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 Město Košice leží v místě, kde řeka Hornád opouští Slovenské rudohoří a vtéká do 

Košické kotliny. 

 Pro osídlování byla Košická kotlina mimořádně vhodná už v předhistorickém období. 

Svědčí o tom skutečnost, že se zde nacházejí dvě nejbohatší archeologické lokality na 

Slovensku – Barca a Nižná Myšl´a . V Barce, která je dnes jižním předměstím Košic, bylo 

odkryto několik kulturních vrstev - od paleolitu až po pozdní dobu bronzovou. V lokalitě 

Hradová, na opačném konci města, stálo v 8. a 9. století slovanské hradiště, ze kterého se 

později vyvinul opevněný královský hrad. 

 Kdo a kdy založil Košice, není známo. Podle pověsti to byl římský vojevůdce Cassio, 

který zde založil obec pod hradem Sokola, jehož skrovné zbytky se zachovaly na blízkém 

návrší Hradové.1 

 Druhý důležitý sídelní útvar vznikl v Krásném nad Hornádem na jihovýchodním 

okraji Košic. Ve 12. století zde bylo vybudováno benediktinské opatství, které bylo v roce 

1143 vysvěceno.2 Linie spojující hrad s klášterem se stala základní sídelní osou budoucího 

středověkého města. Příchodem německých kolonistů, pocházejících většinou ze Saska, a 

přidělením prvních městských privilegií se postavení Košic, které se zformovaly v okolí 

dnešního Hlavného námestí, upevnilo.  

 Jisté je, že němečtí obyvatelé zde byli už před rokem 1249 a to v Nižných Košicách. 

Měli administrativně-soudní výsady a svému zeměpánovi odváděli poddanskou peněžní rentu 

a desátek jagerskému biskupovi, též v penězích.3  

První listiny, které se Košic týkají, pocházejí až ze 13. století. Nehovoří ovšem o 

vzniku či založení města, ale zachycují již rozvinutý život obce.4 Právě ze souhrnu údajů 

těchto listin lze dojít k poznání, že Košice se samy bez královské milosti dopracovaly 

k vyspělým formám městského života, řemeslného a obchodního centra a tím si vynucovaly 
                                                 
1 Adamec, J.: Naše Československo. Obrazová vlastivěda. Země Slovenská III. Košice, Praha, s. 4. – První zprávy 
o hradě jsou z 13. a počátku 14. století, kdy zde vládli Omodějovci. Na počátku 14. století byl majitelem Filip 
Drugeth, po jehož smrti přešel hrad do královských rukou. Roku 1330 užívá hrad zemský palatin Vilém Drugeth. 
Po jeho smrti roku 1342 si hrad ponechává král. V polovině 14. století se majitelem stává Bodislav z Kuriaka, 
syn Gregorův z Chorvatska. V poslední čtvrtině 14. století připadá hrad opět králi a roku 1387 jej král Zikmund 
daruje  zemskému palatinovi Dětřichu Bebekovi, jehož následníci zde vládnou až do roku 1426. Tehdy připadá 
hrad do rukou palatina Matěje z Pavlovec, který ho roku 1429 odevzdal králi. O rok později se Košičané dočkali 
a hrad i s královským majetkem byl odevzdán městu samému. Kvůli dobrému opevnění města se o něj však 
příliš nestarali. Jan Jiskra z Brandýsa, který zde vládl, dal hrad roku 1449 zbořit. 
2 Lacika, J.: Turistický průvodce Slovenskem, Havlíčkův Brod 2006, s. 181. 
3 Halaga, Ondrej R.: Archív města Košíc. Sprievodca po fondech a zbierkach, Praha 1957, s. 11. 
4 Tamtéž – Donační listina z roku 1261 se týká Vyšných Košíc, z listiny z roku 1292 lze vyvodit rozsah Nižných 
Košíc. 
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soustavné rozšiřování samosprávy.5 Za Ladislava IV., který městu udělil další výsady, byly 

Košice roku 1290 řádně opevněny.6 

 Město koncem 13. století dosáhlo nejprve nezávislosti církve na vyšší moci. Farním se 

stal kostel stojící na místě dnešního dómu svaté Alžběty. Německé kořeny části obyvatel byly 

prospěšné při obchodních aktivitách, které se orientovaly na německá hanzovní města a 

polský Krakov. Dobrý smysl pro diplomacii Košičané osvědčili při četných konfliktech 

spojených s bojem o uherskou korunu. 

