. Po trasách turistických chodníkov
je možné do sýtosti brázdiť priľahlé lesy. Pre
zdatných je tu možnosť pokračovať na západ
až k ďalšej lokalite UNESCO – Vihorlatu
a jeho unikátnemu bukovému pralesu.

Kostolík v Ruskej Bystrej je jedným z pomyselných vrcholov návštevnícky príťažlivého
„trojuholníka krajného východu“. Na malom
území tu okrem kostolíka Prenesenia ostatkov
sv. Mikuláša môžete autom, peši alebo na

bicykli navštíviť ďalší zaujímavý gréckokatolícky chrám (národnú kultúrnu pamiatku)
v Inovciach a tiež tzv. Beňatinský travertín,
či zatopený Beňatinský lom s unikátnou
„skamenelou“ veľrybou.

Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša

dostupnosť

celoročne
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Ladomirová

Bodružal

Chrám sv. Michala Archanjela

N

ad dreveným gréckokatolíckym
chrámom v obci Ladomirová bdie
ochranná ruka sv. Michala Archanjela,
ktorému je zasvätený.
V roku 1742 postavili nielen samotnú cerkev,
ale aj zvonicu, z ktorej znejú tri mocné zvony.
Akúsi predsieň chrámu tvorí takzvaný babinec, teda miesto, kde sa kedysi zdržiavali ženy,
pretože nemali právo vojsť do lode. Návštevníka na prvý pohľad upútajú tri zdobené veže
chrámu. Najvyššia z nich sa nachádza práve
nad „babincom“.
Vnútri chrámu nájdeme krásny, umelecky
hodnotný barokový ikonostas a oltár pochádzajúci z 18. storočia, ktorý však poznačili
dostupnosť

celoročne
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udalosti nemilej modernej histórie ľudstva.
Na jeseň 1944 sa pri Ladomirovej odohrala
veľká tanková bitka Karpatsko-duklianskej
operácie, pri ktorej bola obec takmer úplne
zničená a po oslobodení znovu vystavaná.
Časť ikon z chrámu sv. Michala Archanjela
bola v 2. svetovej vojne zničená.

Chrám postavili v roku 1742 bez použitia
jediného klinca a patrí k architektonicky
najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na
Slovensku.

z Košíc autom

80 MIN

z Košíc autom

95 KM

#unesconadosah

chrám sv. Mikuláša

G

réckokatolícky chrám sv. Mikuláša
v Bodružale patrí k najstarším dreveným chrámom východného obradu
na Slovensku, s výstavbou datovanou do roku
1658. Ide o zrubovú konštrukciu v tvare troch
štvorcov, ktoré symbolizujú Svätú Trojicu.
V dvojdielnej hlavnej veži sa nachádzajú tri
zvony, pričom najstarší z nich pochádza
z roku 1759. Kostol sa nachádza na návrší
nad obcou v prírodnom prostredí. Patrónom
chrámu je biskup a divotvorca, pre svoju
dobročinnosť veľmi obľúbený svätec, Mikuláš,
ktorý bol okolo roku 300 biskupom v Malej
Ázii.

dostupnosť

celoročne

Vzadu nad chrámom nájdeme tiež pamätník
na počesť 400 vojakov, ktorí padli v prvej
svetovej vojne a ich pozostatky sú uložené na
miestnom cintoríne. Bodružal je jednou
z mála slovenských obcí, ktorých sa bytostne
dotkli vojenské operácie počas oboch svetových vojen.
Bodružalská cerkev slúžila od roku
1968 až do polovice 90. rokov 20.
storočia na obrady dvoch cirkví –
pravoslávnej i gréckokatolíckej. Dnes
už slúži len gréckokatolíkom.

z Košíc autom

100 MIN

z Košíc autom

105 KM
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Kežmarok

HERVARTOV

Kostol Najsvätejšej Trojice - drevený artikulárny kostol

V

roku 1717, si kežmarskí protestanti za
interiéri návštevníka ohúri výzdobou, ktorá nie je
rekordné 3 mesiace postavili na mieste
bežná. Väčšina vnútorných plôch kostola, vrátane
prvého menšieho dreveného artikulárkompletného stropu, je zdobená pôsobivými
neho kostola „nový“ Kostol Najsvätejšej Trojice.
obrazmi. Je pritom zaujímavé, že všetky maľby sa
Objekty vznikli jeden po druhom, na základe
nachádzajú výhradne na dreve. Rezbárska výzdouznesenia Šopronského snemu z roku 1681, ktorý
ba interiéru, ako aj oltár zo začiatku 18. storočia,
povolil výstavbu protestantských chrámov za
sú dielom majstra Jána Lercha z Kežmarku.
presne určených podmienok. Jednou z nich bol aj
Z pôvodného artikulárneho kostola pochádzajú
použitý materiál, a tak dnes môžeme
časti mohutnej krstiteľnice umiestnenej v centre
v Kežmarku obdivovať
chrámu. Stavebne najtúto majestátnu sakrálstaršou časťou celého
Vedľa útleho predchodcu stojí modernejší
nu stavbu z dreva. Hoci
kostola je murovaný
Nový evanjelický kostol, postavený koncom
je svojím exteriérom
objekt sakristie - pô19. storočia. Protestantský “trojuholník”
menej nápadná a
vodne budova hostinca
dotvára neskorobaroková budova Evanzapadá do koloritu
z roku 1593, ku ktorej
jelického lýcea, ktoré vychovalo množstvo
starých spišských
bol drevený chrám
výnimočných literátov a osobností.
mestských domov, vo
pristavaný.
svojom barokovom
dostupnosť

info
www.ecavkk.sk
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z Košíc autom

