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I/ Úvod
1.1 Úvod do problematiky
Predložená aktualizácia manažment plánu je spracovaná pre časť lokality
svetového dedičstva „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“, ktorú tvorí územie
pôvodne zapísanej lokality “Spišský hrad a pamiatky okolia” v r. 1993 do Zoznamu
svetového dedičstva (ďalej len „Zoznam SD“).
Súčasný Riadiaci plán lokality svetového dedičstva (Management plan, ďalej
uvádzaný aj ako Riadiaci plán) pre lokalitu Spišský hrad a pamiatky jeho okolia bol
spracovaný v r. 2008, © Academia Istropolitana Nova 2008.
Dňa 27. 6. 2009 došlo k rozšíreniu tejto lokality o mesto Levoča a lokalita dostala aj
nový názov “Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia” (ďalej uvádzaná ako „lokalita“).
Zapísaná je do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod č. 620bis.
V r. 2011 bol spracovaný Manažment plán 2012 – 2022, Levoča - ako súčasť
lokality „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“ Štúdiom J+J, s. r. o. v Levoči pre časť
lokality - Mesto Levoča.
Vzhľadom k pomerne veľkému časovému odstupu od spracovania Riadiaceho plánu
pre pôvodne zapísanú lokalitu, ako aj potrebu jednotnej metodiky riadenia, vzniku Riadiacej
skupiny celej lokality SD Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, ako aj zmien v štruktúre
riadenia a nástrojoch riadenia, ktoré nastali v priebehu obdobia od r. 2008 vznikla potreba
aktualizácie existujúceho manažment plánu a stanovenia úloh pre obdobie rokov 2015 2025.
Manažment plán sa stáva základným nástrojom riadenia pre zabezpečenie efektívnej
ochrany jedinečnej svetovej hodnoty lokality zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva.
Riadiaci systém stanovuje ako, akými nástrojmi a v akom časovom horizonte je zabezpečená
ochrana lokality a jej kultúrnych hodnôt. Určuje víziu, smerovanie a vhodné aktivity pre
krátkodobý, strednodobý a dlhodobý plán jej riadenia. Manažment plán využíva a spája
všetky existujúce nástroje, ktoré vplývajú na územný rozvoj a ochranu lokality, identifikuje
potreby, problémy a ohrozenia a smeruje proces na ich riešenie. Pre prípravu riadiaceho plánu
pre kultúrnu lokalitu je základom porozumenie jej kultúrnym hodnotám, pre ktoré bola
zapísaná do Zoznamu SD, ako aj pochopenie potrieb a záujmov rozdielnych vlastníkov
a záujmových skupín, ale súčasne rešpektujúc zachovanie a zlepšenie stavu hodnôt územia.
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II. Vymedzenie predmetu riešenia
II.A/ Širšie vzťahy
II.A/1 pôvodne zapísaná lokalita „ Spišský hrad a pamiatky okolia“
Bola zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod č. 620bis na 17. zasadnutí
Výboru svetového dedičstva (WHC) v kolumbijskej Cartagene, 6. - 11. decembra 1993, na
základe kritéria (iv).
Zápis č. 620/bis na listine SD UNESCO - „ Spišský hrad a pamiatky okolia“ v r. 1993
Žltá farba – pôvodne zapísaná lokalita „Spišský hrad a pamiatky okolia“
Tmavo modrá – ochranné pásmo pôvodne zapísanej lokality

Ortofotomapa: Eurosense, s.r.o. Bratislava
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II.A/2 rozšírenie o Levoču s novým názvom „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia”
Výbor svetového dedičstva na svojom 33. zasadnutí v španielskej Seville rozhodol 27. 6.
2009 o rozšírení územia lokality o Levoču na základe kritéria (iv) a schválil aj nový názov
tejto lokality SD „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“.
Zápis č. 620/bis na listine SD UNESCO – po rozšírení v r. 2009 „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“
Žltá farba – pôvodne zapísaná lokalita „Spišský hrad a pamiatky okolia“ (11. 12.1993)
Tmavo modrá – ochranné pásmo pôvodne zapísanej lokality
Červená farba – rozšírenie zápisu o Levoču (27.6.2009)
Tyrkysová farba – ochranné pásmo PR Levoča

Ortofotomapa: Eurosense, s.r.o. Bratislava

Plocha územia predstavujúceho rozšírenie zápisu
Č. zápisu názov
Zapísaná lokalita (ha)
ref
Spišský hrad a pamiatky
1 300,0073
620
okolia
Pôvodný zápis lokality
Rozšírenie o Levoču
51,2179
Lokalita SD spolu po
1 351,2252
rozšírení