 V roce 1304 se postavili mocnému palatínovi Omodějovi Abovi7, který se 

z rozhodnutí panovníka měl stát jejich zeměpánem. 5. září roku 1311 byl dokonce zabit. Poté 

se Košičané takticky přidali na stranu krále Karla Roberta z Anjou, který zvítězil v roce 1312 

v památné bitvě u Rozhanovců nedaleko Košic nad spojeneckou armádou Omodějovců a 

Matúše Čáka Trenčianského. Roku 1319 získaly Košice privilegium, které víceméně 

potvrzovalo fakt, že toto město je hospodářsko-obchodním srdcem území mezi Tisou, Slanou 

až po Bereg.8 

 Přízeň panovníka přinesla v roce 1342 Košicím privilegia svobodného královského 

města. Další privilegium z roku 1347 opravňuje místní obyvatele volit ze svých řad starostu.9 

Za krále Ludvíka zuřil ve městě roku 1349 mor a město postihlo též obrovské zemětřesení, 

kdy se zem propadla na 26 místech.10 V roce 1369 se Košice stávají prvním evropským 

městem s erbem a tedy i s nejstarší městskou erbovní listinou v Evropě.11 

 Až do začátku 15. století prožívaly Košice příznivé období nevídaného rozkvětu. Lesy 

v okolí města se změnily na výnosné vinice, dařilo se řemeslům a obchodníkům, bylo 

vybudováno mnoho honosných staveb, počala se výstavba dómu sv. Alžběty12 a byl dokončen 

prstenec městských hradeb kolem města. Moc Košičanů přerostla hranice města, protože se 

stali důležitými zeměpány vlastnícími 19 okolních vesnic. 

 Období rozvoje částečně přibrzdilo další kolo bojů o uherský trůn. Košice si 

v polovině 15. století vybral za své sídlo velitel bratříků a šarišský velkožupan Jan Jiskra z 

                                                 
5 Tamtéž, s. 12. 
6 Cveček, J.: Jubilejná kniha mesta Košíc,  Košice 1928, s. 20. 
7 Omoděj z rodu Aba, maďarský šlechtic. V letech 1285 – 1301 uherským palatinem. Po roce 1303 podporoval 
kandidaturu Karla Roberta z Anjou na uherský trůn, později stál proti němu. 
8 Omodějovci se zavazují, že nebudou dělat Košičanům příkoří a přestanou usilovat o získání Košic. Dále, že 
zruší všechny cla a poplatky, nebudou rušit soudy a úřady na východním Slovensku ani košický trh. Též 
nebudou překážet kupcům jdoucím na košický trh nebo vracejícím se z něho atd. 
9 Halaga, Ondrej R.: Archív mesta Košíc, s. 12. 
10 Cveček, J.: Jubilejná kniha mesta Košíc,  s. 21. – Další mor přišel potom v roce 1430. 
11 Lacika, J.: Turistický průvodce Slovenskem, s. 182. 
12 Chrám sv. Alžběty byl vystaven v letech 1345 – 1508. V letech 1877 – 1896 pak proběhly úpravy ve stylu 
puristické gotiky. Interiéry s gotickými, renesančními a barokními malbami a plastikami jsou národními 
kulturními památkami.  
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Brandýsa13, který zde panoval plných 22 let. Město bylo jeho hlavní baštou, ze které podnikal 

výpravy proti Polákům a Maďarům. Roku 1442 porazil maďarsko-polské vojsko vedené 

Perényim a českým pánem Čapkem.14 Jiskrovým působením tak Košice uznaly za krále 

Ladislava Pohrobka. Hejtmanem Košic se stal Ján Talafúz15. Navzdory nepokojné době 

