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Dóm sv. Alžběty v Košicích 
 

     Dóm sv. Alžběty v Košicích je zcela jistě jednou z nejdůležitějších památek sakrální 
architektury na Slovensku. Jeho hodnota spočívá nejen ve stavbě samé, jež představuje 
výborný příklad gotické architektury východního okruhu, ale i v cenném vybavení interiéru. 

Právě tato komplexnost jej činí zvláště zajímavým, nejen pro znalce umění, ale i pro prosté 
laiky. V neposlední řadě je třeba zmínit i význam náboženský, dóm sv. Alžběty je 
metropolitním chrámem košického arcibiskupství, centrem náboženského života východního 
Slovenska a poutním místem. Významně tak přispívá k turistické atraktivitě Košic a celého 
regionu. 

 

Historie chrámu 
     Archeologické nálezy dokazují, že Košická kotlina byly osídlena již od pravěku. 
Slovanská osada se nacházela v okolí dnešní Alžbetiné ulice. Zde také na přelomu 
jedenáctého a dvanáctého století vzniká na místě dnešního dómu jeho první předchůdce, 
románský kostel zasvěcený pravděpodobně archandělu Michaelovi. První písemná zmínka o 
Košicích je v listině Jagerské kapituly z roku 1230. Významným mezníkem v dějinách města i 
chrámu je nedochované královské privilegium pro Košice z roku 1243, související s 
příchodem německých kolonistů. Příliv nových obyvatel byl asi impulsem ke změně 
patrocinia kostele na sv. Alžbětu Uherskou. K této světici měli vztah jak nově příchozí 
(zemřela v Durynsku), tak původní obyvatelstvo (narodila se v Blatném Potoce). Původní 
zasvěcení bylo posléze ve 14. století přeneseno na sousední hřbitovní kapli sv. Michala. Nové 
zasvěcení je zmíněno v listině papeže Martina IV. ze 7.března 1283 týkající se sporu rektora 
kostela sv. Alžběty Arnolda s řádem johanitů. Další zmínka pak pochází z roku 1290. Někdy 
ke konci 13. století dochází ke gotické přestavbě kostela. Jeho podobu ze 14. století známe 
díky archeologickému průzkumu i obrazu uchovávaného v archivu v Karlsruhe. Jednalo se 
gotickou stavbu s celkovou plochou 520 m² a  románskou věží. Do dějin kostela významně 
zasáhl požár z roku 1378, který kostel zničil. Právě tehdy bylo rozhodnuto o stavbě nového 
reprezentativního chrámu. 

     Stavět se začalo po roce 1380. Mělo se původně jednat o pětilodní baziliku s 
polygonálními apsidami a dvěmi věžemi na západní straně, jejímž vzorem byl asi chrám sv. 
Viktora v Xanten. Velkou pomoc při zajišťování finančních prostředků na stavbu přinesla 
bula papeže Bonifáce IX. z roku 1402, která poskytovala odpustky návštěvníkům tohoto 
poutního místa. Hlavním předmětem úcty poutníků této doby byla snad Kristova krev. V roce 
1420 nastupuje na stavbu nová huť, spojená s dvorským stavitelem krále Zikmunda Petrem. 
Současně dochází ke změně koncepce celé stavby. Původní představa pětilodní baziliky byla 
nahrazena plánem na originální ústředně řešenou halovou stavbu s příčnou lodí, mající tvar 
řeckého kříže, doplněnou zúženými a sníženými bočními prostory. Důsledkem toho vznikla 
potřeba výtvarně vyřešit boční portály. Jejich monumentální sochařská výzdoba ze čtvrtiny 
15. století nemá snad na celém Slovensku obdoby a je nejcennější z celé stavby.  



 2

     Třetí etapa výstavby dómu počíná v 60. letech 15. století a je spojena s dobou uherského 
krále Matyáše Korvína. Hlavním architektem byl mistr Štěpán, jehož podobiznu můžeme 
nalézt na hlavici konzoly v kapli Zvěstování Panny Marii (Mettercie). Byla zahájena výstavba 
jižní věže posléze ozdobené erby zemí, jímž Korvín vládl a dvou jižních kaplí, které nebyly v 
původním plánu. Jednalo se o Kromerovu kapli (sv. Kříže) a kapli Zvěstování Panny Marie, 
jejíž stavba byla placena otcem a strýcem budoucího ostřihomského arcibiskupa Jiřího 
Szatmáriho. Posléze byla přidána ještě kaple sv. Josefa, na konci 19. století však zbouraná. 
Nejcennějšími stavebními prvky z této doby jsou královská empora a pastofórium. Nelze 
nezmínit ani vybavení chrámu hlavním oltářem, skvostem z let 1474-77. Po Korvínově smrti 
vypukly spory o nástupnictví, jejichž důsledkem bylo poškození dómu, utrpěné při obléhání 
Košic polským vojskem. Oprava byla financována z darů věřících, kterým byly na oplátku 
přislíbeny odpustky bulou Alexandra VI. z roku 1494. Vedením stavby byl pověřen Mikuláš 
Krompholz z Nisy pod dozorem Václava z Prahy. Roku 1508 došlo k dokončení dómu, což 
dokládá svitek s datem nalezený v opěrném pilíři. 

