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Spi�ský hrad a Spi�ské Podhradí, Spi�ská Kapitula a �ehra
spoleènì s památkami a pøírodními lokalitami okolí byly zahrnuty
do svìtového seznamu World Heritage UNESCO roku 1993.

Spi� je klenotnicí památek Slovenska.
Dominantami této oblasti jsou bezesporu
památky zapsané v Seznamu UNESCO:
jeden z nejvìt�ích hradù Evropy, Kapitula
nazývaná té� nìkdy slovenským Vatiká-
nem i kostel v malé vesnièce �ehra.

Severovýchodní èást Slovenska má vý-
jimeèné postavení svým kulturním a pøí-
rodním bohatstvím. Ji� od 12. století je
výraznou dominantou tohoto kraje Spi�-
ský hrad. Ten patøí k tìm nejrozsáhlej�ím
v Evropì. Pod hradem se rozkládá církevní
mìsteèko Spi�ská Kapitula, obehnané vy-
sokou zdí, a nedaleko,  jihovýchodnì od
hradu, stojí mimoøádnì zdobný kostelík
�ehra.

Støediskem regionu je mìsto Spi�ská
Nová Ves s ojedinìlým námìstím èoèko-
vitého tvaru a s nejvy��í kostelní vì�í Slo-
venska (87 m). Na severu regionu upoutá
mìsto Levoèa, v jeho� støedovìkou hrad-
bou opevnìném centru najdeme chrám
s nejvy��ím gotickým døevìným oltáøem
na svìtì od Mistra Pavla (18,62 m). Ve
støedu oblasti le�í Marku�ovce s pùvodnì
renesanèním a pozdìji rokokovì pøestavì-
ným zámkem a rokokovým letohrádkem
Dardanely. V zámku je expozice nábytku,

v letohrádku jsou vystaveny klávesové
hudební nástroje.

Gelnica je starým hornickým mìstem
zalo�eným r. 1246. Má zajímavé  památky:
gotický kostel, kamenný most, døevìný
krytý most a umìlá jezera.

Západní èást Spi�e pokrývá Národní
park Slovenský ráj, pro který jsou charakte-
ristické kaòony a vodopády. Nejvy��í je
Závojový vodopád (80 m), nejdel�ím øíè-
ním kaòonem Slovenska (16 km) je Prielom
Hornádu. Jsou zde také desítky jeskyní.
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SPI�SKÝ HRAD

Zøícenina mohutného hradu stojí na
travertinové skále, východnì od  vesnice
Spi�ské Podhradí. Pøístup ke hradu je ze
dvou stran � východní a západní. Motoris-
tùm slou�í cesta od sedla �ibenice z vý-
chodu. Pì�ím náv�tìvníkùm pak slou�í
pøedev�ím cesta ze Spi�ského Podhradí.

Pevnost je jedním z nejstar�ích a nej-
významnìj�ích hradù støední Evropy.
Pravdìpodobnì první písemná zmínka
pochází z kroniky polského kronikáøe,
poznaòského biskupa Boguchvala (zemøel
roku 1253) a vá�e se k letùm 1120�1127.
Vìrohodnost tohoto textu v�ak není pro-
kázána. Hradní kopec byl ale zcela jistì
osídlen u� za neolitu, co� dokazují archeo-
logické nálezy. Rovnì� je jisté, �e ji� koncem
12. století byl hrad významným sídlem.

Posláním hradu bylo chránit obchodní
cestu, která vedla ze Støedomoøí k Baltu.
Byl sídlem spi�ského �upana, který zastu-
poval krále. Jeho úkolem bylo nejen zabez-

peèit svìøené území vojensky, ale také za-
jistit daòové odvody do královské poklad-
nice. Význam hradu spoèíval také v tom,
�e le�el na styku uherského a polského
království. Od roku 1221 byl pánem hradu
králùv syn a uherský kní�e Koloman. V té
dobì byl vybudován velký obdélníkový
dvoupatrový románský palác.

Roku 1241 odolal hrad nájezdu Tatarù
a patøí mezi nemnohá opevnìná místa,
která Tataøi nedobyli. Po odchodu Tatarù
se hrad doèkal velkého stavebního rozma-
chu. Za pomoci  spi�ského probo�ta, který
potøeboval zajistit lep�í a bezpeènìj�í úto-
èi�tì, ne� poskytovala Spi�ská Kapitula, se
znásobila obranná schopnost hradu.

V letech 1275�1280 byl hrad sídlem
královny Al�bìty, matky krále Ladi-
slava IV.