Ochranné pásmo (ha)
11 910, 6424

67,0360
12 580,6784
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II. B/ Popis lokality
História
Kultúrno-historický význam územia časti lokality „Spišský hrad a pamiatky okolia“
spočíva v zachovaní stôp vývoja osídlenia od najstarších čias až do súčasnosti, doloženými
mimoriadne významnými nálezmi z doby kamennej, bronzovej a slovanskými nálezmi
nadregionálneho významu z veľkomoravského obdobia.
Situovanie pôvodného osídlenia, neskôr sídla župy – Spišského hradu na najsevernejšej
travertínovej kope zo skupiny Dreveníka podmienili nielen geografické pomery, ale najmä
trasovanie obchodných ciest zo Stredomoria a Panónie do Pobaltia, ktorých situovanie
determinovali i vodné toky.
Strategická poloha Spišského hradu na ceste do Poľska a na Kyjevskú Rus (HaličskoVladimírsko) predurčila túto pevnosť zachovať si nielen na konci 12. a v 13. storočí, ale
takmer počas celého stredoveku status kráľovského hradu. V poslednom decéniu 12. storočia
a v prvých piatich rokoch 13. storočia tiež treba predpokladať, že Spiš bol súčasťou území,
ktoré patrili mladšiemu z kráľovského rodu Arpádovcov Ondrejovi II. (uhorský kráľ 1205 –
1235). Tieto a ďalšie okolnosti ovplyvnili nielen dejiny hradu samotného, ale aj stavebné
aktivity v jeho bezprostrednom okolí. Koniec 12. stor. je pre Spiš prakticky ešte
predpísomným obdobím. Na základe archeologických výskumov však usudzujeme, že práve
v tomto období na vrchole akropoly hradného kopca vzniká najstaršia časť Spišského hradu –
veľká okrúhla obytná veža s oporným pilierom pre uloženie stropov v strede, ktorá bola
čiastočne zahĺbená v skale. Z tohto obdobia by mala pochádzať aj obdĺžniková cisterna a úsek
pravdepodobne časti opevnenia na východnej strane, pretože sa predpokladá, že vežu
obkolesovala mohutná hradba. Stavba veže je prisudzovaná uhorskému kráľovi Belovi III.
Územie na protiľahlej travertínovej vyvýšenine, zvanej Mons sancti Martini – Hora sv.
Martina – muselo mať už v tom období cirkevný význam: Plnilo funkciu pútnickú a taktiež
slúžilo ako cintorín. Dokladom toho je existencia staršieho opevneného areálu
v bezprostrednej blízkosti dnešnej Spišskej Kapituly za jej západnou hradbou, v lokalite
Pažica. Išlo o dnes už zaniknutý, archeologicky čiastočne odkrytý areál, opevnený
jednoduchou hradbou, ktorého funkcia je naďalej predmetom odbornej diskusie. V bližšie
nateraz nezistenom roku (? 1198) na konci 12. stor. je na kráľovskom území založené Spišské
prepoštstvo.
Prepoštský Kostol sv. Martina na vrchu bol postavený v 1. tretine 13. stor., na už stavebne
využívanom území, na mieste cintorína, ktoré ďalej rozvíjal. Novovzniknutý kostol sa stal
centrom budovaného cirkevného mestečka – Kapituly. V tom období tu už stáli dosiaľ len
archívne doložené, alebo archeologickými výskumami čiastočne identifikované, ďalšie
sakrálne stavby ako Kaplnka Panny Márie a kruhová stavba Kaplnky sv. Ondreja.
V čase výstavby Kostola sv. Martina dochádza aj k budovaniu opevnenia na Spišskom hrade.
Rozširovanie fortifikácie sa týkalo obvodu akropoly a predhradia. Došlo aj k stavbe
románskeho obytného paláca na severozápadnej strane pôvodného románskeho opevnenia.
Medzi Kapitulou a hradom už v tom období muselo existovať aj podhradie. Najstaršia
zachovaná priama písomná zmienka je z r. 1249, kde sa spomína ako Villa Saxorum sub
castro, čiže dnešné Spišské Podhradie. Vyznačovalo sa nemeckým osídlením.
Z architektonického hľadiska v tejto etape výstavby sídla treba spomenúť aspoň stavbu
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miestneho farského kostola s dodnes zachovanou predsadenou vežou s románskymi znakmi.
Vývoj tohto sídla bol vždy bezprostredne závislý od hradu.
Aj obec Žehra patrí k jednej z najstarších obcí v bezprostrednom okolí hradu a predpokladá
sa, že existovala už na zač. 13. stor.
Veľkým zlomom vo vývoji hradu a celého okolia bolo plienenie počas mongolského vpádu
v r. 1241, ktoré malo za následok vypálenie Kostola sv. Martina. Aj na Spiši boli stavebné
aktivity po r. 1241 zamerané jednak na odstránenie následkov poškodenia stavieb, ale najmä
na posilnenie obranyschopnosti tak samotného Spišského hradu, ako aj Spišskej Kapituly, a to
v rámci intencií celouhorskej politiky panovníka Bela IV.
Významnou zmenou je výstavba refúgia (vojenského tábora?) s dvomi vežami na
juhozápadnom svahu hradu, kde sa pod pomerne silným spádom akropoly nachádzala prvá
väčšia plošina. Týmto úsekom viedla prístupová cesta na hrad smerom od Spišského
Podhradia.
Na mestotvorný proces na Spiši malo výrazný vplyv privilégium Štefana V. z 25. 8. 1271,
v ktorom udelil panovník všetkým spišským obciam, v ktorých býval istý počet nemeckých
kolonistov, mestské práva. Vzniká Spoločenstvo spišských Sasov, ako samosprávna inštitúcia
kolonistov a obyvateľov, ktorí s nimi v mestách bývali. Táto skutočnosť znamenala okrem
iného premenu Spišského Podhradia na mesto.
Výrazný vplyv mala aj majetková deľba kráľovských majetkov v 2. polovici 13. storočia
v okolí hradu v prospech novovznikajúcej šľachty. Dialo sa tak za pomoc pri posilňovaní
ochrany hradu a pri stavebnej činnosti v prospech panovníka. Tým dochádza k urbanizácii
okolia hradu a k vzniku zemepanských obcí: Ordzovany, Bijacovce, Studenec, Pongrácovce,
Poľanovce, Petrovce, Harakovce, Dúbrava, Katúň, Baldovce, Bugľovce, Domaňovce,
Vítkovce, Spišský Hrušov, Miloj a zemepanských usadlostí, vrátane stavieb kostolov, ktoré si
berú vzor práve z prepoštského kostola.
Začiatkom 14. stor., po smrti Ondreja III., vymrela dynastia Arpádovcov a boje o trón zasiahli
aj Spiš. Víťazne z nich vyšiel Karol Róbert z Anjou, a to po rozhodujúcej bitke pri
Rozhanovciach v r. 1312. Roztrpčené oddiely Matúša Čáka Trenčianskeho, ktoré v bitke
patrili medzi porazených, sa cestou späť k Trenčínu neúspešne pokúšali dobyť Spišský hrad.
Napriek neúspešnému dobýjaniu bol hrad zrejme poškodený, čo bolo dôvodom jeho výraznej
následnej prestavby. Prejavila sa hlavne v zmenách fortifikačného systému. V týchto zmenách
môžeme identifikovať zrejmý taliansky vplyv vo forme oblých nároží novej fortifikácie.
Pôvodné opevnenie bolo na mnohých miestach zvýšené a upravené, a to najmä na východnej
strane hradného jadra. Došlo k dobudovaniu opevnenia medzi horným predhradím a spodným
táborom – refúgiom – čo de facto predstavovalo ich spojenie do jedného funkčného celku.
V tomto období došlo pravdepodobne aj k stavbe, či snáď zvýšeniu centrálnej kruhovej
obrannej veže hradného jadra.
Aj v priestore Spišskej Kapituly dochádza k budovaniu opevnenia so vstupnou bránou na
západnej strane, smerom od Pažice, čím sa priestor kostola, prepoštského paláca aj
s vežovými domami kanonikov a kaplnkami uzatvára do jedného celku. Samotný prepoštský
kostol bol zväčšený o dve kaplnky a južnú sakristiu.
Po bitke pri Rozhanovciach dochádza k stavebný aktivitám aj v prípade spišských miest, ktoré
sa postavili na stranu panovníka. Sú im udeľované kráľovské výsady, vznikajú slobodné
kráľovské mestá (napr. Levoča 1321), silnie nemecká kolonizácia. Môžeme to sledovať aj na
prípade Spišského Podhradia, označovaného v 14. storočí už ako mesto, ktoré malo svojho
richtára a dokonca aj špitál. Ďalším dôvodom jeho výstavby bolo poškodenie mesta počas
obliehania Spišského hradu Matúšom Čákom Trenčianskym v roku 1312. Mesto posilnené
svojím postavením pod kráľovským komitátnym Spišským hradom zaznamenáva veľký
rozvoj, podobne ako aj ostatné spišské mestá, ktoré dostávajú od panovníka mestské výsady.
Výrazný stavebný vývoj zaznamenal samotný Spišský hrad. To vytvorilo priestor pre príchod
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remeselníkov a aplikáciu súdobých moderných konštrukcií a technológií v podobe
murovaných stavieb.
Proces urbanizácie okolia Spišského hradu sa završuje. Sídla sa spolu s prírodnými, dnes
chránenými územiami, počas niekoľko tisícročného spoločného historického vývoja vyvinuli
do dnešnej podoby kultúrnej krajiny.
V 1. polovici 15. storočia bol Spišský hrad dlhodobo obsadený vojskami Jána Jiskru, čo
ovplyvnilo život v celom podhradí. Spišské Podhradie bolo ako neopevnené mesto
viacnásobne atakované.
Vplyv kráľovského hradu na mesto sa oslabuje, keď hrad prechádza do rúk
Zápoľskovcov v r. 1464, ktorí sa stali dedičnými spišskými županmi. Odvtedy sa hrad stáva
šľachtickým sídlom (aj ďalších rodov Thurzovcov, Čákyovcov) až do doby, kedy ho opustili a
postavili si obytné kaštiele a kúrie v okolitých obciach pod hradom. Hrad vyhorel v r. 1780,
a tým začal jeho zánik.
