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Košice
Košice jsou druhé největší město Slovenska a metropole Východního Slovenska. Město 
je také sídlem Košického kraje. Košice leží na východě Slovenska, na řece Hornád, 
blízko hranic s Maďarskem (asi 20 km) a Ukrajinou.
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Doprava
Letiště: Letiště Košice (Letisko Košice, KSC)
Toto letiště najdeme asi 6 km jižně od centra Košic a to v městské části Barca. Letiště 
je s centrem města, hlavním vlakovým nádražím a s autobusovým nádražím spojeno 
autobusem,  linkou  č.  23,  zastávka  „Letisko“  (21  min.,  0,60  EUR).  Web  letiště: 
http://www.airportkosice.sk/
Vlak: Nejdůležitější košickou železniční stanicí je  „Železničná stanica Košice“, která 
leží  na  východním  okraji  Starého  Města,  při  náměstí  Staničné  námestie  a  ulici 
Thurzova, asi 700 metrů východně od Hlavného námestia v centru města. U nádraží je 
zastávka MHD „Staničné námestie“.
Bus: Hlavní autobusové nádraží v Košicích („Autobusová stanica Košice“), najdeme 
vedle vlakového nádraží. 
Autem: Košice jsou spojeny dálnicí D1 s  Prešovem a dále s Popradem 
.
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Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Košicích
Dóm sv. Alžbety
Hlavné  námestie.  Gotická  katedrála, 
dominanta  Košic,  největší  kostel  na 
Slovensku. Vstupné: interiér kostela 0,70 
EUR, s průvodcem 1,50 EUR,  podzemní 
krypta  Rákócziho  1  EUR.  Spirálové 
schody  1  EUR,  Kaple  sv.  Michala 
1,50EUR, Věž krále Zikmunda 1,50 EUR. 
Zvýhodněná cena za vše 5 EUR.
http://www.dom.rimkat.sk/pre-turistov/
Kostol (kaplnka) sv. Michala
Hlavné  námestie.  U  Dómu  sv.  Alžběty. 
Gotická  kaple  ze  14.  stol.,  původně 
hřbitovní kostel. Vstupné 1,50 EUR
Urbanova veža
Hlavné  námestie.  U  Dómu  sv.  Alžběty. 
Původně zvonice Dómu. Před zvonicí  je 
původní zvon sv. Urbana. Dnes je ve věží 
Muzeum  voskových  figurín,  které 
představuje osobnosti košické historie.
Spievajúca fontána
Hlavné nám. Mezi Dómem sv Alžběty a 
Státním divadlem.
ZOO Košice
Široká  31,  Košice-Kavečany.  Asi  10 km 
od  centra  města.  Busem  č.29  např.  od 
železniční  stanice  na  zastávku  „ZOO“. 
Vstupné 3,50 EUR, mimo sezonu 3 EUR 
http://www.zookosice.sk/
Dinopark Košice
Košice-Kavečany, areál ZOO Košice. Lze 
navštívit jen se ZOO - vstupné 6,40 EUR. 
Otevřeno duben-říjen.
