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DREVENÉ KOSTOLÍKY – UNESCO 
KOŠICE – EURÓPSKE  HLAVNÉ MESTO  KULTÚRY  2013 

 

     
   

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 
TERMÍN: podľa požiadavky 

CENA: 64,- € 

v cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s raňajkami, prehliadka so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky, poistenie 

  

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., zastávka v malebnom Kežmarku, prehliadka: historické centrum a drevený arti-

kulárny kostolík, ďalšie vzácne kostolíky navštívite v Hervatove, Ladomirovej a v Bodružali. 

Pokračovanie do Košíc, ubytovanie, prehliadka  

 

2.deň: raňajky, dokončenie prehliadky Košíc, odchod do Žiliny 

Prehliadka Košíc: Dóm sv. Alžbety, Kaplnka sv. Michala,  Urbanova veža, Levočský dom, Andrášiho palác, súsošie 

Immaculata, Župný dom, Stará radnica, Spievajúca fontána... 

Drevené kostoly – osem historických drevených kostolíkov bolo v r. 2008 zapísaných medzi pamiatky Unesco 

Slovensko je známe bohatstvom sakrálnych architektonických pamiatok, z ktorých mnohé patria do klenotnice sve-

tovej kultúry. Je to vzácny súbor drevených kostolíkov východného obradu celosvetového významu, ktoré sa zacho-

vali v oblasti severovýchodného Slovenska. Tieto sakrálne stavby, ktoré tu ľudia nazývajú cerkvami, sú vrcholom 

ľudovo-architektonickej tvorby, prejavom umu a majstrovstva miestnych ľudových tvorcov, ich zmyslu pre krásu a 

harmóniu s okolitým prostredím. Vyznačujú sa originálnosťou, vysokou úrovňou technického a umeleckého stvár-

nenia. Najstaršie zo zachovaných kostolíkov pochádzajú zo 16. storočia, v niektorých sa dodnes konajú bohoslužby. 

Niektoré z nich navštívime: 

Kežmarok: drevený artikulárny kostol bol postavený v roku 1717 bez použitia kovových klincov do podoby rovno-

ramenného gréckeho kríža v barokovom slohu. Interiér kostola je očarujúci, zdobený drevorezbami a freskami. 

Najviac v jeho vnútri zaujme mohutný drevený oltár. Kostolík patrí medzi najsugestívnejšie kostoly na Slovensku 

Hervatov: jediný rímskokatolický kostol z celého súboru drevených chrámov. Je zasvätený sv. Františkovi z Assisi a 

bol postavený koncom 15. st. Vo vnútri kostola sa nachádza vzácny oltár a nástenné maľby 

Ladomírová: drevený chrám východného obradu archanjela Michala z roku 1742, ktorého zvláštnosťou je, že bol 

postavený bez jediného klinca. Umelecky hodnotný je ikonostas a oltár, ktorý pochádza z polovice 18. storočia. 

Päťradová polychrómovaná drevená architektúra vyplnená ikonami, časť z nich bolo zničená v 2. svetovej vojne. 

Okrem toho je tu niekoľko ikon a ostatných bohoslužobných predmetov zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok 

Bodružal: drevený chrám východného obradu sv. Mikuláša bol postavený v roku 1658 a niekoľkokrát opravovaný. 

Na severnej strane lode sú zachované zbytky nástenných malieb z 18. storočia: Posledný súd a kalvária. Vnútorná 

výzdoba je baroková a maľovaná. Ikonostas a ďalšie ikony sú z konca 18. storočia.  
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