Spišské Podhradie vlastnilo viaceré trhové práva, potvrdené v roku 1433 a 1456, teda
malo všetky obvyklé predpoklady na úspešný hospodársky vývin. Napriek tomu, že ním
prechádzala významná obchodná cesta – „Via Magna“, spájajúca i viaceré iné významné
obchodné mestá na Spiši, ostalo Spišské Podhradie pod silným vplyvom Spišského hradu, čo
podobne ako u väčšiny iných podhradských mestečiek ovplyvnilo jeho hospodárske
a spoločensko-politické postavenie. Ostalo malým poľnohospodársko-remeselníckym
mestečkom so silnou súkenníckou a farbiarskou tradíciou - s cechom z roku 1385.
V súvislosti so zálohovaním 13 spišských miest - medzi nimi aj Spišského Podhradia - Poľsku
od roku 1412, získalo mesto v obchodnej konkurencii vďaka využívaniu hospodárskych
výhod dvoch krajín - Uhorska a Poľska - výhodnejšiu pozíciu. Do roku 1772 patrilo dokonca
medzi významnejšie spomedzi 13 spišských miest zálohovaných Poľsku a v rokoch 1776 1876 patrilo do správneho obvodu 16 spišských miest. Hospodárska prosperita Spišského
Podhradia narastala už v priebehu 15. storočia.
Spišská Kapitula zaznamenáva významné obdobie zmien v polovici 18. storočia, kedy je
povýšená na biskupstvo. Prestavuje sa biskupský palác, ale aj objekt seminára a samotné
kanónie. Mení sa ráz domoradia kapitulskej uličky, kde významné miesto dostáva umelecká
výzdoba fasád v podobe portálov, sochárskej a štukatérskej výzdoby, ale aj nástenných malieb
a sgrafít.
Urbanizmus a architektúra
S históriou Spišského hradu súvisí bezprostredne história nielen stredovekých miest
Spišského Podhradia a blízkej Spišskej Kapituly, ale aj urbanizované okolie, ktoré vytvárajú
tri druhy osídlenia: stredoveký župný feudálny hrad ako predstaviteľ štátnej moci, v jeho
podhradí poddanská osada formujúca svoj pôdorys na vidlici ciest okolo neskororománskeho
kostola, na náprotivnom návrší prepoštstvo s kapitulou /od pol. 18. stor. biskupstvo/ a
v radiálne sa napájajúcich cestách od hradu vznikajú nové obce a posilňujú sa staré,
umocnené objektmi ranogotických kostolíkov, medzi ktorými vyniká najmä Kostol sv.
Ducha v Žehre.
Územie okolo Spišského hradu je obkolesené krasovým územím Dreveníka, krajinných
reliéfom Spišskej kotliny, ohraničenej Levočskými vrchmi a lemované výraznými horskými
masívmi Spišsko-Šarišským medzihorím na východnej strane, Východnými Tatrami na
západnej strane a Volovskými vrchmi na južnej strane, ktoré ohraničujú rozsiahle územie. To
všetko je situované vo výrazne exponovanej lokalite, s vysokými nárokmi na urbanistickoarchitektonickú kompozíciu celej štruktúry a jednotlivých prvkov.
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Širšie územie je umocnené zachovanými historicko-urbanistickými štruktúrami poddanských
obcí, situovaných v blízkom okolí, spájaných cestami, ktorej centrálnu dominantu tvorí
hradný kopec so sústavou pásov políčok, vystriedaných lúčnym porastom. Okolie sídla tvorí
zväčša urbanizovaná, poľnohospodársky intenzívne využívaná krajinná štruktúra, so zväčša
odlesneným katastrom sídla, s lesným porastom v severnom a južnom cípe. Zachované typy
historických štruktúr krajiny, jej ráz, charakteristická členitosť, cesty lemované alejami
stromov, vodné toky, zachovaný tradičný spôsob jej osídlenia a čiastočne i hospodárskeho
využívania je jedným z dôležitých prvkov, ktoré neopakovateľným spôsobom dotvárajú
prostredie Spišského hradu a priľahlých pamiatok.
Spišský hrad
Ide o jeden z najväčších hradov v Európe, so zachovanými
románskymi, gotickými
a renesančnými
prvkami.
Monumentálna stredoveká stavba, pozostávajúca z horného
hradu s nádvorím, situovaným na najvyššej plošine hradnej
skaly (na ktorom sa nachádzajú hlavné obranné a obytné
objekty s kaplnkou), dvoch románskych nádvorí s vnútornými
opevnenými vstupmi, stredného nádvoria (s hlavným vstupom
cez vežovú bránu a zbytkami objektov žoldnierov) a napokon
z veľkého spodného predhradia
so vstupnou bránou
a dvojicou vežových stavieb.
Celý areál hradu obkolesuje a jednotlivé predhradia oddeľuje
dômyselný systém kamenného opevnenia s fortifikačnými
prvkami,
ktoré
sú
dôkazom
postupného
vývoja
obranyschopnosti jeho osadenstva. Hradné štruktúry
„vyrastajú“ z travertínového skalného brala, „popretkávaného“
jaskynným systémom.
Spišské Podhradie
Je dobrou ukážkou rozvrhnutia stredovekého mesta s niektorými dobre zachovalými
historickými objektmi. Stredoveké mestečko, ktoré vyrástlo z podhradskej osady na vidlici
obchodných trás, vedúcich okolo hradného kopca, má centrum osídlenia vytvorený kostolom,
okolo ktorého sa zhlukuje radová zástavba meštianskych domov. Slohový vývoj architektúr
bol poznačený vývojom mesta. Obytné domy zo 14. stor. sa dodnes zachovali ako jadrá
postupne prestavovaných meštianskych architektúr.
Ústredný priestor vidlice dopravných ciest, vytváral nepravidelné námestie, cez ktoré priečne
pretekal potok, okolo ktorého pokračovala výstavba do vedľajších ulíc. Námestie sa smerom
na západ lievikovo zužuje. Pri starej ceste do Prešova nadväzuje na priestor ohradeného
farského kostola. Námestie bolo rozdelené na dva celky až neskoršou barokovou zástavbou,
kedy vznikli dve námestia: južne od areálu opevneného kostola Mariánske s barokovou
sochou Immaculaty a severne od kostola dnes zv. Pálešovo námestie
Svoju úlohu pri koncipovaní pôdorysu mesta zohrali aj sídlom pretekajúce potoky (Lučianka
a Margecianka).
Spomínaným rozdelením centrálnej plochy sa niektoré významné urbanistické komplexy
(napr. komplex kláštora a kostola Milosrdných bratov) dostávajú do úzadia.
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Hlavné okraje plochy námestia tvoria jednoliate domoradia jedno až dvojpodlažných
objektov, ktoré smerom od centra obklopuje sieť ulíc s prízemnými domami, vystavaných v
18. až 20. stor. Štruktúru pôvodnej zástavby môžeme rozdeliť na dva typy: podlažnú
architektúru meštianskych domov prejazdového typu (prevažne dvojtraktových) a prízemnú
zástavbu v priľahlých častiach.
Charakteristický spôsob zástavby parcely tvoria vpredu situované podlažné domy s prejazdom
a vo dvore pokračujúcim
dvorným krídlom smerom
do hĺbky parcely. Ďalšie
hospodárske, často drevené
budovy
na
kamennej
podmurovke stáli v polovici,
alebo na konci parcely.
Na niektorých parcelách do
dvora sú aditívne radené
pristavané obytné‚ alebo
hosp.
priestory.
Zadné
humno
je
ohradené
dreveným alebo murovaným
plotom.
V 20. stor. došlo tu k vstavaniu funkcionalistických objektov hotela a mestského domu a v 2.
polovici 20. stor. aj k vybudovaniu obchodného domu na konci Mariánskeho námestia
v smere k hradu pred mostom.
Spišské Podhradie je ukážkou mesta s obyvateľstvom viacerých národností (Slováci, Nemci,
Židia, Maďari), tak aj viacerých náboženských vierovyznaní. Výsledkom sú zachované
sakrálne objekty, ktoré predstavujú aj rôzne dobové slohové štýly (gotický farský kostol
s výraznou barokovou prestavbou, barokový komplex kláštora s kostolom, evanjelický kostol,
postavený v barokovo-klasicistickom slohu a židovská synagóga v eklekticistickom štýle).
Významným plošným urbanistickým prvkom je aj historický cintorín pod hradom a židovský
cintorín na severnom okraj mesta.
Spišská Kapitula
Predstavuje jedinečný opevnený súbor cirkevných objektov. Vyvinula sa ako malé
opevnené cirkevné centrum na vŕšku oproti Spišskému hradu, nad podhradskou obcou,
v blízkosti archeologickej lokality na Pažici. Dominantnou stavbou komplexu je katedrála z 1.
tretiny 13.stor., s gotickou, renesančnou, barokovou a neoslohovou prestavbou. Kostol bol
postavený s dispozíciou priečnej lode – transeptom. Západné priečelie vytváralo dvojvežie.
Okolo kostola bol cintorín.
Prvotný základ fortifikácie Spišskej Kapituly tvoril hradobný okruh okolo Kostola sv. Martina
s cintorínom a prepoštským palácom (postavený na konci 13. až zač. 14. stor.), so staršími
kaplnkami sv. Ondreja a P. Márie. V 17. stor. bola opevnená zostávajúca časť kapituly do
súčasnej podoby. V 18. stor. došlo k výraznej zmene vnútorného usporiadania, kedy bola
odbúraná časť staršieho opevnenia a zbúraná Kaplnka P. Márie/sv. Valentína, ktoré bránili
výhľadu do kapitulskej uličky v smere od biskupského paláca. Tým došlo k spojeniu oboch
pôvodne samostatných opevnených častí do jedného celku. Zanikol aj cintorín v okolí
katedrály. V takomto stave sa zachovala urbanistická štruktúra, pôvodne samostatného sídla,
dodnes.
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Výrez z:Náčrtu Spišskej Kapituly s opevnením, stav
z r. 1711, kópia z r. 1870 ŠA-Levoča, Zbierka máp a plánov, i. č.
701, sign. BII/2