Zaèátkem 14. století byl hrad po�kozen
za bojù s Matú�em Èákem a Omodejovci.

Ve druhé polovinì 14. století bylo nejvý-
znamnìj�ím stavebním poèinem na hradì
vybudování nového pøedhradí, které je
dnes nazýváno støedním nádvoøím (délka
témìø 150 metrù, �íøka 60 metrù). Pøi budo-
vání tohoto prostoru pou�ili stavitelé
nìkolik zvlá�tností: v místì, kde se nová
hradba napojuje na zdi horního hradu,
vyu�ili strmého srázu skalní stìny a po-
stavili zde jen cimbuøí, pøièem� se ochoz
nachází pøímo na skalním podlo�í, které
pouze preciznì vyrovnali.

Dal�ím dùmyslným obranným zaøíze-
ním té doby byla tzv. vlèí díra. �lo o velkou
obdélníkovou jámu s vyzdìnými kolmými
stìnami umístìnou pøed a za bránou do
hradu. Tato asi ètyøi metry hluboká díra
znemo�òovala pøístup k bránì z vnìj�í
i vnitøní strany. Prùchod pøes takovouto
pøeká�ku chránila je�tì døevìná, �elezem
pobitá brána, která sahala a� na dno vlèí

Spi�ský hrad je nejrozsáhlej�ím ve støední
Evropì a byl proslulou nedobytnou pevností.
Kromì jiných jej marnì obléhali a dobývali:
1241 - Tatarské vojsko.
1312 - �lechtic Matú� Èák.
1443 - Jan Jiskra z Brandýsa.
1604 - Vojsko Bocskayových povstalcù.
1683 - Vojsko kurucù za Thökölyho povstání.
Obsadit hrad se podaøilo pouze:
1443 - Janu Jiskrovi z Brandýsa, a to
dohodou.
1528 - Vojsku Ferdinanda Habsburského; po
14 dnech obléhání mu posádka hrad vydala.
1703 - Povstalcùm za Rákócziho povstání,
a to zradou.
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díry. Konstrukce této brány pøipomínala
jakousi obøí klapku. V úrovni terénu brána
spoèívala na ose, kolem které se horizon-
tálnì otáèela. Pomocí lan èi øetìzù se brána
pøitáhla do hradu, tím se její horní èást
polo�ila pøes vlèí jámu umístìnou uvnitø
hradního nádvoøí a spodní èást brány se
vynoøila z jámy pøed bránou. Tak se uvolnil
vstup do hradu a zároveò se brána zmìnila
na most. Toto vynikající bezpeènostní zaji�-
tìní vstupu je�tì umocòovala padací møí�
umístìná na konci vlèí jámy.

Bìhem let se mìnili majitelé a vládci
Spi�e i hradu. K tìm, kteøí nejvíce zasáhli
do jeho architektonické podoby, patøil
bezesporu èeský �lechtic a vojevùdce Jan
Jiskra z Brandýsa.

Útok vojsk Jana Jiskry byl obránci hradu
odra�en, ale zakrátko se tehdej�í hradní
kapitán, jistý Peter Bask, s Jiskrou domluvil
a pevnost mu vydal. K pobytu  vojsk Jana
Jiskry na hradì v polovinì 15. století se
pak vá�ou rozsáhlé stavební práce.

Spi�ský hrad byl pøemìnìn v ohromnou
vojenskou pevnost, s velkým pøedhradím
pro Jiskrovy �oldnéøe. V první etapì sta-
vebních úprav postavili kruhovou samo-
statnou pevnùstku uprostøed západního
hradního svahu. V druhé etapì pak na celé
plo�e mírného západního svahu pod pù-
vodním hradem postavili mohutné opev-
nìní. Dolní nádvoøí � jak se tento prostor
nazývá dnes � tvoøí nepravidelný obdélník
s maximálními rozmìry 285 x 115 metrù.
Terén v tìchto místech nevytvoøil �ádnou
pøírodní ochranu pevnosti, a tak celá tíha
obrany spoèívala na hradbách. Snad proto
hradební zeï mìla místy �íøku a� tøi metry
a sedm metrù na vý�ku.

