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1  EVANJELICKÝ DREVENÝ ARTIKULÁRNY
KOSTOL – Bol postavený na predmestí Kežmarku na zá-
klade zákonného článku – artikulu – Šopronského sne-
mu z roku 1681. Staviteľom kostola bol Juraj Müttermann 
z  Popradu. Mohutná maľovaná klenba sa opiera o  štyri 
točité stĺpy a obvodové múry. Na prízemí a šiestich chó-
roch je miesto pre 1531 sediacich osôb. Barokový interiér 
kostola je vyrobený z dreva a je považovaný za najkrajší 
z piatich zachovaných drevených artikulárnych kostolov 
na Slovensku. Hlavný oltár zhotovil Ján Lerch z Kežmar-
ku. Umelecký veľmi cenný je organ s  cínovými píšťala-
mi v  r. 1720. Kostol bol zapísaný v  zozname UNESCO 
v rámci zápisu súboru Drevených chrámov v slovenskej 
časti Karpatského oblúka v roku 2008.

2  EVANJELICKÉ LÝCEUM – Prvé správy o existencii 
kežmarskej mestskej školy sú z roku 1383. S príchodom 
reformácie do Kežmarku sa škola stala po r. 1531 protes-
tantským gymnáziom. V r. 1787 – 1852 pri osemtriednom 
gymnáziu vznikli akademické triedy s katedrou filozofie, 
teológie a dvoma katedrami práva, čím sa škola zmeni-
la na lýceum. Kežmarské lýceum kvôli vynikajúcemu 
pedagogickému obsadeniu i kvôli náboženskej a národ-
nostnej tolerancii navštevovali študenti z  celej strednej 
Európy bez rozdielu vierovyznania: literáti (P. O. Hviez-
doslav) maliari (L. Medňanský), geografi (J. Bohuš), histo-
rici (J. Buchholz ml.), filozofi (G. Berzeviczy), ekonómovia 
(L. Stockel), prírodovedci (S. A ab Hortis) a ďalší. Dnes je 
v budove bývalého lýcea umiestnená knižnica, ktorá zača-
la vznikať súčasne so školou. Je to najväčšia školská his-
torická knižnica v strednej Európe. Má 150 000 zväzkov 
mnohých odborov i svetových jazykov, medzi nimi mno-
hé unikátne diela: 55 inkunábulí – prvotlačí a 3 000 tla-
čí zo 16. stor., medzi inými aj originálne diela Martina 
Luthera, či Jána Amosa Komenského. 

3  NOVÝ EVANJELICKÝ KOSTOL – V r. 1872 kež-
marskí evanjelici začali stavať nový reprezentačnejší 
chrám podľa projektu, ktorý im daroval hlavný krajinský 
(viedenský) architekt Teofil Hansen. Výnimočný projekt 
v tzv. eklektickom slohu obsahoval prvky byzantské, ro-
mánske, renesančné, maurské a  orientálne. Kostol bol 
ukončený a vysvätený v r. 1894. Ku kostolu bolo v r. 1909 
pristavené mauzóleum Imricha Thökölyho (1657 – 1705), 
kežmarského rodáka a majiteľa hradu, veliteľa proticisár-
skeho povstania uhorskej šľachty a  bojovníka za nábo-
ženskú slobodu.

4  MESTSKÁ RADNICA – Postavil ju v r. 1461 Juraj zo 
Spišskej Soboty v gotickom štýle. V 16. storočí po veľkom 
požiari bola renesančne prestavaná majstrom Kuntzom 
z Kežmarku. Dodnes sa zachoval honosný vstupný portál. 
V r. 1641 sa k radnici pristavila veža. V r. 1779 bola kla-
sicisticky prestavaná, dnešný výzor a nadstavbu druhého 
poschodia nadobudla po požiari v r. 1922.

5  REDUTA – Na základoch bývalej strážnej veže 
postavila v  17.  storočí rodina Thököly panský dom. 
V r. 1705 – 1708 bola v budove tlačiareň Vitraria Mateja 
Glasera. V r. 1818 bola prestavaná v klasicistickom slohu 
na redutu. Má všetky znaky zvýrazňujúce jej spoločenský 
význam. Na jej fasáde je latinský nápis, hlásajúci, že tento 
dom slúži pre stráže, hostí a zábavy.

