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Èeská republika

KUTNÁ  HORA 5 C Z

CZ5/3

Starobylá metropole dolování a zpra-
cování støíbra byla v dobì své nejvìt�í
slávy velikostí i významem druhým  mìs-
tem v Èechách. Bohatství a významu
mìsta v historii odpovídá také  mno�ství
dochovaných zcela vyjímeèných archi-
tektonických památek.

Královské báòské mìsto Kutná Hora
vzniklo koncem 13. století pøi bohatých
nalezi�tích støíbrných rud. Roku 1300 zde
nechal král Václav II. vybudovat ústøední
mincovnu Království èeského. Kutná Hora
se stala oblíbeným místem pobytu èeských
králù, pøedev�ím Václava IV., Zikmunda,
Vladislava II. Jagellonského, a dìji�tìm
významných událostí (vydání Dekretu
kutnohorského Václavem IV., volba Vla-
dislava Jagellonského èeským králem).
V dobì husitské do�lo k vypálení mìsta,
nejprve králem Zikmundem  roku 1420
a dva roky poté Janem �i�kou.

Mno�ství støíbra v rudné �íle zna-
menalo støídavì útlum i nový rozkvìt
dolování.

 V letech 1770 a 1830 do�lo k velkým
po�árùm, nejvýznamnìj�í památky
a monumenty v�ak byly v�dy obnoveny.

Mìsto, proslulé po staletí výstavností
svých domù, je rozlo�eno na levém sva-
�itém bøehu potoka Vrchlice. Dochovaným

souborem kulturních památek patøí k nej-
rozsáhlej�ím mìstským památkovým
rezervacím  v  Èechách.

Zcela ojedinìlý chrám sv. Barbory vy-
tváøí charakteristickou dominantu mìsta.
Protipólem mu je v centru stojící bývalé
královské sídlo a mincovna Vla�ský dvùr
a v sousedství kostel sv. Jakuba.

Mezi Vla�ským dvorem a chrámem
sv. Barbory se nachází pùvodnì gotická
tvrz Hrádek (dnes sídlo muzea), nedaleko
chrámu pak rozsáhlá dvoupatrová barokní
stavba bývalé jezuitské koleje s terasou,
zdobenou sochami svatých.

STØEDNÍ  ÈECHY

Bohaté mìsto plné historických památek, v historii proslavené
dolováním støíbra. Zaøazení do  seznamu World Heritage
UNESCO bylo schváleno na podzim roku 1995.
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Nejvýznamnìj�í barokní stavbou
mìsta je torzo klá�tera Vor�ilek, v nìm� je
expozice památek z hradù a zámkù, rovnì�
i pozoruhodný kostel sv. Jana Nepo-
muckého, postavený na Rejskovì námìstí.
Tento chrám má bohatì zdobené interiéry;
klenby lodi pokrývají fresky s vyobraze-
ním legendy o patronovi Nepomuckém.
Zdej�í rokoková brána má krásnou
kovanou møí�.

Nedaleko kostela se dochovala
ojedinìlá dvanáctiboká kamenná ka�na,
která je i jedineènou technickou památkou,
bohatì plasticky zdobenou, se �tíhlými
sto�árky.

Høbitov a kostelík V�ech svatých
s kostnicí le�í v blízkosti katedrály.

Moc a bohatství mì��anù symbo-
lizovaly domy, z nich� nejpozoru-
hodnìj�ími jsou Kní�ecí a Sankturinovský,
stojící v centru mìsta, a Kamenný, ve
kterém jsou umístìny dal�í expozice
muzea.

Východnì od jádra Kutné Hory le�í
Sedlec, dne�ní souèást mìsta Kutné Hory.
Zde byl ji� roku 1142 zalo�en cisterciácký

klá�ter. Areál byl nìkolikrát znièen a opìt
obnoven a v posledních dvou staletích
pøemìnìn v tabákovou továrnu. Zachován
zde zùstal nádherný barokní refektáø
s freskami, pøedstavujícími výjevy z le-
gend o Ètrnácti svatých pomocnících.

V prostorách bude novì zpøístupnìna
expozice o poèátcích tabákového prùmyslu
v Èechách.