Pohľad na Katedrálu sv. Martina s biskupským
palácom a opevnením

Vývojom prechádzala zástavba parciel ešte ku koncu 15. stor. a neskôr najmä v 17. -18. stor.
v súvislosti s nariadeniami pre kanonikov, podľa ktorých si mali zriadiť ku kanóniám aj
hospodárske zázemie. Pamiatková rezervácia Spišská Kapitula si do dnešných čias zachovala
pôvodnú skladbu parciel. Základnú dispozičnú schému tvorí jediná uličná os, prechádzajúca v
smere V – Z, po oboch stranách s parcelami kanónií, zoradenými vedľa seba v osiach
kolmých na uvedenú uličnú os.
Charakteristický je aj spôsob zástavby parciel v PR – výrazne odlišný od spôsobu zástavby v
mestských sídlach. Vyplynulo to najskôr z funkcie samotného sídla, a tým aj z usporiadania
jednotlivých súčastí kanónií, súvisiaceho s ich funkčným využitím. Obe časti – obytná a
hospodárska - ostali dodnes oddelené, prepojené v uličnej línii murovanou ohradou vo výške
prízemia s paralelne situovanou bránou pre povozy a bránkou pre peších.
Oproti uvedenej skladbe zástavby parciel sa líši na severozápadnej strane biskupská
rezidencia so samostatne situovanou, architektonicky komponovanou plochou záhrady - aj so
samostatným vstupom z ulice, hodinovou vežou a s hospodárskym krídlom na severnej strane.
Z konceptu zástavby sa vymyká tiež jezuitské kolégium – kňažský seminár, lokalizovaný
juhovýchodne od katedrály..
Pažica – Spišský Jeruzalem
V bezprostrednom susedstve Spišskej Kapituly, v lokalite zvanej Pažica, bolo
v poslednom desaťročí objavené jedinečné historické urbanistické dielo – baroková sakrálna
krajina, ktorá je mapou Jeruzalema z čias Ježiša Krista. Ide o zvláštny druh architektonického
stvárnenia priestoru, kde sa odohrávali
pobožnosti uctievajúce utrpenie a smrť
Ježiša
Krista.
Na
rozdiel
od
schematických kalvárií, typu Banská
Štiavnica či Prešov, je stvárnenie
Kalvárie pri Spišskej Kapitule typovo
staršie a nadväzuje na stredoveké
tradície. Ide o kalváriu typu Calvario
Jerusalem, teda mapu Jeruzalema
v krajine. Orientačné body – jednotlivé kaplnky – v nej predstavujú konkrétne miesta
v starovekom Jeruzaleme, spojené s utrpením a smrťou Ježiša Krista. Staviteľom Kalvárie pri
Spišskej Kapitule sa navyše prihovárala aj krajina, ktorá svojimi jedinečnými
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geomorfologickými danosťami skutočne pripomína Jeruzalem. Lokalita v súvislosti
s poslednými výskumami dostala názov Spišský Jeruzalem.
Okrem toho územie Pažice je aj archeologickou lokalitou s čiastočne archeologickými
výskumami v 80.-tych rokoch 20. stor. odkrytým areálom z 11.až 12. stor..

Kostol sv. Ducha v Žehre
Kostol sv. Ducha stojí na návrší nad obcou, viditeľný zo širokého
okolia. Je obkolesený cintorínom, obohnaným ohradovým múrom.
Ranogotický, pôvodne jednoďový kostol so štvorcovým pôdorysom
presbytéria a predstavenou vežou, po prestavbe zaklenutý na
stredný stĺp do podoby dvojlodia, v interiéri s bohatou stredovekou
nástennou maľbou z piatich období: konsekračné kríže v lodi
z tretej štvrtiny 13. stor., maľby v presbytériu a na tympanone z r.
1370, maľba na severnej stene z obdobia okolo r. 1400, maľba na
severnej strane lode a maľba po zaklenutí lode z 15. stor. , ako aj s
oltárnym vybavením.