90 MIN

z Košíc autom

115 KM

#unesconadosah

Kostol sv. Františka z Assisi

V

hornej časti obce Hervartov, na
miernom svahu, sa v objatí vysokých
líp, obohnaný kamennou „hradbou“
pokrytou šindľom, týči Kostol sv. Františka
z Assisi. Spomedzi východoslovenských
drevených kostolíkov na Zozname svetového
dedičstva UNESCO je jediným rímskokatolíckym dreveným chrámom. Bol postavený
na konci 15. storočia a je naším najstarším
zachovaným dreveným kostolom v gotickom
slohu. Jeho exteriér zostal aj po viac ako
polovici tisícročia takmer nedotknutý.
Hlavný oltár vznikol v rokoch 1460-1480
a vyobrazuje Pannu Máriu, sv. Katarínu Alexandrijskú a sv. Barboru. Niektoré artefakty,
ako originály bočných oltárnych krídel či
dostupnosť

celoročne

drevený skrinkový svätostánok zo začiatku 16.
storočia, sú uložené v národnom múzeu
v Budapešti.
Vnútorná výzdoba kostola je významne
ovplyvnená obdobím reformácie, keď sa
kostol na krátky čas stal evanjelickým
chrámom. Z tohto obdobia, konkrétne z roku
1665, pochádzajú maľby na južnej stene lode.
Zobrazujú biblické výjavy Adama a Evy pod
stromom poznania, sv. Juraja v zápase s drakom a podobenstvo o múdrych a pochabých
pannách. Ich výchovnú funkciu podčiarkujú
biblické citáty v latinčine a biblickej češtine.
Pravdepodobne najstarší drevený chrám
na Slovensku.
z Košíc autom

70 MIN

z Košíc autom

75 KM
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N

eďaleko hraníc Slovenska s Poľskom
sa nachádza mesto, ktoré svojou
osobitosťou pravdepodobne učaruje
každému návštevníkovi. Pôsobivé centrum
mesta, stáročiami zachované stredoveké
pamiatky, ale aj vychýrené liečivé kúpele
a krásna príroda navôkol – to sú charakteristiky Bardejova. Bardejovské radničné
námestie tvorí obdĺžnik, ktorý vymedzujú
meštiacke domy v pestrofarebnom kolorite,
vybudované v gotickom štýle.
Systém bardejovského opevnenia patrí
k najdokonalejším v celej Európe. Koncom
14. storočia sa z Bardejova stalo slobodné kráľovské mesto. Šikovnosť bardejovských kupcov
a rozvoj remesiel dokumentuje 64 remeselných špecializácií s viac ako 50 cechmi. Vďaka
tejto skutočnosti sa Bardejov v 14. a 15. storočí
dostal na vrchol slávy a bohatstva a túto jeho
éru považujeme za „zlatú“. Najvzácnejšou
z bardejovských stredovekých stavieb je Bazilika sv. Egídia. S 11 gotickými krídlovými oltármi
patrí k európskym unikátom.

dostupnosť

celoročne

36 UNESCONADOSAH

z Košíc autom

70 MIN

foto: Marián Šoth

Bardejov

Ďalšou z neprehliadnuteľných dominánt
námestia je neskorogotická radnica, budova stojaca od roku 1509 takmer v strede
Radničného námestia, obklopeného bohatými
meštianskymi domami. Dnes
Bardejov býva označovaný za najgotickejšie
mesto Slovenska s najzachovalejším obranným systémom. Okrem hradieb sa zachovala
aj brána a desať bášt.

v nej vystavujú zaujímavé exponáty Šarišského múzea, ale slúži aj ako dejisko koncertov.
Nezameniteľný architektonický ráz priniesol
Bardejovu viacero víťazstiev v internetovom
Bardejovské Kúpele sa prvýkrát
objavujú v písomnej zmienke už
v roku 1505.

hlasovaní o najkrajšie mesto Slovenska.
V tesnej blízkosti pohoria Magura, v sálavom
pokoji okolitých ihličnatých lesov, sa nachádzajú jedny z najvýznamnejších európskych
kúpeľov – Bardejovské Kúpele. Prvé zmienky
o tamojších liečivých prameňoch pochádzajú
už z obdobia stredoveku. Okrem liečebných
procedúr a blahodarnej minerálnej vody sú
neodmysliteľnou súčasťou kúpeľov aj prechádzky krásnymi parkmi a početnými lesnými
cestičkami.
Ďalšou významnou lokalitou svetového dedičstva v Bardejove je židovské suburbium. Ide
o urbanistickú kuriozitu východného Slovenska, keďže je to jediný čiastočne zachovaný
súbor bývalých židovských kúpeľov a synagógy,
ktoré boli budované plánovito a podľa talmudistických predpisov.
V okresnom meste Bardejov, centre horného
Šariša, žije približne 35-tisíc obyvateľov.