Jiskrùv dùstojník Mikulá� Brcal z Do-
brej, který se stal �upanem celého kraje, se
vymanil z podøízenosti Janu Jiskrovi a nì-

Spi�ský hrad

1. Pøístupová cesta.
2. Støední hrad.
3. Dolní hrad.
4. Horní hrad.
5. Západní gotické paláce.
6. Západní gotické paláce.
7. Gotická kaple.
8. Renesanèní arkádová chodba.
9. Donjon � obytná vì� francouzského

typu.
10. Románský palác.
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kdy pøed rokem 1451 celý hrad zastavil za
2 130 zlatých Juraji Thurzovi. V jeho ru-
kou zùstal a� do roku 1460, kdy ho po vy-
placení pohledávky  pøevzal král Matìj
Korvín. Od nìj získali hrad bratøi Zápol�tí.

Ti zahájili rozsáhlou pøestavbu a mo-
dernizaci. Od poloviny 16. století byl hrad
opìt v majetku Thurzù. Poté rod Thurzù
vymøel, hrad pøe�el do majetku Èákiù
(Csákyù) a byl opìt rozsáhle pøestavìn.

Po smrti majitele ztratil svùj význam.
Na krátkou dobu se sice stal sídlem vojsk
protihabsburského povstání, ale v r. 1780
vyhoøel. Od té doby je v ruinách.

Rodu Èákiù (Csákyù) hrad patøil a� do
roku 1945, od té doby je ve vlastnictví
státu.

Exteriér: Nejrozsáhlej�í hrad na Slo-
vensku zaujímá plochu ètyø hektarù. Stojí
na plo�inì, která se na západní a východní
stranì vyvy�uje nad okolní terén a� o 200
metrù. Celý areál se rozprostírá od severo-
východu k jihozápadu a je rozèlenìn do tøí
hlavních nádvoøí (horní s paláci, støední
a dolní). Prostor hradu obsahuje pøevá�nì
zøíceniny objektù pocházejících z 13.�17.
století.

Hlavní vstup do areálu vede východní
branou do støedního nádvoøí. Za vstupní
branou se prohlídková trasa rozchází
dvìma smìry.

Západní okruh vede na dolní nádvoøí,
v jeho� støedu jsou konzervovány základy
velké srubové stavby keltského lidu
púchovské kultúry. Rozvaliny pocházejí
z 1. století pø. n. l. Dal�ím objektem pro-
hlídky je náznaková rekonstrukce obranné
pevnùstky vojsk Jana Jiskry z Brandýsa.
Rekonstruovaná hradební stìna dolního
nádvoøí slou�í jako vyhlídková cesta.

Východní okruh vedoucí Horním hra-
dem pøedstavuje nejzajímavìj�í a nejstar�í
existující stavby. Dominantou je pøedev�ím
ústøední, 19 metrù vysoká obranná vì�,
její� prùmìr dosahuje 23 metrù a zdi �íøe
témìø 4 metry. Panoráma uzavírá na se-
veru románský rytíøský palác. Byl dvoupa-
trový, se sály o rozmìrech 12 x 21 metrù.
Na Horním hradì jsou v arkádové chodbì
a v západních palácích zpøístupnìny za-
jímavé muzejní expozice.

Spi�ský hrad

V noci 27. dubna 1543 pøitáhl k hradu loupe-
�ivý rytíø �ar�ko z Ko�ic se svým vojskem.
Chtìl vyu�ít smrti pána Thurzu a zmocnit se
hradu. U� pøedtím se tajnì dohodl s nìkte-
rými vojáky z hradní posádky, �e ho tajnì
pustí do hradu. Jeho plán byl v�ak prozra-
zen. Jednoho po druhém vytahovali zbojníky
oknem do hradu a v�dy je tam lapili. �ar�ka
vytahovali jako posledního. Ten a� u okna
zjistil, �e jde o zradu a nechtìl se nechat
vtáh-nout dovnitø. Nato jeden z vojákù
pøeøezal provaz a vùdce zbojníkù se pádem
zabil. Jeho kumpáni v zoufalství rozpoutali
bitvu, bìhem které vypukl po�ár. Ten
zachvátil i vì� se støelným prachem. Po
výbuchu byli loupe�níci rozprá�eni, ale o
�ivot pøi�el i tehdej�í kapitán hradu Juraj
Pauschner.
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Interiér: Expozice dìjin hradu, støedo-
vìkých zbraní a feudální justice, umístìná
v renesanèní arkádové chodbì Horního
hradu, prezentuje sbírky vztahující se
k lokalitì Spi�ského hradu. Exponáty po-
cházejí pøevá�nì z 15.�18. století.

Archeologická expozice je umístìna ve
dvou sálech západního gotického paláce,
spojených s arkádovou chodbou.