Souèástí areálu cisterciáckého klá�tera
je významný støedovìký kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie, stojící na východním
okraji mìsta a zaøazený spolu s jádrem
mìsta do Seznamu svìtového dìdictví
UNESCO. Pochází z let 1290�1330 a je
pìtilodní katedrálou s vìncem kaplí.
Dochovala se v barokní pøestavbì
realizované svìtoznámými architekty
P. I. Bayerem a J. Santinim Aichlem.
Interiér zdobí barokní obrazy P. Brandla
a M. L. Willmanna.

CHRÁM SV. BARBORY

Chrám  je  nápadnou dominantou mìsta
stojící v jihozápadní èásti mìstského jádra,
vedle jezuitské koleje.

Základy stavby chrámu byly polo�eny
kolem roku 1380, stavbu spodní èásti (do
vý�e triforia) provedla pra�ská hu� sta-
vitele svatovítského chrámu v Praze, Petra
Parléøe. V 15. století se na stavbì podílel
mistr Hanu� a Matyá� Rejsek, chrám
zastøe�il v 16. století Benedikt Rejt.

Kostel restaurovali koncem 19. století
architekti Mocker a Lábler. Tehdy byly
obnoveny i pozdnì gotické stanové
støechy.

Exteriér: Pìtilodní chrám má pozo-
ruhodný vnìj�í opìrný systém a pseudo-
gotické prùèelí. Charakteristické jsou
nádherné tøi stanové støechy vytváøející
nezamìnitelnou siluetu chrámu. Balu-

Jezuitská kolej v Kutné Hoøe byla
postavena podle plánù D. Orsiho na
pùdorysu písmene F, který mìl
symbolizovat monogram císaøe
Ferdinanda II.

Chrám sv. Barbory je jedním z nejvýznam-
nìj�ích vrcholnì gotických chrámù støední
Evropy. Ucelená výzdoba Smí�kovské kaple
je  výjimeènì dokonalým vyjádøením
prostoru a krajiny s portréty a záti�ími.
Jedineèné jsou rovnì� støedovìké malby
s báòskou tematikou (práce u rumpálu,
výkop rudy, ra�ba penìz).
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1. Chrám sv. Barbory.
2. Jezuitská kolej.
3. Hrádek.
4. Arcidìkanský kostel sv. Jakuba.
5. Arcidìkanství.
6. Vla�ský dvùr.
7. U havíøù (dùm è. 154).
8. Morový sloup.
9. U Mramorù (dùm è. 173).
10. Dùm è. 166.
11. Kamenný dùm è. 183.
12. Hostinec U andìla (dùm è. 273).

13. Bývalý kostel sv. Bartolomìje
a �pitál.

14. Kamenná ka�na.
15. U rytíøù (dùm è. 123).
16. Kostel sv. Jana Nepomuckého.
17. Dùm Mikulá�e Daèického

z Heslova (è. 41).
18. Sankturinovský dùm (è. 377).
19. Kní�ecí dùm (è. 376).
20. Dùm  è. 370.
21. Kostel Matky Bo�í na Námìti.
22. Klá�ter vor�ilek s kaplí.

Kutná Hora
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seznamující s dìjinami dolování a vývojem
støedovìkého báòského mìsta od dob jeho
rozkvìtu ve 14. a 15. století a� po úpadek
poèátkem století �estnáctého.

Západní køídlo slou�í pro výstavy
z muzejních sbírek, v nich� najdeme také
napøíklad originální exempláø Kutno-
horské bible, její� prvotisk pochází  z roku
1489.

Cenné jsou prostory prvního patra,
zvlá�tì rytíøského sálu, s �ebrovými
klenbami a unikátním malovaným strop-
ním vlysem z roku 1493, jedním z prvních
projevù renesance v Èechách.

Pozoruhodná je expozice pùvodního
støedovìkého dolu v podzemí blízko jezuit-
ské koleje. Jednotlivé èásti �toly ukazují
rùzné stáøí � od 13. a� do poèátku 16.
století. �tola je dlouhá 250 metrù, pøi
vchodu le�í asi 10 metrù a na konci 35
metrù pod povrchem.

Souèástí prohlídky je originál støedo-
vìkého døevìného dùlního stroje s obrov-
ským kolem, kdysi otáèeným koòmi,
pocházející z 16. století.

VLA�SKÝ DVÙR ,
EXPOZICE MINCOVNICTVÍ,
JENEWEINOVA GALERIE

Opevnìné královské sídlo bylo zprvu
urèeno výhradnì pobytùm krále pøi jeho
náv�tìvách kutnohorských dolù. V roce
1300 do�lo ke zru�ení nìkolika mincoven
v Èechách a soustøedìní ra�by mincí do
Kutné Hory. Král povolal odborníky
z italské Florencie a nechal ve svém sídle
zøídit novou mincovnu. Od té doby se
královský dvùr zaèal nazývat Vla�ským.
Novì ra�ené mince mìly pøesný obsah
støíbra a nazývaly se gro�e.