6  MÚZEUM BYTOVEJ 
KULTÚRY – V meštian-
skom dome na Hlavnom 
námestí č. 55 je prístup-
ná expozícia meštianskej 
bytovej kultúry na Spiši. 
Je to ojedinelá expozí-
cia na území Slovenska. 
Vystavené sú zbierkové 
predmety dokumentujúce 
kultúru bývania bohatších 
meštianskych prípadne 
šľachtických vrstiev od 
polovice 17.  storočia po 
koniec 19. storočia.

7  PAULÍNSKY KOSTOL – Kostol je zasvätený na-
vštíveniu Panny Márie a pochádza zo 17. stor. Chrám za-

chytáva vývoj jednej 
umeleckej epochy od 
ranného cez vrcholný 
barok až k  rokokové-
mu záveru. Kostol bol 
postavený v uličnej zá-
stavbe na mieste troch 
meštianskych domov, 
ktoré darovalo r. 1650 
protestantské mesto 
Kežmarok katolíckej 
cirkvi. R. 1741 vyhorel 
a  o  6 rokov sa začala 
jeho neskorobaroková 
prestavba v  réžii pau-
línskeho rádu.

8  KEŽMARSKÝ HRAD A  MÚZEUM – 12 expozí-
cií – Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hra-
dom na Spiši. Prvá písomná zmienka o ňom je z r. 1463. 
Staviteľmi a  prvými majiteľmi hradu boli bratia Imrich 
a Štefan Zápoľskí. V r. 1528 ich vystriedala rodina Lasky, 
neskôr Rueber a  v  rokoch 1579 – 1684 ho vlastnili štyri 
generácie rodiny Thököly. V r. 1702 ho odkúpilo do vlast-
níctva mesto Kežmarok. Charakteristickým prvkom hra-
du je hranolová vstupná brána, veže a bašta opevnenia so 
sgrafitovou výzdobou. V  ploche nádvoria je vyznačený 
pôdorys kostola sv. Alžbety z 13. storočia.
Prvé expozície boli otvorené v  r. 1931. V  súčasnosti sú 
sprístupnené historické expozície dokumentujúce vývoj 
Kežmarku a  okolia. Predstavujú praveké a  stredoveké 
osídlenie Kežmarku, vývoj mesta v 13. až 19. storočí, Kež-
marský strelecký spolok, Spolok spišských lekárov a  le-
kárnikov, MUDr. Vojtecha Alexandra – zakladateľa rönt-
genológie v Uhorsku, dejiny Kežmarku v 19. a 20. storočí. 
Prehliadka areálu hradu je spojená s  návštevou hradnej 
kaplnky  a vyhliadkovej veže. Hrad bol v posledných ro-
koch zrekonštruovaný, a preto si jeho honosnosť a bývalú 
slávu môžu návštevníci názornejšie predstaviť.

9  STARÝ TRH – najstaršia ulica v  Kežmarku 
(13. stor.) – Starý trh sa považuje za jednu z najstarších 
kežmarských ulíc – základy väčšiny domov pochádza-
jú z 13. storočia a vo viacerých sa nachádzajú náznaky 
tzv. vežových domov. Na hornom i  dolnom konci uli-
ce sú typické spišské remeselné domy. Na dome č. 39 je 
umiestnená pamätná tabuľa o spolku „Mor ho“. Množ-
stvo ďalších pamätných tabúľ nájdete v centre mesta i na 
budove lýcea.