Ve dvou suterénních místnostech pozd-
nì gotického paláce Zápolských, do nich�
se vchází po schodech z arkádové chodby,
jsou instalovány exponáty dokumentující
historii feudální justice. Náznakovì je zde
pøedstavena støedovìká muèírna, na stì-
nách visí panely s muèícími nástroji, ne-
chybí muèící lavice s úchyty na ruce i nohy,
vìzeòská kláda nebo pranýø zvaný housle,
který slou�il pro upevnìní krku i rukou.

Zakonèením prohlídky je náv�tìva
hradní kaple.

SPI�SKÉ PODHRADIE

Mìsteèko le�ící pøi severozápadním
úpatí Spi�ského hradu postupnì vzniklo
z osady v podhradí, která byla zalo�ena
ve 12. století. Od roku 1271 ji� patøilo ke
Spoleèenství spi�ských Sasov, spolku mìst
s øadou výsad, které spoleènì s výhodnou
polohou mìly velký vliv na ekonomický
rozmach mìsta.

Jeho centrální obdélníkové námìstí
vzniklo ve 14. století. Obklopují ho mì��an-
ské domy s gotickými, renesanèními a ba-
rokními prvky. Portál radnice je zdoben
erbem mìsta datovaným rokem 1456, kdy
bylo Spi�ské Podhradí poctìno trhovým
právem.

Uprostøed Spi�ského Podhradí stojí
mariánský sloup z roku 1726.

V centru mìsta stojí kostel Narození
Panny Marie. Pùvodní kostel byl postaven
kolem roku 1258 a na zaèátku 14. století
byl opevnìn hradbou. Kostel ale vyhoøel
a v dne�ní podobì byl postaven v letech
1824�1829. Z pùvodní románské stavby se
zachovala pouze hranolová vì� se
zuboøezem a oblouèkovým vlysem, v pøí-
zemí klenutá køí�ovou klenbou s tì�kými
�ebry.

Interiér kostela zdobí pøedev�ím cenná
plastika madony z doby kolem roku 1460,
ètyøi desky z bývalého hlavního oltáøe �
práce spi�ské kapitulní �koly z doby ko-
lem roku 1490, boèní oltáø sv. Kateøiny
a vzácná bronzová køtitelnice z konce 14.
století.

Kostel sv. Jana z Boha a klá�ter milo-
srdných bratøí stojí na západní stranì
námìstí. Kostel vznikl v letech 1727�1736
pøestavbou kostela, který byl postaven na
místì �pitálu z poèátku 14. století.

Klá�terní budova pochází z let 1643 a�
1658. Od roku 1671 patøila milosrdným
bratøím, kteøí ji pozdìji roz�íøili.

Ji�nì od námìstí stojí evangelický kostel
z pøelomu 18. a 19. století.

K technickým památkám patøí zdej�í
Lisovna oleje.

SPI�SKÁ KAPITULA

Kapitula je chrámový a klá�terní areál
obehnaný zdí a rozlo�ený severozápadnì
od Spi�ského Podhradí, který vznikl jako
samostatná církevní osada. Byla sídlem
spi�ského probo�ta, kapituly a kanovníkù.
Od roku 1776 zde sídlil také biskup.

Spi�ské probo�tství bylo zalo�eno
pravdìpodobnì koncem 12. století jako
souèást Ostøihomské diecéze. Jeho vznik
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má zøejmì souvislost s nìmeckou koloni-
zací Spi�e. Nìmci se do�adovali nejen vý-
sad hospodáøských, ale také církevních.
Tak dostali také právo svobodné volby
faráøù a jejich farnosti øídily v rámci pøí-
slu�ného biskupství zvlá�tní instituce, které
mìly témìø postavení samostatného
biskupství. Tìm se øíkalo probo�tství.

U� od støedovìku mìl probo�t jakýsi
sbor poradcù, kteøí se nazývali kanovníci.
Tento sbor duchovních se  nazýval
kapitula. Kapitula ov�em nebyla pouze
poradním sborem, mìla také své zvlá�tní
právní po-stavení, svou peèe� i samostatný

Spi�ská Kapitula
legenda k mapì

1. Dolní brána.
2.�8. Kanonie � domy kanovníkù.
9. Biskupská rezidence.
10. Horní brána.
11. Katedrála.
12.�13. Semináø.
14.�17. Kanonie � domy kanovníkù.
18. Silnice smìrem na Levoèu.
19. Silnice smìrem na Spi�ské

Podhradí.