     I nadále provázely dóm pohnuté osudy. Roku 1556 znovu vyhořelo město i dóm. Opravu 
škod provedl Stanislav z Krakova. 16. století je charakterizováno především reformací, která 
se nevyhnula ani Košicím. Východoslovenská města vytváří roku 1549 Confessio 
pentapolitana, tedy se definitivně přiklánějí k protestantismu. Dóm se stává protestantský. 
Také turecké ohrožení se podepsalo na jeho osudech. Roku 1596 padl Jager a tamější kapitula 
se příštího roku přesouvá do Košic. S ní přicházejí Jezuité a počíná se protireformační úsilí, 
projevující se i snahami o navrácení dómu. 7.ledna 1604 byl dóm protestantům násilně odňat. 
Císař tuto změnu potvrdil. Katolíci se však netěšili z dómu dlouho. Téhož roku vypuklo 
povstání Štěpána Bočkaje, který v říjnu město obsadil. Okamžitě následuje vrácení dómu 
protestantům a vypuzení Jezuitů z města. Kapitula pak "kvůli nejistým časům" raději v roce 
1609 odchází sama, nejprve do Trnavy, v 1613 do Jasova. Jezuité se navrací do Košic v roce 
1615. Nejisté časy  kulminují povstáním Bethlenovým (od 1618). Perzekuce katolíků 
povstáním vyvolaná v Košicích vrcholí v noci na 7. září 1619 masakrem třech katolických 
kněží. Tito tři košičtí mučedníci byli posléze v roce 1995 svatořečeni. V polovině 17. století 
se Košice vrací pod Habsburskou svrchovanost a taktéž Jagerská kapitula se znovu usazuje ve 
městě. Roku 1671 je Leopoldem I. dán dóm kapitule a biskupovi. Následují nutné opravy. Leč 
ani teď nevydržel chrám dlouho v katolických rukách. 15.srpna 1682 dobývá Košice Imrich 
Thököly a dóm je znovu protestantský. Pro katolíky je definitivně získán až roku 1685, kdy 
byly Košice dobyty císařským vojskem. Vytlačení Turků z Uher má roku 1695 za následek 
návrat kapituly do Jageru. Povstání Františka II. Rákócziho zanechává v říjnu 1706 na dómu 
neblahé stopy. Naštěstí právě potlačením tohoto povstání období válek a politické nestability 
v Uhrách končí. Po požáru roku 1775 získává helmice severní věže dnešní barokní podobu. 
Pro církevní život v Košicích je důležitý rok 1804, kdy došlo k povýšení Jageru na 
arcibiskupství. Zároveň získávají Košice biskupství. 

     19. století je pro dóm ve znamení přírodních katastrof. Roku 1834 poničilo dóm 
zemětřesení, roku 1845 povodeň a o tři roky později požár. V letech 1857-63 proto dochází k 
opravě kostela, bohužel nedostatečné. Roku 1875 postihla Košice silná vichřice a na chrámu 
se opět objevují statické poruchy. Bylo proto rozhodnuto o provedení kompletní rekonstrukce. 
K té došlo v letech 1877-96. Projekt vedl prof. Imrich Steindl pod dozorem Franze Schmidta 
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v puristickém duchu. Prakticky celý vnitřek kostela (kromě presbyteria) byl postaven znovu. 
Došlo k návratu k pětilodní dispozici, změně celého klenebního systému, zboření kaple sv. 
Josefa a doplnění interiéru i exteriéru novými kamennými plastikami. V závěrečné etapě 
rekonstrukce byly vybudována krypta pro Františka Rákócziho II., jehož tělesné ostatky byly 
převezeny z Turecka, a zde 29.10.1906 slavnostně uloženy. Od roku 1985 probíhala celková 
rekonstrukce chrámu. Dne 31. března 1995 bylo košické biskupství povýšeno na 
arcibiskupství. 

 

Dnešní podoba chrámu 
     Dóm sv. Alžběty si zachovává pětilodní dispozici s křížením hlavní a příčné lodě a s 
polygonálním kněžištěm. V bodě křížení se nalézá sanktusová věžička. Západní průčelí je 
doplněno dvěmi  věžemi, severní 59 m vysokou a jižní zvanou Matějova. Na jižní straně je 
chrámová předsíň, nad ní královská empora a po stranách boční kaple. Celkově má dóm tyto 
vnější rozměry: délka 60 m, šířka 42,2 m, výška k hřebenu střechy 32,7 m. Vnitřní rozměry se 
pak pyšní délkou 54,2 m, šířkou 35,5 m a výškou 24 m. Chrám zabírá plochu 1200 m². 