10  BAZILIKA MINOR SV. KRÍŽA – Kežmarský chrám 
je najmladším a  svojimi rozmermi (vnútorné rozme-
ry: dĺžka 51 m, šírka 22 m, výška hlavnej lode 15,75 m) 
jedným z  najväčších spišských gotických trojloďových 

kostolov. Najstaršie kamenné časti kostola sú z románskej 
kaplnky z pol. 13. stor. 
Vo vnútri chrámu možno obdivovať detaily architektú-
ry – rôzne gotické klenby a portály. Cenné je aj vnútorné 
zariadenie – bronzová krstiteľnica, či renesančná lavica. 
V kostole je viacero kamenných náhrobkov zo 16. až 18. 
storočia. Najcennejšia sochárska práca v kostole je dreve-
ný kríž – Ukrižovanie z r. 1506, ktorý je dielom Majstra 
Pavla z Levoče. Je umiestnený v skrini hlavného oltára. 
Ďalším unikátom chrámu sú dva chóry a organy.
V r. 1998 bol kostol pápežom Jánom Pavlom II. povýšený 
a ozdobený titulom BASILICA MINOR. Stal sa zároveň 
prvou nemariánskou bazilikou na Slovensku.

11  RENESANČNÁ ZVONICA – Nachádza sa pred 
Bazilikou minor sv. Kríža. Bola postavená v r. 1591 a je 
jednou z  najkrajších zachovaných renesančných zvoníc 
Spiša. Má štvorcový pôdorys, arkádové okná a je zakon-
čená štítkovou atikou. Charakteristická sgrafitovú výz-
doba je doplnená erbmi cisárskeho habsburského rodu, 
Uhorska a mesta Kežmarku.

12  HISTORICKÝ CINTORÍN – V  čase protireformá-
cie museli protestanti pochovávať svojich mŕtvych mimo 
mestských hradieb – tak vznikol dnešný cintorín (1674). 
Po r. 1784 začali doň  – na ľavú stranu – pochovávať aj 
katolíkov. Tento zvyk ostal do začiatku 20. stor. Najstarší 
kamenný epitaf z r. 1691 patrí obchodníkovi Žigmundovi 
Reinischovi. Z r. 1709 sú hroby významných mešťanov Ja-
kuba Kraya a Martina Lányiho. Cintorín a mnohé hroby 
sú zapísané v zozname pamiatok východného Slovenska. 

13  POŠTA

14  PAMÄTNÍK ŽIDOVSKEJ SYNAGÓGY – Pamätník 
bol odhalený v r. 2013 v Parku Alfréda Grosza a má pripo-
mínať židovskú komunitu v meste, obete holokaustu i bý-
valú synagógu asanovanú v roku 1962. V r. 1874 prišiel 
do Kežmarku prvý rabín, Abrahám Grünburg z Miškolca. 
Počas jeho pôsobenia v meste sa postavila synagóga, ži-
dovský cintorín a rituálne kúpele, ktoré patrili medzi naj-
modernejšie v krajine.

15  ŽELEZNIČNÁ STANICA – V  rokoch 1914 – 1916 
bola na Michalskom návrší postavená honosná budova 
železničnej stanice, najmodernejšia stavba svojho druhu 
vo vtedajšom Hornom Uhorsku. Postavená bola vo vtedy 
modernom secesnom štýle, známom tiež pod nemeckým 
názvom Jugendstil.

16  MESTSKÁ POLÍCIA

17  GRÉCKO-KATOLÍCKY CHRÁM – Chrám Narode-
nia presvätej Bohorodičky (Kežmarok) posvätil po do-
končení výstavby dňa 21. septembra 2008 Ján Babjak, SJ, 
prešovský arcibiskup a metropolita. Cerkev sa nachádza 
na Hviezdoslavovej ulici, oproti drevenému artikulárne-
mu kostolu a patrí do gréckokatolíckej farnosti Ľubica.

i  INFORMAČNÁ AGENTÚRA – Poskytuje bezplatné 
poskytovanie informácií o meste a regióne, zbiera inzer-
cie pre Noviny Kežmarok, zabezpečuje predaj suvenírov, 
lístkov na kultúrne podujatia organizované Mestským 
kultúrnym strediskom v  Kežmarku, zasielanie newslett-
rov, či aktualizáciu informačných tabúľ v meste.