Internet Geographic Magazine  �  www.ingema.net

© Ppress � ve�keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù
a vydavatelství Ppress. Je výslovnì zakázáno jejich jakékoli �íøení, publikování èi dokonce prodej za úplatu.



2

SK2/7

dvìma vstupními branami � Dolní na
východì a Horní na západì. Po obou
stranách ulice stojí øada kanovnických
domù. Ty slou�ily za obydlí kanovníkù
a byly postupnì baroknì, renesanènì
i klasicistnì pøestavovány. Napøíklad ka-

majetek. Její nejdùle�itìj�í funkcí bylo
zastupovat hlavu církve v dobì
uprázdnìného pro-bo�tského nebo
biskupského stolce a volit nového probo�ta
èi biskupa.

Mimo to byli kanovníci povinni vyko-
návat je�tì nìkteré modlitby, zalo�it a vést
�kolu a dal�í. Na Spi�i se pohyboval poèet
kanovníkù od ètyø do �estnácti.

Kanovníci nedostávali za svou práci
plat, ale byly jim zapùjèeny k u�ívání ur-
èité majetky, z jejich� výnosù mohli �ít.
Základem byl obytný dùm � kanonie �
s hospodáøskými budovami. Soubor právì
tìchto domù vytvoøil osadu nazvanou
Spi�ská Kapitula.

V prostoru proti dne�ní Spi�ské Kapi-
tule existoval ji� v 11. století velký, pravdì-
podobnì benediktinský klá�ter, o kterém
se lze domnívat, �e jeho poèátky sahají do
9. století, do doby pøíchodu køes�anství na
Slovensko.

Prvním zdej�ím známým probo�tem
byl Adolf z Meránu. Král Ondøej II. mu
daroval na Spi�i pozemky, kde v roce 1209
vznikla také kapitula.

Za císaøovny Marie Terezie bylo v pro-
storách Spi�ské Kapituly zalo�eno samo-
statné spi�ské biskupství. Spi�ská Kapitula
se stala kulturním centrem Spi�e.

Návr�í je obehnáno hradební zdí z let
1662�1665. Hradby byly pozdìji upra-
vovány a jakmile ztratily obrannou funkci,
byly jejich vì�e pøebudovány v altánky.

Dominantou na západním konci Spi�-
ské Kapituly je dvouvì�ová, pùvodnì
románská katedrála sv. Martina, pochá-
zející z 13. století. Severnì odtud je vedle
katedrály umístìn biskupský palác, vý-
chodnì pak areál knì�ského semináøe.

Vnitøním prostorem Spi�ské Kapituly
prochází jediná Kapitulní ulice, pøístupná

Katedrála sv. Martina

1. Hlavní oltáø.
2. Oltáø Tøí králù.
3. Oltáø Smrti Panny Marie.
4. Oltáø Korunovace Panny Marie.
5. Vstupy do katedrály.
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nonie è. 2 na severu Spi�ské Kapituly má
gotické portály a renesanèní klenby,
kanonie è. 5 renesanèní klenby a gotické
støílny. Zhruba uprostøed Spi�ské Kapituly
stojí Hodinová vì� z roku 1739. Tato brána
do bývalého kapitulního parku má balkon,
který slou�il jako vyhlídka èi kazatelna.

KATEDRÁLA SV. MARTINA

Katedrála na západním okraji Spi�ské
Kapituly je ústøední budovou celého jejího
areálu. Její výstavba zaèala v první polovinì
13. století a jako trojlodní románská bazilika
se dvìma vì�emi  slou�ila plných dvì stì
let. Poté u� chrám potøebám probo�tství
nestaèil, a tak roku 1462 byl vysvìcen zá-
kladní kámen pro nové presbyterium.
Tento poèin odstartoval celou øadu dal�ích
stavebních úprav, které koncem 15. století
dospìly zhruba do souèasné podoby.

Exteriér:  Trojlodní chrám, v nìm� se
snoubí románský sloh se slohem pozdnì
gotickým. Jeho prùèelí je korunováno
dvìma románskými vì�emi obrácenými
k západu. V centru se dochoval románský
portál. Na ji�ní stranì je k chrámu pøipojena
kaple � rodinná hrobka Zápolských, posta-
vená na konci 15. století.

Interiér: Katedrála má mimoøádnì cen-
ný interiér. Prostor je zdoben vzácnou

freskou malovanou temperou, pocházející
z roku 1317. Umístìna je na severní stìnì
a znázoròuje korunovaci uherského krále
Karola Róberta. Uprostøed obrazu sedí
Panna Marie s dítìtem na klínì a dává
královskou korunu na hlavu kleèícího
Karola Róberta. Za ním kleèí kastelán Spi�-
ského hradu Tomá� Semsey, dr�ící v rukou
královský meè.