Prírodné chránené územia v rámci lokality
Kultúrne hodnoty územia sú doplnené
prírodnými chránenými územiami (Národná
prírodná rezervácia Sivá Brada, Sobotisko,
Spišský hradný vrch, Ostrá hora, Zlatá brázda,
Jazierko na Pažiti, Dreveník), ktoré sú
umocnené medzinárodným potvrdením ich
výnimočnosti
prírodných
hodnôt,
a to
zaradením do sústavy európsky chránených
území
NATURA
2000
pod
názvom
Spišskopodhradské travertíny (SKUEV 0105),
Stráne pri Spišskom Podhradí, Dubiny pri
Ordzovanoch a Jereňáš.
Ochranné pásmo
V stredoveku význam ciest vyvrcholil v súvislosti a uhorsko-poľsko-pruským obchodom
a zhodnocovaním surovinového bohatstva Spiša. Situovanie pôvodného osídlenia okolia
hradu
podmienili nielen geografické
pomery, ale najmä trasovanie obchodných
ciest. Geografické pomery Spiša a jeho
vodné toky Hornád, Poprad a Dunajec
determinovali
trasovanie
diaľkových
obchodných ciest zo Stredomoria a Panónie
do Pobaltia. Ich priebeh nám umožňujú
archeologické nálezy sledovať už od mladšej doby kamennej. V stredoveku ich význam
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vyvrcholil v súvislosti s uhorsko-poľským obchodom a zhodnocovaním surovinového
bohatstva Spiša. Hlavná komunikačná trasa regiónu viedla v minulosti medzi Levočou,
Spišským Hrhovom („Stará Hrhovská cesta“) a Spišským Podhradím, a pokračovala ďalej vo
východnom smere cez horský priechod Branisko do Šarišskej stolice. Horský priechod
Branisko sa ako významnejší dopravný ťah predpokladá až od 19. storočia, aj keď lesná cesta
existovala skôr a viedol ňou poštový spoj, zriadený v 16. storočí. Kontakt so Šarišom bol
realizovaný aj zo Žehry, nie na Dobrú Vôľu, ale východnejšou odbočkou smerom na
Richnavu. Sídla v podhradskom regióne boli napojené na cestnú sieť tak, ako je tomu i dnes.
Význam polohy sídla v sídelno-geografickej štruktúre je zachovaný do dnes. Vidiecke
zázemie Spišského hradu a Spišskej Kapituly prešlo počas vývoja viacerými zmenami.
Hospodárske usadlosti mali pravdepodobne dvoj- až trojpriestorové zrubové domy s
kamennou podmurovkou a na základe analógií s archeologicky preskúmaných zaniknutých
dedín nevylučujeme ani výnimočnú existenciu štvorpriestorových domov. Medzi najväčšie
patrili Bijacovce, Jablonov, Studenec a Žehra. Dominanty dedín tvorili kostoly obyčajne na
vyvýšenom mieste, v podnoží ktorých sa sústreďovala zástavba domov. Osobitá pozornosť
bola venovaná panským sídlam. Dnešná charakteristická ulicová a potočná zástavba obcí,
prevažne poľnohospodárskeho charakteru, súvisí s vývojom sídiel v 18. a 19. storočí, keď sa
staršie osídlenie intenzifikovalo. Usporiadanie sídiel bolo voľnejšie, bez výrazných
urbanistických kritérií, rešpektuje prevažne prírodné a geografické pomery. Hospodárske
usadlosti sa situovali v intraviláne, mimo neho sa výnimočne povoľovala výstavba mlynov,
krčiem, horární, čo bolo spojené s výsadami. Je to územie s pomerne intenzívne rozvinutým
poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom. Predpoklady pre poľnohospodárstvo sú
determinované podhorským charakterom územia, prevládajúcimi poveternostnými
podmienkami a úrodnosťou pôd. Zastúpenie rozsiahlych trávnatých a lúčnych plôch v
štruktúre krajiny prispelo v minulosti k rozšíreniu chovu dobytka. Spádové územie vytvára
totiž geograficky ucelenú relatívne osobitnú priestorovú jednotku, výrazne postindustrializovaného charakteru, so špecificky vyhraničenými možnosťami poľnohospodárskej
výroby,
s výhodou
možnosti
využívať
potenciál
jeho
obytnej
funkcie.

Tento charakter dlhovekého osídlenia územia v okolí Spišského hradu, spolu so zachovaným
prírodným prostredím, je dnes kultúrnou krajinou s neobyčajne pôsobivou siluetou
centrálne umiestnenej hradnej architektúry na hradnom kopci a existujúcou nenarušenou
panorámou s diaľkovými priehľadmi z hradu a okolitých pohorí do nej.
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Pre jej zachovanie bolo Rozhodnutím Pamiatkového úradu SR Bratislava, zo dňa
21.12.2007, pod č. PÚ-07/1885-13/9004/KOW, vyhlásené Ochranné pásmo národnej
kultúrnej pamiatky Hrad s areálom (Spišský hrad), Pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula,
Pamiatkovej zóny Spišské Podhradie, národnej kultúrnej pamiatky Kostol rím.-kat., Žehra a
ďalších národných kultúrnych pamiatok v ich okolí.

II. C Hodnoty lokality
Ojedinelá lokalita so zachovaným urbanisticko-architektonickým a prírodno-krajinárskym
celkom reprezentuje bohaté kultúrne a historické územie z hľadiska zachovania intaktného
súboru vojenských, politických, cirkevných, sociálnych a prírodných zložiek, ktoré sú
zachované v úplnom a nezmenenom stave. Územie je charakteristické celkovo zachovaným
rázom – drobné tradičné štruktúrované sídla v malebnom krajinnom prostredí, so zachovanou
štruktúrou využívania územia.
Spišský hrad
Hodnota hradného areálu spočíva:
- v jeho dochovanej urbanistickej polohe ako pohľadovej dominanty Spiša a zároveň čistého
výhľadu do okolitej krajiny (bez následnej urbanizácie)
- ústrednej polohe na križovatke obchodných ciest a zároveň na hranici Uhorska
s Poľskom a Haličskom
- v štruktúre a typológii hradnej architektúry
- v zachovaní a čitateľnosti stavebného vývoja jednotlivých slohových etáp od 12.storočia až
po zánik hradu v r. 1780
- v jeho ranostredovekej plošnej rozlohe
- v jeho historickom, politickom, hospodárskom, vojenskom a náboženskom ovplyvňovaní
vývoja Spiša ako významnej súčasti Uhorska.
Spišský hrad so svojím okolím tvorí pozoruhodný súbor vojenských, politických a
náboženských prvkov typu, ktorý bol v stredovekej Európe bežný, ale málokde sa však
zachoval v natoľko úplnom a nezmenenom stave. Zaradenie južnej časti spodného predhradia
do obdobia budovania fortifikácii po mongolskom vpáde (po r. 1241) na území Uhorska tieto
jeho hodnoty ešte zvyšuje.
Územie Spiša malo významné a porovnateľné postavenie v rámci stredovekej Európy. Je
autentickým dokladom
vzájomného
ovplyvňovania sa vo
vývoji
a
zároveň
vzájomného spolužitia
medzi
hradom,
kapitulou pod hradom
a sídlami v podhradí s
jedinečným vizuálnym
prepojením.
Hrad je unikátnym
učebnicovým príkladom vývoja hradnej architektúry nielen na Spiši, ale aj
v celoslovenskom a európskom kontexte. Jedinečnou sa javí jeho románska dispozícia z 13.
stor. ako doklad obrannej a obytnej funkcie hradu s opevneným hradným jadrom (akropolou),
14