Košice prosperovaly a v 15. století byly po Budíně druhým největším městem Uher.16 

 V 16. století se Košice stávají reformačním střediskem, kdy ke slovenskému a 

německému obyvatelstvu přibývají také Maďaři. V této době náboženských nepokojů byly 

rozbity oltáře a obrazy v kostelech. Přívrženci reformace ve městech se museli často bránit 

výtkám z kacířství a z toho, že trpí a podporují radikální kazatele. Tak se začala města bránit a 

roku 1549 pět hornouherských měst na východě (Levoča, Prešov, Košice, Bardějov a 

Sabinov) vypracovalo Confessio Pentapolitana, tj. vyznání víry, v němž byly definovány 

konfesní zásady. Podle augšpurského míru byly tyto konfese tolerovány. V této Pentapolitaně 

byly Košice nejsilnějším členem. Roku 1554 byl košický chrám v rukou evangelíků a o 30 let 

později přešel do rukou kalvínů, kteří postavili na věž pozlaceného kohouta, který je dnes na 

kostele v Hrnčiarské ulici.17 Teprve roku 1687 byly náboženské boje v Košicích skončeny a 

dóm se stal definitivně katolickým. 

 Roku 1526 si menšina uherských stavů zvolila za krále Ferdinanda I. Habsburského. 

Většina uherské, ale i slovenské šlechty však zvolila protikrále Jana Zápolského, vévodu 

sedmihradského, kterému také Košičané museli téhož roku vzdát v Budíně hold. Ferdinand I. 

se proto vypravil s vojskem proti Košicím. V bitvě u Siny Zápolského porazil. Roku 1528 u 

Košic však zvítězil Zápolský nad Ferdinandovým přívržencem  Štefanem Révayem. Na 

pomoc přišli Zápolskému také Turci. V roce 1530 poslali košičtí obyvatelé Ferdinandovi I. 

prosebný list, aby je ochránil proti vojenským hrůzám. Když však bratři František a Emerick 

Bebekové a Ladislav Nagy přešli od Ferdinanda k Janu Zápolskému, byla královská moc 

v Uhrách nejvíce ohrožená. Košice obsadilo ještě Ferdinandovo vojsko. Roku 1536 přitrhnul 

k městu Nagy. Košice hájil Gašpar Serédy, který zrádně vydal město nepříteli, čímž došlo 

k vyplenění a zbavení veškeré svobody a privilegií. V roce 1538 byl potom uzavřen 

                                                 
13 Jan Jiskra z Brandýsa (pravděpodobně 1400 – 1469), český vojevůdce a politik. Do Košic roku 1441 Jiskru 
vypravila královna Alžběta, matka Ladislava Pohrobka, aby zde s vojskem hájil práva jejího syna.  
14 Cveček, J.: Jubilejná kniha mesta Košíc, s. 23. 
15 Jan Talafúz, chudobný český zeman z Ostrova. Jiskra se mu jmenováním na hejtmana odvděčil za věrné a 
udatné služby. Roku 1441 uhájil město proti Perényimu a v roce 1442 podnikl odvážnou výpravu do středu 
nepřátel proti biskupskému městu Jageru. 
16 Lacika, J.: Turistický průvodce Slovenskem, s. 182. 
17 Adamec, J.: Naše Československo, s. 5. 
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velkovaradínský mír, kterým byly Uhry rozděleny mezi Ferdinanda I. a Jana Zápolského, ale 

oba dva museli uznat tureckou vládu sultána Solimana.18  

 Roku 1550 byly Košice poddané Ferdinandovi, protože Zápolského vdova Izabella se 

za svého syna vzdala všech nároků na uherskou a sedmihradskou korunu. O dva roky později 

se však proti králi zdvihli páni Rebekové z Plešivce, kteří roku 1556 ohrožovali spišská města 

a král musel do Košic poslat své vojsko. 13. dubna 1556 tak došlo v Košicích ke strašnému 

požáru, který zničil mnoho domů a poškodil i hlavní kostel, kapli sv. Michala, františkánský a 

dominikánský klášter19 i radnici. Tehdy zůstalo nepoškozených pouze 32 domů. To vyvolalo 

masivní výstavbu renesančního města s mimořádně pevným opevněním.  