Hlavní oltáø vznikl v roce 1478 jako
gotický a byl zhotoven v souvislosti s teh-
dej�í celkovou gotickou pøestavbou
kostela. V roce 1680 byl barokizován, témìø
po tøiceti letech byly barokní úpravy opìt
odstranìny a nahradily je úpravy novo-
gotické. Ty pøetrvaly dodnes.

Cenné jsou na oltáøi pøedev�ím deskové
obrazy. Na levé stranì jsou nahoøe zobra-
zeni svatí uher�tí králové, pod nimi svatá
Apolena, Al�bìta a Markéta. Vpravo upou-
tají zobrazení svatí králové � anglický král
Eduard a francouzský Ludvík, spolu s bis-
kupem Ludvíkem z Toulouse, pod nimi
svatá Kateøina, Barbora a Ur�ula. Vnitøní
strany køídel obsahují obrazy Umuèení
Krista.

Oltáø Tøí králù patøí k oltáøùm, které
jsou vzpomínány u� v roce 1478. V roce
1639 byl baroknì upraven, ale v letech
1888�1889 byla barokní architektura na-
hrazena novogotickou.

Oltáø Smrti Panny Marie v ji�ní boèní
lodi patøí k nejstar�ím oltáøùm v chrámu,
ale byl v pozdìj�í dobì výraznì upravován.
Poslední úpravy v novogotickém slohu
byly provedeny v letech 1888�1889. Ústøed-
ní scéna Smrti Panny Marie v oltáøní skøíni
je pùvodní, stejnì jako so�ky svatých. Hod-
notné jsou deskové obrazy.

Oltáø Korunování Panny Marie je hlav-
ním oltáøem v kapli Zápolských a ideálnì
zaplòuje prostor presbyteria. Jediný se

K nejvìt�ím pozoruhodnostem katedrály
sv. Martina patøí v kapli Zápolských
náhrobky Zápolských � pánù Spi�e.
Zhotovené jsou z èerného mramoru,
s reliéfními postavami �lechticù v brnìní
a zbroji. Pocházejí z let 1487 a 1499 a mají
velikost 270 cm.
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zachoval bez vìt�ích zmìn z konce 15. sto-
letí. Dominantou hlavní oltáøní skøínì je
vysoký reliéf Korunovace Panny Marie.
Hodnotná je øada pùvodních soch a des-
kové oltáøní malby.

Na pøední stranì oltáøe jsou výjevy
Zvìstování, Narození, Nav�tívení a Kla-
nìní se tøí králù. Pøi zavøených oltáøních
køídlech je vidìt osm obrazù pa�ijového
cyklu od Zajetí Je�í�e a� po Ukøi�ování.

Interiér obsahuje dal�í oltáøe. Napøíklad
oltáø Piety, oltáø sv. Michaela Archandìla,
oltáø sv. Køí�e a oltáø Bo�ího Srdce Je�í�ova.
Za ji�ním vchodem do katedrály se zacho-
vala pozoruhodná gotická plastika Bílý
lev pocházející ze 13. století, cenné jsou
náhrobky významných osobností Spi�e.

Chrám má zajímavou výzdobu oken,
obnovenou v minulém století. Sklenìné
vitrá�e v oknech sanktuária znázoròují
sv. Martina. V oknech kaple Zápolských
mají vyobrazení vztah ke svátosti oltáøní
a jsou doprovázena latinskými citáty
z bible.

BISKUPSKÁ REZIDENCIA

Rozsáhlá budova na západním okraji
Spi�ské Kapituly, stojící proti severnímu
vchodu katedrály.

Rezidence vznikla dostavbou pùvod-
ního románského probo�tského paláce po-
cházejícího z 13. století.

Øadu stavebních úprav zavr�ila roz-
sáhlá barokní pøestavba a pøístavba, která
probìhla v polovinì 17. století. Z té doby
pocházejí i sochy Panny Marie, umístìné
nad vchody do budovy.

Velké úpravy byly provedeny také
v rozsáhlé zahradì kolem rezidence, která
byla upravena na zahradu  barokní. V za-

hradì pøibyl velký skleník a také Hodinová
vì�, její� brána slou�ila jako vchod do
zahrady.