románskym predhradím, refúgiom / vojenským táborom a dochovanými typologickými
stavebnými druhmi (obranné veže, obytný kráľovský palác, cisterna, vstupné brány / veže).
Táto podoba sa vo výraznej miere zachovala jasne čitateľná dodnes. Aj všetky ďalšie slohové
prestavby sú dokladom stavebného vývoja hradu a jeho funkcie ako kráľovského sídla, tak
neskôr aj sídla šľachtického.
Pri charakterizovaní hodnôt hradu musíme mať na zreteli jeho hodnotu ako celku, ktorý je
výsledkom historického stavebného vývoja, materiálnej štruktúry a funkcie hradu, tak aj
hodnotu jednotlivých stavebných objektov, ich konštrukcií, architektonického tvaroslovia,
umeleckej výzdoby, ktoré sú výsledkom a dokladom dobových používaných materiálov,
technických riešení a použitých technológií.
Hodnotou je aj množstvo zachovaných autentických fortifikačných prvkov (strieľne, prevéty,
cimburie, ochodze, brány) ako aj ostenia, kamenné články, povrchové úpravy, kamenárske
značky a doplnky. Rozdiely v typológii, technike, technológii, dokonalosti a forme
spracovania jednotlivých konštrukcií navodzujú predstavu o možnostiach a zámeroch ich
objednávateľov, o kvalite remeselnej práce, období vzniku a podobne.
Z hľadiska materiálového a konštrukčného riešenia patria stavby a ich súčasti medzi typické
konštrukčné schémy tej-ktorej doby, ktoré sa dodnes zachovali tak koncentrovane a
rôznorodo iba ojedinelo. Prispelo k tomu aj opustenie hradu po jeho vyhorení v 18. stor., čím
ho nepoznačili mladšie prestavby. Naviac vápencový základ neposkytol vhodnú pôdu pre
vegetáciu, ako je tomu na iných opustených hradoch.
Zároveň postavenie hradu na vápencovom (travertínovom) skalnom brale, vo vizuálnom
prepojení na Dreveník , Sobotisko, predstavuje ojedinelý príklad zachovaného podložia, ktoré
ovplyvnilo vzhľad interiéru hradu. To neumožnilo spolu s veľkým sklonom kopca zastavať
predhradie do tej miery, ako sme na to zvyknutí u iných hradov. Pod hradom je systém jaskýň
a územie hradu s okolím predstavuje aj významnú prírodnú lokalitu z pohľadu výskytu fauny
a flóry. To spolu s okolím vápencových prírodných lokalít (Sivá brada), ako aj pútnických
tradícií (pútnické kaplnky na horizonte ) vytvára neopakovateľný pocit „genia locci“.
Prezentácia Spišského hradu spočíva ako v jeho:
- urbanistickej dimenzii (systém opevnených nádvorí, ich stavebnej štruktúry, prístupových
komunikácií, murív opevnenia s valmi a priekopami, skalnom brale a kopci, na ktorom je
postavený, atď.),
- tak aj v architektonickej dimenzii:
- typológii jednotlivých stavieb : veža, palác, vstupné brány, hospodárske objekty, cisterny...
- stavebných konštrukciách: zvislé murivá a ich skladba, klenby, schodiská až po: stavebné
detaily : otvory, strieľne, prevéty a umeleckú výzdobu : ostenia, hlavice, kamenné nápisové
dosky, atď.
Tieto sú dokladom vývoja ako bojovej a obrannej techniky pred prípadným útočníkom
(súvisela s vývojom zbraní, ktoré v boji používali), tak aj dokladom života na hrade, bytovej
kultúry šľachty, remeselnej výroby, atď.
Spišské Podhradie
Hodnotami, ktoré má z hľadiska významu lokality sú :
- vidlicové
usporiadanie mesta okolo
komunikácií
a vodných
tokov
a
dochovaná urbanistická štruktúra, ktorá je
dokladom stredovekého vývoja neopevneného
sídla v podhradí opevneného hradu (Spišský
hrad)
- jeho pôvodné urbanistické väzby na stredoveké
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obchodné a pútnické cesty, ako aj spojnice s okolitými obcami v okolí hradu
duchovné hodnoty – sakrálne stavby v meste vo väzbe na cirkevné sídlo prepošstva,
neskôr povýšeného na biskupstvo, sídlo kapituly – Spišská Kapitula, Pažicu – Spišský
Jeruzalem
- silueta striech hustej zástavby s výraznými urbanistickými dominantami sakrálnych
a verejných objektov
- architektonické (dispozícia meštianskeho domu) a umelecké hodnoty jednotlivých
objektov ( predstavujú svojou skladbou rozmanitosť typologickú , ako aj vývojovú)
- intaktnosť pamiatkovej zóny (PZ), nenarušená vo väčšej miere prestavbou .
Silueta mesta nadväzuje na jedinečnú siluetu Spišskej krajiny, tvorenej Spišským hradom,
Spišskou Kapitulou a kostolíkom v Žehre.
-

Spišská Kapitula
Je jedinečne zachovaný urbanistický súbor cirkevného sídla, ktorý sa rozvíjal v priebehu od
11. stor. až do 20. stor. Vytvára neopakovateľnú siluetu a panorámu v rámci lokality SD.
Spoluvytvára „genius loci“ tejto jedinečnej
urbanistickej štruktúry a umocňuje jej
historicko – kultúrne hodnoty, ktoré spočívajú
v komplexe budovanom okolo prepoštskej /
biskupskej katedrály, obkolesenej cintorínom,
biskupským palácom a budovou semináru.
Pokračovaním
v smere
k Spišskému
Podhradiu je Kapitulská ulička s domoradím,
tvoreným objektmi kanónií. Areál je uzavretý
opevnením so vstupmi cez vežové brány na
východnej a západnej strane, resp. bránami
v opevnení.
Komplex sa zachoval mimoriadne intaktne spolu s areálom biskupskej záhrady a záhrad v
zadných častiach pozemkov kanónií – v dotyku s opevnením.
Nevyčísliteľnou hodnotou sú aj zachované mobiliáry jednotlivých stavieb, ako katedrály
s knižnicou, krypatmi a archívom,
zachované archiválie a mobiliárové vybavenie
hodnoverného miesta (locus credibilis), pôvodnej knižnice, biskupskej rezidencie.
Spišská Kapitula predstavuje súbor duchovných a historických hodnôt pre formovanie sa
celého územia SD.
Žehra
Kostol v Žehre je príkladom zachovaného typu
ranogotického kostola so svojou typickou
siluetou v okolitej krajine, postavený na kopci
spolu
s areálom
cintorína,
obohnaným
ohradovým múrom.
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Autenticita
Objekty sa zachovali v maximálnej miere pôvodné s pôvodným stredovekým konštrukčným riešením (zaklenuté priestory, drevené
trámové stropy, komíny, kozuby, kamenné články portálov, ostení, schodiská, sedílie,
záklenky, arkády, svetlíky, pavlače),
s pôvodnou stredovekou dispozíciou (prejazdné meštianske domy s obytnou a obchodno
- skladovou funkciou, remeselnícke domy, domy mestskej chudoby, cirkevné objekty –
kostoly, kláštory, kanónie, hradná architektúra),
s vyspelými umelecko – remeselnými detailmi, ktoré sú výsledkom činnosti veľkého
množstva remeselných cechov ( kováčske práce – zábradlia, mreže , stolárske výrobky –
brány, vyrezávané a trámové stropy, kamenárske práce – stĺpy, schodiská, krakorce,
balustrády, ostenia a portály, často s erbami majiteľov a cechov),
s umeleckou výzdobou fasád a interiérov – nástennými maľbami, štukovou výzdobou,
sochárskou výzdobou v kameni, dreve a kove.
Objekty sú v prevažnej miere v pôvodnom materiálovom vyhotovení a zachovali si až na
výnimky aj pôvodný účel a funkciu.
Vzhľadom k množstvu pôvodných zachovaných objektov v lokalite môžeme pozorovať:
- originálne stredoveké a novoveké techniky (technológie) a detaily vyvinuté v miestnych
dielňach, opakujúce sa v príslušnom období na viacerých stavbách na sledovanom území ,
ovplyvnené najmä stavebnými vlnami prestavieb po zničujúcich požiaroch,
- miestne vyspelé umelecké štýly a autorské okruhy (Spišská Kapitula a Spišský hrad), ktoré
ovplyvňovali smerovanie na širokom území (import vlašských a talianskych kamenárov).
Hodnovernosť lokality umocňuje množstvo zachovaných stredovekých interiérov vrátane
mobiliárového vybavenia, ktoré vytvárajú pocit „genia loci“ (stredoveké kostoly, knižnice,
sakristie, archívy hodnoverného miesta, krypty).