18  RYBNÍK ZLATNÁ, CYKLOTRASY – V Kežmarku 
môžete stráviť pekný rodinný výlet pešo alebo na bicy-
kloch. Cyklochodník dlhý 4,5 km vedie nenáročným te-
rénom od sídliska za hradom do prímestskej rekreačnej 
zóny Zlatná. Po asfaltovom cyklochodníku sa dostanete 
na rázcestie, kde si môžete vyskúšať zručnosti cyklistu na 
pumptrackovej dráhe s vlnami a terénnymi prekážkami, 
pyramídovú preliezačku a lanovú dráhu. Po lanovej lávke 
vedúcej cez rieku, pokračujete po červenej cykloznačke 
a prídete až ku galérii – kaštieľu v Strážkach. Na celej tra-
se môžete pozorovať vodné vtáctvo, v  lete bzukot včiel, 
pasúce sa kone i panorámu Vysokých Tatier.

19  RANČ ČAJKA – Ranč Čajka je vzdialený 4,5 km od 
centra neďaleko rybníka Zlatná a ponúka aktívne využitie 
voľného času na gazdovskom dvore. Deti sa môžu vyšan-
tiť, hrať sa s malými domácimi zvieratami, jazdiť na poní-
kovi alebo na koni, v zime sa venovať skijoringu. 

20  GALÉRIA – GALÉRIA U ANJELA vznikla v r. 2002 
ako inštitúcia moderného a súčasného výtvarného ume-
nia. Od vzniku Galérie sa intenzívne venuje výstavám gra-
fikov. Realizuje samostatné autorské výstavy popredných 

slovenských, českých, európskych a japonských výtvarní-
kov. Je zameraná na prezentáciu umenia 20. a 21. storočia. 
V zbierkach galérie sa nachádza grafika, maľba a socha.

21  ŽIDOVSKÝ CINTORÍN – Rozsiahly, veľmi dobre 
zachovaný a  udržiavaný Kežmarský židovský cintorín 
bol založený po r. 1867, kedy vznikla židovská obec 
v Kežmarku. Na cintoríne sa nachádza vyše 400 náhrob-
ných kameňov. Najstarší zachovaný hrob je z  r. 1875. 
Oproti vstupu je prístrešok, ktorý chráni hrob rabína 
Abraháma Grünburga.

22  LETNÉ KÚPALISKO – Kúpalisko bolo zrekonštru-
ované a  otvorené v  r. 2016. K  dispozícii sú dva bazény 
s vodou obohatenou morskou soľou. V areáli sa nachádza 
bufet a detské ihrisko.

23  LESOPARK SEVER – V le-
soparku Sever na Jeruzalemskom 
vrchu bol v  r. 2007 vybudovaný 
náučný chodník 2,1 km dlhý s 11 
tematickými stanovišťami osa-
denými informačnými tabuľami. 
Nadšenci prírody sa môžu počas 
krátkej prechádzky kochať vý-
hľadmi na Vysoké Tatry, Nízke 
Tatry, Spišskú Maguru a  Levoč-
ské vrchy. Turistické a cyklistické 
značkované trasy vedú do blízke-
ho okolia, ale aj do vzdialenejších 
lokalít v Levočských vrchoch. 

24  SOCHA SVETLONOSKY – Na rieke Poprad posta-
vila Kežmarská elektrárenská spoločnosť mestskú vodnú 
elektráreň, ktorá patrila medzi najstaršie vodné elektrár-
ne v celom Uhorsku. Vyrobený prúd nahradil petrolejové 
verejné osvetlenie mesta dňa 1. októbra 1894, kedy sa stal 
Kežmarok jedným z prvých elektrifikovaných miest Spiša. 
Mesto dalo na pamiatku tejto udalosti a začiatku éry po-
kroku a novej doby postaviť sochu Svetlonosky. V r. 2016 
akademický sochár Štefan Kovaľ zhotovil repliku sochy, 
ktorá je dnes umiestnená na pôvodnom mieste.

KEŽMAROK – HISTORICKÁ CESTA A INÉ ZAUJÍMAVOSTI
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Zdroj: (texty, fotografie): archív MsÚ Kežmarok, archív JADRO.SK s. r. o.

www.kezmarok.sk, facebook: @kezmarok.sk, tel.: +421 52 449 21 35

© Marek Hajkovsky QEP