Pøibli�nì o sto let pozdìji do�lo v sou-
vislosti se zalo�ením Spi�ského biskupství
k dal�í modernizaci budovy pro biskup-
skou rezidenci.

Exteriér: Rozsáhlý objekt s mansar-
dovou støechou postavený na pùdorysu
tvaru L.

Interiér: Barokní schodi�tì vede do
reprezentaèních místností vybavených
zaøízením pøevá�nì v secesním slohu.
Biskupská kaple má z pùvodního vybavení
ji� jen zbytky  nástìnných maleb na klen-
bách, zobrazující sv. Trojici a symboly víry,
nadìje a lásky.

HODINOVÁ VE�A

Hodinová vì� je souèástí biskupského
areálu. Pùvodní vì� byla postavena kolem
roku 1739, v roce 1780 byla upravena,
v roce 1950 pak restaurována do dne�ní
podoby.

Vì� patøí svými mìkkými barokními
liniemi zcela jistì k nejpøita�livìj�ím bu-
dovám v areálu Spi�ské Kapituly. Je to vì�
ètvercového pùdorysu, zdobená bohatì
èlenìnými øímsami a pod støechou kruho-
vými hodinami. Po stranách má pøistavìny
balkony slou�ící jako vyhlídky. Pøízemí
vì�e tvoøí vchod do biskupského parku,
uzavíratelný kovovou møí�í.

SEMINÁR

Dne�ní budova knì�ského semináøe
vznikla spojením dvou budov, v nich�
sídlil bývalý semináø a uèitelský ústav.
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První budova postavená na místì dne�-
ního semináøe v roce 1510 byla urèena jako
byt pro knìze, který se mìl starat o kapli
Zápolských, a dala ji postavit vdova po
�tefanu Zápolském � Hedviga Tì�ínská.
U ní stála ji� star�í budova, která slou�ila
jako zájezdní hostinec. V bìhu dìjin dostali
obì tyto budovy nejdøíve jezuité, kteøí si
zde zøídili rezidenci a �kolu.

Po zru�ení øehole jezuitù byla jejich
rezidence pøemìnìna na útulek starých
knì�í a na semináø. Semináø byl pozdìji
zru�en, pak opìt zøízen atd. Po ka�dé
zmìnì majitelù i úèelu vyu�ití se
pøestavovalo, budovalo a upravovalo.  Sou-
èasnou podobu dostala budova pøi pøe-
stavbì v letech 1932�1933, kdy nechal
budovu se semináøem roz�íøit biskup Ján
Vojta�ák.

Krátce po válce byla nejdøíve zlikvi-
dována uèitelská akademie a následnì
v roce 1950 také semináø. V budovì semi-
náøe byla zøízena nejdøíve vojenská
hudební �kola a potom �kola Veøejné
bezpeènosti. V bývalé uèitelské akademii
byl zøízen ústøední archiv  bezpeènosti.

V roce 1990 se církvi podaøilo získat
budovy zpìt do svého majetku a v rekord-
ním èase je upravit. V souèasnosti opìt
slou�í výchovì knì�í.

KANÓNIE
KANOVNICKÉ DOMY

Po obou stranách centrální ulice, ve-
doucí Spi�skou Kapitulou od katedrály
smìrem do Spi�ského Podhradí, stojí cel-
kem jedenáct obytných domù a obytných
areálù, které slou�ily kapitulním kanov-
níkùm.

Jsou to celky skládající se z nìkolika
budov. Vpøedu byl obytný dùm kanov-
níka, vedle nìho pak dùm pro slu�ebnictvo
a èeleï. Vzadu bývaly sýpky a dal�í hos-
podáøská stavení.

V�echny domy vznikly nejpozdìji ve
14. století, pùvod nìkterých sahá a� do
století tøináctého. V 15. století byly pøe-
stavìny goticky, v 18. století baroknì a v 19.
století byly mnohé modernizovány.

Exteriér: Nejhodnotnìj�í kanonie ozna-
èená è. 17 má charakter men�ího klá�tera.
Nad portálem ji zdobí erb kanovníka, který
uskuteènil pøestavbu. Prolínají se tu témìø
v�echny stavební slohy, ale souèasnou po-
dobu nejvíce ovlivnila pøestavba uskuteè-
nìná v polovinì 18. století. Souèástí objektu
je také barokní park, ohranièený ji�ními
hradbami s vì�í pøemìnìnou v altánek.

Velmi cenná je i protìj�í kanonie è. 2
pocházející ze 14. století. Pozdìj�í úpravy
zanechaly v kanonii renesanèní a barokní
klenby, renesanèní kované dveøe  a pod.