 http://kosice.dinopark.sk
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Doprava ve městě:
Dopravu v Košicích zajišťuje Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Nepřestupní 
jízdenka až na 4 zastávky stojí 0,30 EUR. Přestupní jízdenka na 30 minut stojí 0,60 
EUR, na 60 minut 0,70 EUR a jízdenka na 24 hodin stojí 3,20 EUR. Jízdní řády a další 
informace najdete na http://www.dpmk.sk/
Hotely, ubytování
Přehled hotelů v Košicích s detailním popisem, recenzemi a možností online rezervace 
za nejlepší cenu najdete zde
Tip jak ušetřit
Pár eur můžete ušetřit, pokud navšívíte Košice první neděli v měsíci. V tento dne je do 
všech státních muzeí a galerií na Slovensku vstup zdarma. Přímo v Košicích se to týká 
Slovenského technického múzea a jeho pobočky Múzea letectva 
Pravidelné akce:
Dni mesta Košice-týdenní oslavy města, květen
Art Film Fest-mezinárodní filmový festival, červen, artfilmfest.sk 
Cassovia folkfest-folklórní festival, červen,  www.folkfest.sk 
Mezinárodní varhanní festival Ivana Sokola, září, www.sfk.sk 
Medzinárodný maratón mieru, www.kosicemarathon.com 
Nákupní centra:
Atrium  Optima -  Moldavská  cesta  32,  největší  nákupní  centrum  v  Košicích,  s 
multikinem Cinemax. Zastávka MHD „Obchodné centrum Optima“
OC Galéria Košice – Toryská 5, zastávka MHD „Magistrát mesta Košice“
Aupark Košice – Námestie osvoboditeľov 1, blízko centra města, necelých 500 metrů 
od  Dómu sv.  Alžběty,  zastávka  MHD  „Senný trh“.a  cca  600  metrů  od  vlakového 
nádraží
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Důležitá telefonní čísla
První pomoc: 155
Policie: 158
Integrovaný záchranný systém: 112
Nouzová linka Českého velvyslanectví: +421903287003, +421903747006
Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování na Slovensku
Levné letenky na Slovensko
Zájezdy na Slovensko
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Slovenské technické múzeum (STM)
Hlavná 88, v severní části ulice, asi 400 m 
od Dómu sv. Alžběty. Technické muzeum 
s mnoha pobočkami po celém Slovensku. 
V  hlavní  budově  tech.muzea  je  několik 
technických  expozic  a  také  planetárium. 
Základní  vstupné  do  stálých  expozic  4 
EUR. Sieň elektrických výbojov 3 EUR
První neděli v měsící vstup zdarma.
http://www.stm-ke.sk
Múzeum letectva
V aréálu  letiště  Košice.  V městské  části 
Barca. (bus č.23 z centra města). Muzeum 
letectví a letecké techniky. Pobočka STM. 
Otevřeno duben-listopad. Vstupné 4 EUR
První neděli v měsíci vstup zdarma.
http://www.stm-
ke.sk/index.php/sk/pobocky-2/muzeum-
letectva
Východoslovenská galéria
Hlavná 27, hlavní budova je poblíž Dómu 
sv. Alžběty. (V bývalém „Župnom dome“, 
kde  byl  také  podepsán  Košický  vládní 
program). .Galerie zaměřující se zejména 
na umění východního Slovenska 19. a 20. 
století.  http://www.vsg.sk/
Východoslovenské múzeum
Hlavní budova-Námestie Maratónu mieru 
2, severně od Dómu sv. Alžběty, asi 800 
m  po  ulici  Hlavná.  Zde  je  expozice 
„Košický zlatý poklad“-vstupné 2 EUR. A 
za  buovou  dřevěný  kostelík  z 
Kožuchoviec-vstupné 1 EUR.
Výstavní budova-Hviezdoslavova 3, 
v  podstatě  naproti  hlavní  budově. 
Expozice:“Storočia  v  umení“-vstupné  2 
EUR. „Príroda Karpát“-vstupné 2 EUR.  
Miklušova väznica a Katov byt, 
Pri Miklušovej väznici 10, centrum města, 
expozice  „Košické  storočia“-vstupné  2 
EUR.
Katova bašta-Hrnčiarska 7
Dříve  barbakán,  součást  městského 
opevnění.  Dnes  expozice  „Stredoveká 
fortifikácia města Košice-Kazematy“
http://www.vsmuzeum.sk
Štátne divadlo Košice
Hlavná 58, asi  120 m´severně od Dómu 
sv.  Alžběty.  Historická  budova  z  roku 
1899 v eklektickém, novobarokním slohu.
Jakabov palác
Roh ulic Mlýnsk a Štefánikova,  cca 400 
m  od  vlakového  nádraží.  Novogotická 
vila, v roce 1945 sídlo E.Beneše.
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