z Košíc autom

80 KM

#unesconadosah
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Nehmotné
kultúrne
dedičstvo
Slovensko má na Reprezentatívnom zozname
nehmotného dedičstva UNESCO 4 zápisy.
Fujara, ako typický hudobný nástroj krajiny,
a fujarová hudba pribudli na zoznam ako
prvé, v roku 2008. Päť rokov hrali na zozname
za Slovensko sólo, keď tam v roku 2013 pribudla Terchovská hudba. O dva roky neskôr,
v roku 2015, do tretice pribudol artefakt
súvisiaci s muzikou – Gajdy a gajdošská kultúra. Zatiaľ posledný zápis sa týka tradičného
bábkarstva na Slovensku a je z roku 2016.

38 UNESCONADOSAH

#unesconadosah

Fujara a fujarová hudba

Gajdy a gajdošská kultúra

Pri obdivovaní krásnych záberov slovenskej
prírody, výtvorov ľudských rúk a remesla
snáď žiadna hudba nevyznie tak príznačne
a autenticky, ako mohutné tóny valiace sa
z dlhej drevenej tuby. Fujara je mimoriadne
dlhá píšťala s troma otvormi na prsty. Tvorí ju
širšia píšťala s dĺžkou do 2 metrov a menšia,
50- až 80-centimetrová píšťala. Od dávna
na nej hrávali pastieri, najmä na strednom
Slovensku. Nie je iba národným ľudovým
nástrojom, ale tiež historickým a umelecky jedinečne prepracovaným artefaktom. Vo zvuku
fujary môžete počuť dunivú ľahkosť, ale tiež
najprirodzenejší kolorit Slovenska.

Gajdy patria medzi najtradičnejšie ľudové
hudobné nástroje, známe dlhé stovky až
tisícky rokov. Na zozname nehmotného dedičstva UNESCO nie je zapísaný len samotný
nástroj, ale aj gajdošská kultúra, zahŕňajúca
všetky prejavy súvisiace s výrobou a používaním tohto špecifického mechu s píšťalou.
Gajdošská kultúra predstavuje dlhú tradíciu
reprezentovanú najmä roľníkmi a pastiermi
na území Slovenska, ktorej korene siahajú do
14. storočia. Gajdošskú kultúru na Slovensku
pomáha udržiavať, propagovať a rozvíjať aj
špecializovaný cech. Cech slovenských gajdošov aktuálne eviduje približne 40 lokalít,
v ktorých tradícia gajdošstva stále žije.

Terchovská hudba
Obec Terchová leží na severe stredného
Slovenska a okrem toho, že je rodiskom
národného hrdinu Juraja Jánošíka, je tiež
synonymom tradičnej kultúry, zvykov
a folklóru. V nehmotnom dedičstve sveta
je zapísaná hudba typická pre túto lokalitu.
Zhmotňujú ju menšie vokálno-inštrumentálne zoskupenia, ktoré rytmickými melódiami
hranými na sláčikových nástrojoch priam
pozývajú do tanca. Vystúpenia folklórnych
skupín z Terchovej bývajú súčasťou rôznych
podujatí, pričom najznámejším je medzinárodný festival folklórneho umenia Jánošíkove
dni. Tradičná hudobná kultúra, prenášaná
ústnym podaním, je pýchou a akousi značkou
originality obyvateľov Terchovej a okolia.

Tradičné bábkarstvo na Slovensku
Bábkové divadlo na Slovensku nie je len
umeleckým či divadelným žánrom. Poskytuje
tiež priestor na vyjadrenie rôznych uhlov
pohľadu na svet a, keďže sa sústreďuje najmä
na detského diváka, aj na výchovu
v duchu morálnych hodnôt. Bábkové divadlo
je integrálnou súčasťou slovenskej divadelnej a literárnej tradície, tradičné bábky sú
vyrobené z dreva a ich pohyb je zabezpečený
rôznymi technikami. Pôvodnými nositeľmi
tradície bábkoherectva sú celé rodinné dynastie, v ktorých sa toto umenie dedilo
z generácie na generáciu.
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sledujte náš youtube kanál
#kosiceregion

www.unesconadosah.sk
vydal		
zodpovedný redaktor
text		
odborná spolupráca
grafická úprava
autori fotografií

		
		

Košice Región Turizmus | 2017
Lenka Vargová Jurková
Viktor Wurm | Martin Michálek
Miroslav Kudla | Marcela Michálková | Ľubica Pinčíková | Jaroslav Stankovič
Attila Török
Peter Olekšák | Július Szabo - Traveltipy.com | Miroslava Šeregová Hnatková |
Miloš Greisel | Viktor Wurm | Attila Török | Martin Krestián | Michal Rengevič Správa slovenských jaskýň | archív Košice Región Turizmus | Depositphotos

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR

ISBN 978-80-89839-04-9

9 788089

839049