     V exteriéru je nutno se zmínit o třech chrámových portálech ze čtvrtiny 15. století. Na 
západním se nachází reliéfy Kristus v Getsemanské zahradě a Pieta. Na reliéfy bohatší a 
výtvarně cennější je portál severní. Ústředním reliéfem je zde Poslední soud řešený v dvou 
pásech nad sebou. Tento je stupňovitě obklopen dalšími pěti reliéfy. Dva jsou ze života sv. 
Alžběty, zbývající tři pak vytvářejí kalvárii - Panna Marie se ženami, sv. Jan s vojáky a 
Ukřižování. Jižní portál s jižní předsíní naznačují vliv parléřské hutě z Prahy. Sochařská 
výzdoba pochází však většinou až z 19. století. Je dobré upozornit na chrliče vyklánějící se z 
římsy dómu. Jedná se však o exempláře z konce 20. století. Originály se nacházejí po 
východoslovenských muzeích. 

 

Interiér 
     Nejvýznamnější památkou uvnitř dómu je pozdně gotický hlavní oltář sv. Alžběty z let 
1474-77. Oltář má klasickou křídlovitou podobu. Střed tvoří archa, na které jsou zavěšeny dva 
páry pohyblivých křídel s 48 obrazy v třech tématických cyklech. První s dvanáctici obrazy s 
motivy ze života sv. Alžběty Uherské, druhý s 24 obrazy s pašijovým námětem a třetí, 
adventní, pak obsahuje 12 obrazů ze života Panny Marie. Ve středu archy se nacházejí 
monumentální plastiky Panna Marie s dítětem, provázena z obou stran sv. Alžbětou Biblickou 
a sv. Alžbětou Uherskou. Štít nad archou je výsledkem rekonstrukce z 19. století. 

     Pozdně gotický oltář Navštívení Panny Marie z roku 1516 se nachází v jižní lodi chrámu, 
kam byl přenesen roku 1896. Uprostřed archy se nachází sousoší Navštívení Panny Marie. Štít 
uzavírá Madona s Ježíškem . Na křídlech jsou obrazy ze života Pany Marie: Zvěstování, 
Narození Páně, Klanění tří králů, Útěk do Egypta. Na zadní straně jsou obrazy sv. Kateřiny, 
sv. Barbory sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. V předělu je vymalován Vir dolorum 
provázen Pannou Marií, sv. Janem Evangelistou a archandělem Michaelem. Po pravé straně 
oltáře se nachází socha Bolestné Panny Marie (cca 1500) umístěná na točitém sloupě. 
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     Za zmínku stojí též kaple Mettercie s obrazem sv. Anny z roku 1516 umístěným v 
neogotickém oltáři, oltář sv. Antonína složený z dvou pozdně gotických oltářů, které přežily 
požár roku 1556, neogoticky doplněný a konečně kaple sv. Kříže (Kromerova) s tabulovým 
gotickým obrazem Ježíšova křtu na jedné a mučením sv. Jana Evangelisty na straně druhé. 
Musíme zde vzpomenout bronzovou křtitelnici z 14. století, stejně tak čtyři gotické plastiky 
znázorňující sv. Štěpána Uherského, sv. Imricha, sv. Ladislava a sv. Stanislava. Velmi 
cenným příkladem gotického umění je Kalvárie (1420) patřící k nejstaršímu původnímu 
vybavení kostela. Původně se nacházela ve vítězném oblouku, dnes je v královské empoře. 
Příkladem vyspělosti středověké nástěnné malby nám budiž fragmenty maleb nacházející se v 
jižní lodi a při vchodu do sakristie. Jedná se o Poslední soud , Vzkříšení a Snímání z kříže. 

     Z kamenosochařské výzdoba interiéru vyniká svítilna krále Matěje z 15.století, která stála 
původně na hřbitově u dómu a kamenné pozdně gotické pastofórium při severním pilíři 
vítězného oblouku. Jeho původním využitím bylo uchovávání svátosti oltářní. Ozdobnou 
mřížku v prvním poschodí zdobí miniaturní erby zemí a šlechtických rodů. 

     Dnešní chrámový poklad je jen slabým odleskem pokladů dob minulých, ale i tak stojí za 
shlédnutí. Mezi jeho klenoty patří gotické kalichy z 15.a 16. století, textilie, liturgické knihy a 
hlavně jeden metr vysoká barokní monstrance z roku 1770, zhotovená levočským zlatníkem 
Janem Szilassym. Je zhotovena ze stříbra a zdobena drahokamy a emailovými medajlonky s 
výjevy Kristova utrpení. 

 

Závěr 
     Dóm sv. Alžběty v Košicích je největší gotickou sakrální stavbou na Slovensku a je 
považován za nejvýchodnější gotickou katedrálu v Evropě. Jeho význam spočívá v 
ovlivňování výtvarného umění bližšího i vzdálenějšího okolí. Vliv této stavby je vidět nejen 
na sakrálních stavbách východního Slovenska, ale i v Sedmihradsku (Brašov) a dokonce i v 
Polsku. Nezbývá mi než doporučit jej ke shlédnutí. 
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