 V roce 1600 byla v Košicích založena první knihtiskárna. Roku 1601 přišli do Košic 

jezuité, aby posílili katolickou stranu. V polovině 17. století (r. 1650) si reformovaní postavili 

kostel, faru a školu. Těchto objektů se ovšem zmocnili katolíci (jednalo se o dnešní kostel a 

klášter Uršulinek na Štefánikově a Mäsiarské ulici) a chrám poté roku 1674 vyhořel.20 

 V roce 1682 se města zmocnil Thököly s tureckým vojskem a protestanti se opět 

dostali k moci. V kuruckých válkách dleli v Košicích hlavní vůdcové kuruců: Bočkay, 

Bethlen a František Rákoczi I. i II.21, který byl roku 1711 poražen a Košice se tak dočkaly 

pokojnějších časů.22  

Jedno pozitivum však tato doba přece přinesla. V roce 1657 bylo v Košicích zásluhou 

jagerského biskupa Benedikta Kišdyho zřízeno gymnasium a tři fakulty – filosofická, 

právnická a teologická. Dekretem z roku 1660 přiznal Leopold I. této akademii charakter  

univerzity. V době založení byla nejvýchodnější evropskou univerzitou a v roce 1776 se 

změnila v královskou akademii. Charakter vysoké školy však splňovala jen v oblasti 

právnických studií.23 

 Od roku 1711 (poražení Františka Rákócziho II.), vyjma periodu v letech 1848 – 1918, 

neměly Košice svého pána a zůstaly věrny habsburské dynastii.24  

                                                 
18 Cveček, J.: Jubilejná kniha mesta Košíc, s. 28. 
19 Katolická církev usadila dominikány do Košic roku 1554. Lid je však vyhnal a jejich kostel a klášter zpustošil. 
20 Roku 1674 byla požárem zničena polovina Košic a při výbuchu prachu tenkrát zahynulo 300 lidí. Také došlo 
k poboření hradeb. 
21 Ve Františku II. Rákóczim vidělo Uhesrko nového osvoboditele vlasti. Jeho vojsko (kuruci) se zmocnilo téměř 
celé krajiny. Roku 1704 se mu po dlouhém obléhání vzdaly i Košice. Rákóczi vyhnal z celého svého území 
jezuity a evangelíkům vrátil školy a kostely. Po jeho odchodu roku 1711 se Košice vzdaly císařským. 
22 Adamec, J.: Naše Československo, s. 5. 
23 Lacika, J.: Turistický průvodce Slovenskem, s. 183. 
24 V letech 1848 - 1849 se také Košice staly dějištěm revolučního hnutí proti Habsburkům. Když v Uhersku 
vypukla občanská válka, vznikla z národních gard velká povstalecká armáda. S touto armádou měli těžkou práci 
také císařští. Nakonec však Maďaři přesile podlehli. 11. prosince 1848 a 4. února 1849 byli poraženi u Košic. 
Když přišli císaři na pomoc Rusové, Maďaři kapitulovali v srpnu 1849 u Világoše. 24. června pak Rusové pod 
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 Kromě jiných smutných událostí postihl Košice také často oheň. Roku 1795 vyhořela 

téměř třetina města, v roce 1820 vzalo za své vnitřní město, o 20 let později shořelo 22 domů 

v Mäsiarskej ulici, za další rok oheň zničil 95 domů a roku 1846 byly poničeny domy na 

Dominikánském náměstí.25  

V 18. a 19. století byly postupně zlikvidovány městské hradby a město se rozrostlo o 

nová předměstí. Roku 1804 bylo v Košicích založeno biskupství Košické diecéze a farní 

kostel sv. Alžběty povýšen na kapitulní chrám. O deset let později, tedy v roce 1814 byla ve 

městě z veřejných sbírek založena všeobecná nemocnice. Na počátku 30. let 19. století v roce 