Sousední dùm è. 3 byl postaven v rene-
sanèním slohu roku 1662 a zdobí ho erb
stavitele a  socha Panny Marie s dítìtem
pocházející z 18. století. Budova byla pøe-
budována do dne�ní podoby roku 1830.

K  nejstar�ím budovám patøí kanonie
è. 14 nazývaná lektorský dùm.

�ehra � Svìtovým unikátem v kostele
sv. Ducha je klenba s jedním sloupem.
V 15. století mìl kostel døevìný strop a vyho-
øel, poté byla postavena klenba podepøená
uvedeným centrálním osmihranným slou-
pem. Po epidemii moru roku 1646 byl kostel
údajnì v rámci dezinfekce zabílen. Fresky
byly odkryty a� o 300 let pozdìji, nejprve ty
z 15. století a posléze pod nimi je�tì o 100 a�
200 let star�í.
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�ehra � kostel sv. Ducha

1. Presbytáø.
2. Chrámová loï.
3. Portál ji�ní stìny

chrámové lodi.
4. Triumfální oblouk.
5. Východní stìna

presbytáøe.
6. Severní stìna

presbytáøe.
7. Ji�ní stìna
presbytáøe.
8. Severní stìna hlavní

chrámové lodi.

Malby v interiéru kostela

Triumfální oblouk.
1. Poslední soud.
2. Proroci

v medailónech.
3. Sv. �tìpán a Ladislav.

Severní stìna.
4. Smrt P. Marie.
5. Korunování P. Marie.
6.�7. Pás s ladislavskou

legendou.
8. �ivý køí�.
9. Klanìní.
10. Obìtování v chrámu.
11. Pieta.
12. Zvìstování P. Marie.
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Malby v presbytáøi
Severní stìna.

1. Korunování.
2. Poslední veèeøe.
3. Jidá�ùv polibek.

Východní stìna.
4. Zvìstování.
5. Kristus pøed Pilátem.
6. Bièování.
7. Imago pietatis.

Ji�ní stìna.
8. Kosmas a Damián.
9. Ukøi�ování.
10. Snímání z køí�e.
11. Odpustkový nápis.

�EHRA

Malá obec nacházející se nedaleko
Spi�ského hradu smìrem na jihovýchod.
Obec je svìtoznámá pøedev�ím díky far-
nímu kostelu sv. Ducha a jeho unikátní
malíøské výzdobì.

KOSTOL SV. DUCHA � �EHRA

Kostel byl zalo�en povolením, které
hrabì Ján z �ehry získal od Spi�ské Ka-
pituly roku 1245. Po tøiceti letech, v roce
1275 byla stavba ukonèena.

Exteriér: Men�í jednolodní ranì gotický
bílý kostelík podélného tvaru s ètvercovým,
�ebrovì sklenutým presbyteriem. Hrano-
lovitá vì� kostela je korunována  kupolí.
Druhou stranu zakonèuje men�í døevìná
vì�ièka. Celý areál obklopuje zeï.

Interiér: Loï byla po po�áru novì zakle-
nuta sí�ovou klenbou pány z �ehry.  Kostel
je unikátní svým malovaným interiérem.
Doba vzniku maleb v kostele byla odha-
dována na tøetí ètvrtinu 13. století (presby-
táø) a na 15. století (loï). Novìj�í výzkumy
se ale pøiklánìjí k údajùm mlad�ím. To
ov�em nic nemìní na významu a unikát-
nosti malíøské výzdoby kostela ve vesnici
�ehra.

Malby dochované v presbytáøi, na ví-
tìzném oblouku a na celé severní stìnì
pøedstavují ucelené ikonografické soubory.
Lze je rozdìlit do tøí slohových období,
odli�ných kvalitou a stupnìm zachování.
Je to etapa kolem roku 1370 a� 1380, dále
kolem roku 1420 a� 1430 a tøetí je datována
po polovinì 15. století.

Pozoruhodné jsou také: kamenná køti-
telnice z 13. století, erb pánù z �ehry a bo-
hatì dekorované oltáøe a kazatelny.
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INFO
SPI�SKÝ HRAD

Adresa: 053 04 Spi�ské Podhradie,
korespondence na adresu Spi�ské
múzeum, 054 01 Levoèa
Telefon: 0966/83 36
Otevøeno: Kvìten a� øíjen � úterý a�
nedìle 9�18 hodin.
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Poznámky
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