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15 Bardějov
POČET OBYVATEL: 32 000 

POLOHA: Prešovský kraj 
VÍCE INFORMACÍ: bardejov.sk 

První písemné zmínky o Bardějovu 
pocházejí už ze začátku 13. století, kdy 
bylo město důležitou obchodní křižo-
vatkou, díky čemuž mu bylo přiděleno 
množství práv a privilegií. V tomto 
městě s největším 
počtem gotických 
památek Slo-
venska lze 
stále obdivo-
vat hradby 
s baštami 
a obdélní-
kové ná-
městí, kde 
najdete bazili-
ku sv. Egídia ze 
14. století s 11 oltáři, 
radnici a řadu nádherně 
zrekonstruovaných měšťanských 
domů.

Kousek od centra města stojí i po-
zůstatek židovských lázní a synagoga 
z 18. století. Součástí města jsou také 
populární Bardějovské lázně, ve kte-
rých kdysi relaxovala i druhá manžel-
ka Napoleona, Marie Luisa, císařovna 
Sissi nebo ruský car Alexandr I.

Bardějov je hrdý i na jarmark s tra-
dicí sahající až do 14. století, který se 
zde koná vždy o posledním srpnovém 
víkendu.

Levoča
POČET OBYVATEL: 14 000 
POLOHA: Prešovský kraj 
VÍCE INFORMACÍ: levoca.sk 

Každý rok začátkem července putují 
do Levoče desetitisíce poutníků, kteří 
vystupují na Mariánskou horu nad 
Levočou, aby se účastnili největšího 
setkání poutníků na Slovensku a bo-
hoslužeb v neogotickém kostele 
 Navštívení Panny Marie, který Jan 
Pavel II. povýšil na baziliku. V roce 
1995 se zde za jeho přítomnosti konala 
pouť, které se účastnilo 650 000 věří-
cích. Z centra města je to k bazilice asi 
6 km.

Kromě poutníků ale do města jezdí 
i tisíce návštěvníků, kteří si chtějí 
prohlédnout maloměstskou perlu 
UNESCO uprostřed nádherných zele-
ných vrchů. Levoča totiž, podobně jako 
Bardějov vznikla již v polovině 13. 

NESMÍTE 
VYNECHAT

Když už budete v srdci 
hornického Uherska, dopřejte si 

ochutnávku opravdového hornické-
ho života a podívejte se do jednoho 

z přístupných dolů. Dostupná 
je třeba štola Michal nebo 
štoly Glanzenberg (vstup 

5 €/130 Kč).

století a postupem času se z ní stalo 
jedno z humanistických a renesanč-
ních center Uherska. Návštěvníci se 
procházejí po obdélníkovém náměstí 
s elegantními měšťanskými domy, 
uprostřed kterých stojí i nádherný 
chrám svatého Jakuba s unikátním 
dřevěným gotickým oltářem z dílny 
Mistra Pavla z Levoče. Se svou výškou 
18,62 m je to nejvyšší oltář svého 
druhu na světě. 

NESMÍTE 
VYNECHAT

Součástí BardĚjovských lázní 
je i skanzen místní lidové architek-

tury s 24 dřevěnými stavbami včetně 
dřevěného kostelíka z roku 1766 

(vstup 1–2 €/26–50 Kč). Památky 
byly dovezeny ze slovenských 

a rusínských obcí z Horní-
ho Šariše a severního 

 Zemplína.

NESMÍTE 
VYNECHAT

Pokud se do Levoče vydáte 
v létě a procházky po památ-

kách nebo výstup na Mariánskou 
horu vás v horku letních dní unaví, 
zchlaďte se v bio koupališti Levoč-

ská dolina (levocskadolina.sk). 
U koupací nádrže leží rybník, 

takže si na svoje přijdou 
i rybáři. 

Historická města

Historická Banská Štiavnica 
leží uprostřed nádherných 

Štiavnických vrchů

Bardějovské náměstí 
s radnicí a bazilikou 

sv. Egídia.

Historické centrum Levoče

68 červen/červenec 2020 červen/červenec 2020 69
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17 Banská 
Štiavnica 

POČET OBYVATEL: 10 000 
POLOHA: Banskobystrický kraj 
VÍCE INFORMACÍ: banskastiavnica.sk 

Stříbrné město uprostřed sopky mezi 
idylickými Štiavnickými vrchy bylo 
kdysi považováno za uherské Eldorado 
– za zlatem a stříbrem sem jezdili 
dobrodruhové z celé Evropy. Z peněz 
za vzácné rudy vytěžené v této oblasti 
se stavěly paláce ve Vídni i v Budapešti 
a financovaly se války v dálných kou-
tech Evropy.

Dnes je sice Štiavnica příjemným 
malým městečkem, kam návštěvníci 
jezdí za tichem a odpočinkem, kdysi 
však byla třetím největším městem 
Uherska, jedním z největších center 
vzdělanosti v zemi. Marie Terezie zde 
zřídila první vysokou technickou 
školu na světě a bohatí měšťané si zde 
nechávali stavět paláce na strmých 
svazích hor, pod kterými dodnes vede 
systém dlouhých chodeb, takže téměř 
v každém domě v centru města se 
nachází vstup do podzemí. 

Historie Banské Štiavnice ovšem 
nebyla procházka růžovou zahradou. 
V roce 1422 ji napadlo vojsko biskupa 
Šimona Rozgoňa, následkem čehož se 
část města navěky ztratila 

v plamenech a mnoho 
obyvatel bylo zavraždě-
no. O rok později pak 
město postihlo silné zemětřesení 
a zničilo další jeho části. 

Součástí města je dnes jedna z nej-
krásnějších barokních kalvárií v Evro-
pě, která stojí na kopci Scharfenberg. 
Kolem Štiavnice vedou kilometry 
pěších tras a cyklostezek s krásnými 
výhledy na město, které vedou nád-
hernou přírodou a často směrují 
k některému z tajchů – k původně 
60 uměle vybudovaným, krásným 
jezerům (z nichž 24 je pořád v provo-
zu), která se využívala jako energetic-
ké zdroje na těžbu rud v okolí města. 

PAMÁTKY 
UNESCO 

SLOVENSKO 