1831 klesl počet košických obyvatel v důsledku cholery. Roku 1835 se ve městě usadili Židé, 

kteří zakoupili sýpku na Zvonárskej ulici, kterou přestavěli na první synagogu.26 

 Začátkem 19. století se také Košice setkaly s prvními projevy průmyslové revoluce, 

která nabyla větších rozměrů zejména poté, kdy bylo město v roce 1860 spojeno železnicí 

s Budapeští (přes Miškovec) a v roce 1870 se Slezskem (košicko-bohumínská trať).27 Mezi 

železniční stanicí na východním okraji starého města a centrem vznikl rozlehlý park. 

Rozvoj města se nezastavil ani v letech mezi dvěma světovými válkami. V letech 1938 

až 1945 byly Košice začleněny do území okupovaného Horthyovským Maďarskem. V dubnu 

1945 zde byl podepsán Košický vládní program, politický dokument o poválečném 

uspořádání obnoveného Československa.28 

 Po druhé světové válce se počet obyvatel města více než zdvojnásobil. Pro nové 

Košičany, přicházející z venkova, bylo postaveno velké panelové sídliště. Na jihozápadním 

okraji města byl vybudován mamutí hutnický kombinát VSŽ (Východoslovenské železiarne), 

který je dodnes jedním z největších průmyslových podniků na Slovensku. 

 Od roku 1984 jsou Košice městskou památkovou rezervací. V roce 1995 povýšil 

papež Jan Pavel II. košické biskupství na arcibiskupství Košicko-rožnavsko-spišské 

arcidiecéze. 

 Kvůli excentrické poloze Bratislavy musí Košice suplovat některé významné centrální 

funkce řízení státu. Jsou např. sídlem Ústavního soudu Slovenské republiky a sídlem 

Košického samosprávného kraje. V současnosti je zde mezinárodní letiště a důležitý 

železniční uzel. Ve městě se nacházejí tyto vysoké školy: Univerzita P. J. Šafaříka, Technická 

                                                                                                                                                         
vedením arciknížete Konstantina a knížete Paskiewicza obsadili také Košice, kde se ubytovali v Dessewffyho 
paláci. 
25 Cveček, J.: Jubilejná kniha mesta Košíc, s. 34. 
26 Tamtéž, s. 35. 
27 Lacika, J.: Turistický průvodce Slovenskem, s. 183. 
28 Košický vládní program byl uzavřen v původně župním domě z roku 1779. 
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univerzita, Univerzita veterinárního lékařství, pobočka Vysoké školy ekonomické v Bratislavě 

a Vysoká vojenská letecká škola SNP. Dnes v Košicích žije přibližně 243 000 obyvatel. 

 

 

Košický zlatý poklad 

Košický zlatý poklad má velký význam pro československou i evropskou 

numizmatiku. Jedná se o nález zlatých mincí a předmětů z 15. až 17. století, který byl objeven 

při výkopových pracích v tzv. Rákocziovském domě v Košicích na podzim roku 1935. Tvoří 

ho 2920 mincí z ryzího zlata, 3 zlaté medaile a zlatý řetěz dlouhý přes dva metry. Jeho 

celková hmotnost činí 11 kg. Tato jedinečná sbírka pochází z 81 evropských mincoven, 

přičemž nejpočetněji jsou zastoupeny mince z holandských měst – 1016 ks. Také se zde 

nalézá jedna mince z antického Řecka. Původně byl poklad uložen v Národním muzeu 

v Praze, od roku 1967 pak ve Východoslovenském múzeu v Košicích. Od roku 1921 mohou 

návštěvníci tohoto muzea vidět další, tzv. Folkmarský poklad – 65 zlatých mincí z 15. – 16. 

století, který byl nalezen v nedaleké obci Vel´ký Folkmar. 
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