Integrita
Lokalita Spišský hrad, Spišské Podhradie, Spišská Kapitula s Pažicou, Sivou bradou
a Dreveníkom a Žehra, spolu s prírodným chránenými územiami v svojom stredovekom
rozsahu, vzájomnou polohou na kopci a v podhradí v okolitej krajine, ktoré nikdy neboli
zlikvidované, nezaznamenali vývoj ako väčšina miest, t. j. prestavbou a extenzívnym
rozvojom a nikdy nesplynuli do jedného celku.
Rozvoj lokality vďaka postupnej strate hospodárskej funkcie bol pomerne slabý.
Tomu vďačí lokalita za svoju celistvosť, ktorá sa prejavuje:
- v pôvodnej
stredovekej urbanistickej štruktúre, danej pôvodnou stredovekou
parceláciou, zachovaním uličnej čiary, blokovej zástavby, hmotami objektov,
- v zachovaní hradobných systémov, fortifikačných stavieb
a neporušenosť, ktorá sa prejavuje:
- historickou siluetou a panorámou (výškovým členením, gradáciou smerom, bez narušenia
modernou výškovou zástavbou)
- historickými cestami na území Spiša (predmetnej lokality), spájajúcich ju v smere západ –
východ, v smere juh – sever (Via Magna) , pričom táto historická cesta sprístupňuje historické
jadro mesta Spišské Podhradie a prechádza okolo Spišskej Kapituly a pod hradným kopcom,
- historickou kultúrnou krajinou Spiša – s neporušenými čistými priehľadmi
a zachovanými cirkevnými stavbami, ktoré vytvárajú jej jedinečný duchovný charakter
(Spišská Kapitula s Pažicou / Spišský Jeruzalem),
- prírodným historicky neporušeným prostredím.
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Súčasný pohľad na Spišské Podhradie, Spišskú Kapitulu s Pažicou a okolitú scenériu

Maľba zachycujúca scenériu Spišského hradu, Spišskej Kapituly a kaplniek na Pažici
Červený Kláštor, múzeum – baroková lavica, okolo r. 1745

Mimoriadna svetová hodnota
Lokalita „Spišský hrad a pamiatky okolia“ bola zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva
pod č. 620 v r. 1993 na základe definovaných hodnôt:
„Ide o jeden z najväčších hradov v Európe zaujímavý svojimi románskymi a gotickými
prvkami, vďaka ktorým sa môže porovnávať skôr so súčasnými hradmi vo Francúzsku a na
britských ostrovoch než s hradmi strednej a východnej Európy, z ktorých väčšina podstúpila
od doby ich pôvodného postavenia zásadné úpravy.
Spišská Kapitula je jedinečne opevnený súbor cirkevných objektov.
Spišské Podhradie je dobrou ukážkou rozvrhnutia stredovekého mesta s niektorými dobre
zachovalými starými budovami.
Kostol v Žehre je pozoruhodný svojimi výnimočnými stredovekými nástennými maľbami.
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Samostatne by sa pamiatky lokality nemohli klasifikovať pre zápis do Zoznamu
svetového dedičstva, ich nárok je však značne posilnený, pokiaľ sa vnímajú ako skupina,
ktorá sa skladá z nezvyčajne úplného a zachovaného súboru vojenských, politických,
náboženských a sociálnych prvkov, ktoré sú silne vzájomne previazané.“
Ide o ojedinelý urbanisticko-architektonický a prírodno-krajinársky celok, ktorý tvorí
umeleckú a estetickú hodnotu, majstrovské dielo tvorivého génia. Hrad i sídelné celky pod
ním predstavujú unikátny súbor, ktorý dokumentuje okrem archeologických hodnôt najmä
vývin fortifikačnej, meštianskej i sakrálnej architektúry od 12. do 20. stor. Tento celok patrí
k charakteristickým exemplárom štrukturálneho typu, reprezentujúceho významný kultúrny,
spoločenský a umelecký vývoj s tým, že je relatívne nezvyklým intaktným súborom,
obsahujúcim vojenské, politické, cirkevné a sociálne zložky, ktoré sú tesne poprepájané,
navyše majú úzky vzťah k okolitej, človekom formovanej krajine.
Kultúrne hodnoty tohto územia sú umocnené hodnotami prírodnými, pretože obsahujú
výnimočné prírodné úkazy značnej prírodovedeckej hodnoty. Tieto sú reprezentované
blízkymi prírodnými rezerváciami. Priľahlé lúky sú aj významnou botanickou lokalitou
s bohatým teplomilným rastlinstvom.
Toto citované prehlásenie o výnimočnej univerzálnej hodnote z r. 1993 zostáva nezmenené
ani po rozšírení zápisu o Levoču v r. 2009. V rámci takto definovaného územia stredovekého
Spiša v predmetnom zápise Levoča zastáva od svojho vzniku svoje nezastupiteľné miesto:
- ako opevnené slobodné kráľovské mesto, zatiaľ čo Spišské Podhradie bolo
poddanským mestom viazaným na existenciu hradu,
- ako centrum hospodárskeho a obchodného života vzhľadom k polohe na križovatke
obchodných ciest,
- ako politické, vojenské a administratívno – správne centrum (sídlo Spoločenstva
spišských Sasov, sídlo Spišskej župy),
- ako kultúrno – umelecké a vzdelávacie centrum,
- ako pútnické miesto
a spolu s pôvodným územím zápisu vytvára nedeliteľný celok.
Levoča silne ovplyvňovala vývoj na tomto území multinárodnostného Spiša.
Rozšírenie zápisu o historické centrum Levoče predstavuje územné rozšírenie lokality SD.
Všetky vyššie uvedené skutočnosti sú premietnuté v dodnes zachovanej stredovekej
urbanistickej štruktúre, uzavretej dômyselným hradobným systémom s mestskými bránami
a fortifikačnými prvkami.
Typologicky sa tu dodnes zachoval súbor stredovekých stavebných objektov s
pôvodným umelecko-remeselným vybavením, ktorého vrchol predstavuje Dielo Majstra
Pavla, a ktoré nie je možné nájsť v lokalitách pôvodného zápisu.
Dodnes sa na území Spiša zachovali historické pútnické cesty peších pútnikov s kaplnkami,
ktorých cieľom je práve Levoča a Mariánska hora, ako aj kalvária, lemovaná lipovou alejou,
spájajúca Levoču s Mariánskou horou. Aj táto skutočnosť predstavuje významové doplnenie
univerzálnej hodnoty zápisu lokality SD v jeho vzájomnej previazanosti a dopĺňa jeho
náboženské a sociálne prvky o tento nový fenomén.
19

