
Zpráva ze studijní cesty po východoslovenských muzeích
pořádané Českým výborem ICOM 
ve dnech 27.9. – 1.10. 2005

Český výbor ICOM zorganizoval koncem září 2005 další z řady odborných exkurzí pro své členy. 
Po předchozích úspěšných akcích (Francie, Holandsko, USA, Posko, Vídeň) bylo zvoleno 
východní Slovensko. Program zahrnující řadu významných tamějších muzeí byl dle časových 
možností doplněn o významné kulturně historické památky oblasti a poskytl tak účastníkům 
ucelený odborný i kulturní zážitek.

Cestu jsme nastoupili v úterý 27. 9. v Brně a prvním cílem byla Kremnica. Po podrobné a 
komentované prohlídce Muzea mincí a medailí spadajícího pod Slovenskou národní banku jsme 
navštívili i Kremnický hrad (opevněný kostel s karnerem a vyhlídkovou věží). Navíc byla do 
programu operativně zařazena návštěva Muzea Karla Plicky v Blatnici – muzeum se bude z 
technických a finančních důvodů rušit, takže jsme měli poslední příležitost toto zajímavé zařízení 
zhlédnout. 

Následující den byla pro průjezdu zničenou oblastí Vysokých Tater, což byl dost smutný zážitek, 
na programu prohlídka Spišské Soboty – unikátně zachovalého městečka s nádherným kostelem a 
po ní Kežmarku (komentovaná prohlídka města a gotického chrámu). Návštěva tamějšího muzea 
byla individuální. Hlavním bodem středečního programu bylo muzeum Červený kláštor, kde jsme 
měli zajištěnu odborně komentovanou prohlídku. Den jsme zakončili procházkou po břehu Dunajce 
doprovázenou geologickým výkladem.

Ve čtvrtek 29. 9. jsme navštívili skanzen ve Staré Lubovni a muzeum v Lubovňanském hradu, kde 
se nám věnovala paní ředitelka a další pracovníci. Cestou do Medzilaborců jsme se zastavili v 
Bardějově, kde jsme obdivovali renovované centrum města a chrám sv. Egidia. V Medzilaborcích 
jsme si prohlédli muzeum A. Warhola a na nocleh jsme se přesunuli do Košic.

Pátek 30. 9. byl věnován košickým muzeím. Nejprve jsme zavítali do Slovenského technického 
muzea, kde nás přijal náměstek ředitele a pak nás odborně provedli pracovníci muzea. Poté jsme 
navštívili Východoslovenské muzeum, kde jsme si prohlédli kromě známého zlatého pokladu další 
expozice a výstavy.  Cestou do Spišské Nové Vsi, kde jsme nocovali, jsme ještě navštívili kostelík 
v obci Žehra – památku UNESCO.

Poslední den exkurze jsme navštívili Levoču (komentovaná prohlídka kostela), Spišskou kapitulu 
(komentovaná prohlídka) a geologickou lokalitu Sivá brada. Naše pětidenní putování  jsme 
zakončili společným obědem v nedaleké Kolibě a pak už následoval jen přesun do ČR. Do Brna 
jsme dorazili po 19. hodině. 

Plánovaný program exkurze byl zcela naplněn, ba ještě operativně doplněn o zajímavé objekty, 
které by bylo škoda minout. Účastníci hodnotili studijní cestu velmi pozitivně a vyjádřili zájem o 
další podobné akce. Spolupráce ze strany slovenských kolegů-muzejníků byla ve většině případů 
velmi vstřícná a přispěla k dobrému dojmu z celé cesty. 
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Obrazová příloha:

Kostelík v obci Žehra – památka UNESCO Náměstí v Bardějově

Kremnický hrad Expozice v Muzeu mincí a medailí v Kremnici

Muzeum Karla Plicky v Blatnici Celodřevěný evangelický kostel v Kežmarku



Skanzen ve Staré Lubovni pod Lubovňanským hradem Muzeum A. Warhola v Medzilaborcích 

Expozice Slovenského technického muzea v Košicích


