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Památky a lokality zapsané do světového 
dědictví UNESCO patří k osvědčeným značkám 
cestovního ruchu a mají velký vliv na motivaci 
při plánování cest. Kraj na východě Sloven-
ska totiž má jedinečnou výhodu, protože zde 
najdeme 18 památek světového dědictví 
UNESCO dostupných cestou autem do  
100 minut z Košic. Pro lepší představu, co se  
za tím skrývá, připomeňme, že celá Česká  
republika má jen 15 památek světového 
dědictví UNESCO! 

Samotný počet ale samozřejmě nestačí.  
S podporou krajské samosprávy se zde snaží  
o zlepšení infrastruktury pro turisty, zpřístup-
nění památek i dalších pamětihodností v dosa-
hu 15 km od příslušného hlavního turistického 
magnetu, například Mauzolea Andrássyovcov 
v Krásnohorskom Podhradí poblíž Krásnohor-
ské jeskyně.

Mezi nejkrásnější a nejvýjimečnější přírodní 
skvosty Slovenského ráje patří jedna z nej-
větších ledových jeskyní na světě Dobšinská 
ledová. Ve Slovenském krasu bylo doposud 
objeveno 1300 jeskyň. Z těch největších, 
krápníky bohatě zdobených, připomeňme 
např. Jasovskou, proslulou léčivými účinky na 
dýchací cesty, přeshraniční jeskynní komplex, 
jeskyně Domicu a Baradla, lákající plavbou po 
podzemní říčce Styx, a Krásnohorskou jeskyni, 
která turisty zaujme i svým až adrenalinovým 
přístupem k prohlídce. Protože cílem zde je co 
nejméně zasahovat do morfologie jeskyně, 
návštěvníci si v jeskyňářské výstroji s čelov-
kami sami svítí na cestu a po ocelových lanech 
překonávají podzemní potok Buzgó. Odměnou 

za tento sportovní výkon jim je Krápník rož-
ňavských jeskyňářů, který byl díky své výšce 
téměř 34 m a hmotnosti 2000 tun donedávna 
zapsán jako největší stalagmit v Guinnessově 
knize rekordů.

Majestátní dominantou Košického kraje je 
jeden z nejrozsáhlejších hradních komplexů 
na světě, zachovalý Spišský hrad. V zápise na 
Seznamu světového dědictví i historicky je 
v jednom celku nerozlučně spjatý s dalšími 
pozoruhodnými místy v okolí kostelem Ducha 
Svatého v Žehre, Spišskou kapitulou, Spišským 
podhradím a městem Levoča.

K nejvýchodnějším slovenským památkám 
UNESCO ve slovenské části Karpatského oblou-
ku patří i malebné dřevěné kostelíky rozseté 
v překrásné a nezkrotné přírodě východního 
Slovenska, například v obcích Bodružal, Ruská 
Bystrá nebo Ladomirová. Stavba některých  
z nich se datuje až do 17. století.

A pokud se vám zdá cesta do Košic dlouhá, pak 
můžete využít noční autovlak Praha – Košice, 
který vám převeze auto do cílové stanice, kde 
vystoupíte odpočatí a vyspalí.
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V regionu Košice se nejrychleji ze všech slovenských krajů rozvíjí turistický ruch.  
Rostoucí zájem návštěvníků o Košický kraj možná někoho překvapí, ale v žádném  
případě není náhodný.
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