Levoča tvorí nedeliteľnú územnú významovú súčasť predmetnej lokality SD,
s výrazným vplyvom a previazanosťou a jej doplnením do zápisu tak došlo k ucelenej
prezentácii súboru ako úplného a zachovaného historického územného celku.

Jedinečná svetová hodnota
Spišský hrad, mesto Levoča a pamiatky okolia v Spišskom Podhradí, Spišskej Kapitule
a v Žehre predstavujú jedinečnú skupinu vojenských, sídelných, politických
a náboženských prvkov takých typov, ktoré boli relatívne podobné ako iné v stredovekej
Európe, ale aké sa nikde inde ako súbor v takomto kompletnom stave a zodpovedajúcej
integrite nezachovali.
Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia je aj jedna z najextenzívnejších skupín
vojenských, sídelných, politických a náboženských stavieb románskej a gotickej
architektúry Spišského hradu, v Spišskom Podhradí, v Spišskej Kapitule, v Žehre a v
meste Levoča, pochádzajúcich z neskorého stredoveku a rannej renesancie, vo
východnej Európe, ktorá zostala pozoruhodne nenarušená. Je to skupina, patriaca k tej
istej saskej kolonizácii v stredoveku, ktorá ilustruje jej materiálne a kultúrne úspechy.
Je dokladom úlohy politického, náboženského a kultúrneho centra v prvom rade počas
dlhého časového úseku vo východnej Európe.
Celá, Výborom SD schválená, definícia svetovej hodnoty je uvedená na webovej stránke:
http://whc.unesco.org/en/list/620
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Kritérium zápisu do Zoznamu svetového dedičstva (UNESCO)
Zápis lokality SD je uskutočnený na základe:
Kritéria (iv):
Criterion (iv): „Levoča, Spišský Hrad and the associated cultural monuments of Spišské
Podhradie, Spišska Kapitula, and Zehra, extended to Levoča and the works of Master Paul
in Spiš, constitute an outstanding example of a remarkably well preserved and authentic
group of buildings which is characteristic of medieval settlement in Eastern Europe, in its
military, political, religious, mercantile, and cultural functions“http://whc.unesco.org/en/list/620
„ Levoča, Spišský hrad a pridružené kultúrne pamiatky Spišského Podhradia, Spišskej
Kapituly a Žehry, rozšírené o Levoču a dielo Majstra Pavla na Spiši, predstavujú
pozoruhodný a dobre zachovaný autentický súbor objektov, ktoré sú charakteristické
pre stredoveké osídlenie Európy, v jeho vojenských, politických, náboženských,
obchodných a kultúrnych funkciách.“1
Hodnoty širšieho potenciálu územia, ochrana
Zachované kultúrne dedičstvo v meste Levoča jedinečne dopĺňa
umelecko - historické dedičstvo pôvodne zapísanej lokality v Zozname
SD a plne reprezentuje kvality regiónu v tejto oblasti, keďže
v historických obdobiach tento región patril k špičkovým vo viacerých
oblastiach vývoja umenia a kultúry.
Dielo Majstra Pavla v Levoči v Kostole sv. Jakuba, ako aj súbor
gotických kostolov na území lokality a jej OP s pôvodným
stredovekým interiérovým vybavením.

1

Voľný preklad , originálna definícia je na: http://whc.unesco.org/en/list/620
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Ďalšie prvky spájajúce jednotlivé súbory lokality:
- historické obchodné cesty
Z nich najdôležitejšou bola tzv.”Magna Via”- “Veľká cesta” vedúca zo Šariša južným Spišom
a tzv. Veľká gemerská cesta, vedúca do Spišských Vlachov, Krompách a Gelnice.

Mapa Spiša M. Bela

-

Pažica

vzájomne previazaný duchovný charakter lokality, vytvárajúci pocit „genia loci“ –
od Spišskej Kapituly cez Pažicu a Sivú bradu - pútnické cesty s kaplnkami (Spišský
Jeruzalem), s vyvrcholením pútnického miesta Levoče – Mariánskej hory
Mariánska hora v Levoči
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-

osobitný prírodný charakter Spiša ako kultúrnej krajiny v rámci chráneného
územia Spišskopodhradské travertíny (SKUEV 0105)

mapa SKUEV 0105 s vyznačením územia NATTURA 2000

Zdroj: http://www.sopsr.sk/natura/img/uev/mapy/SKUEV0105.jpg

Prehľad doteraz vyhlásených chránených území s členením na platné stupne ochrany:
Názov CHÚ
Kategória
Výmera podľa
Výmera spolu
stupňov (ha)
(ha)
Dreveník
Národná prírodná rezervácia
5
6,85
109,38
4
102,53
Sivá Brada
Národná prírodná rezervácia
4
18,12
18,12
Spišský hradný vrch
Národná prírodná pamiatka
4
24,02
24,02
Ostrá hora
Prírodná pamiatka
4
28,86
28,86
Sobotisko
Prírodná pamiatka
4
11,94
11,94
Zlatá brázda
Prírodná pamiatka
4
1,62
1,62
Jazierko na Pažiti
Prírodná pamiatka
4
0,12
0,12
V bezprostrednom okolí mesta Spišské Podhradie predstavujú potenciál:
-Sobotisko ako súčasť travertínovej kopy, chránené územie Šibenica
-Harmatova továreň (Harmata - vynálezca prvého oblúkového zvárania)
-Bývalé Kúpele Sivá Brada
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-

historický urbanizmus, ktorý vytvárajú jedinečné sídla, ktoré sú v dôsledku
spoločensko-politických zmien ohrozené, keďže ich pôvodné funkcie zanikli
– obce pod Spišským hradom, kostoly, sídla spišskej šľachty – kaštiele a kúrie,
ktoré spájajú spojnice – cestný radiálny systém (Jablonov, Bijacovce, Studenec,
Hodkovce, Pongrácovce, Ordzovany, Žehra, Grančpetrovce, Hodkovce, Spišský
Hrušov, Spišské Vlachy)

Lokalita je rovnako situovaná v dosahu ďalších kultúrnych a prírodných pozoruhodnosti
širšieho okolia Spiša / Pamiatková rezervácia Levoča, Pamiatková zóna Markušovce, Pam.
zóna Nová Ves, Spišský Štvrtok, Slovenský raj, Vysoké Tatry/.
Spišská Nová Ves

Bijacovce

Ladislavská legenda – Vítkovce

PZ Markušovce

24