Za panování Václava IV. byl objekt
pøemìnìn v reprezentaèní královské sídlo,

strádu na severovýchodì zdobí soubor
pozdnì gotických plastik.

Interiér: Uvnitø chrámu se dochovala
jedineèná galerie gotického a renesanèního
umìní. V kapli mincíøù (vyzdobené po
roce 1463) jsou vyobrazeny práce
støedovìkých horníkù a razièù penìz,
�ivotem horníkù je inspirována také
výzdoba Ha�plíøské kaple.

Jedineèná je dekorace Smí�kovské
kaple z let 1485�1492 s námìty z Nizozemí
a Itálie. Mezi významná gotická sochaøská
díla patøí sedící madona ze 14. století,
gotické chórové lavice a oltáø Mistra
svatojiøského oltáøe. Z baroka pocházejí
cenné obrazy P. Brandla a I. Raaba.

HRÁDEK � ÈESKÉ MUZEUM
STØÍBRA, STØEDOVÌKÝ DÙL

Muzeum se nachází v ji�ní èásti mìst-
ského jádra, vedle jezuitské koleje
a chrámu sv. Barbory.

Pùvodnì mìstský gotický palác byl
postaven pøed rokem 1420. Nejstar�í
zmínka pochází z roku 1312, pøestavìn
byl koncem 15. století.

Dùlní dílo zpøístupnìné v areálu muzea
patøí k pùvodnímu bohatému dolu, který
se jmenoval Osel. Byl zalo�en ve 13. století
a zatopen roku 1546.

Od roku 1956 získalo Hrádek Okresní
muzeum, které navazuje na tradice
bývalých muzejních kutnohorských
spolkù (patøily k nejstar�ím v Èechách �
první byl ustaven roku 1877).

Exteriér: Pozdnì gotická tvrz s vnitøním
nádvoøím, vì�í a dvìma arkýøi. Na arký-
øích jsou znaky havíøù i mincíøù.

V zahradì Hrádku je instalována malá
expozice støedovìkého dolování.

Interiér: Muzeum má v pøízemních
prostorách umístìnu historickou expozici,
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byl roz�íøen o palác, kapli a vì�. Ve
Vla�ském dvoøe pobýval i král Zikmund,
který odsud øídil køi�ácká vojska v bojích
proti husitùm.

Pozdìji v paláci do�lo napøíklad k volbì
Jiøího z Podìbrad hejtmanem východo-
èeských krajù, k volbì Vladislava II.
Jagellonského èeským králem a v roce
1510 se zde konal èeský snìm.

Za vlády Habsburkù se v mincovnì
razily èeské tolary. V roce 1727 byla
mincovna zru�ena a význam pùvodnì
královského sídla upadl. V 19. století
hrozilo dokonce jeho zbourání.

Z  iniciativy mìstské rady byla pa-
mátka zachránìna, èásteènì rekonstruo-
vána a slou�ila jako radnice.  Koncem  60.
let  na�eho století byla opravena a v sou-
èasnosti je zde umístìna galerie a expozice
mincovnictví.

Exteriér: Komplex jednopatrových
a dvoupatrových budov, rozlo�ených
kolem nepravidelného nádvoøí (jeho støed
tvoøí lípy s barokní ka�nou a se sochou
horníka).

Východnímu  køídlu dominuje krá-
lovské obydlí, k nìmu je pøistavìna kaple
s arkýøem. Na západní stranì je dùm,
v nìm� bydlel mincmistr.

Nejcennìj�í èástí areálu jsou kobky min-
cíøù, tak zvané �mitny, v nich� se vyrábìly
mince. Pøízemní �mitny pocházejí z konce
13. století, z období mincovní reformy.
Okna jsou oznaèována erby míst, odkud
byly mincovny pøemístìny.

V severovýchodním rohu stojí kaple
sv. Václava a Vladislava, její� arkýøový
presbytáø je pøístupný ze dvora toèitým
gotickým schodi�tìm z roku 1400.

Interiér: V bývalém mincmistrovì
domì je instalována expozice vývoje
kutnohorského mincovnictví, medailér-
ství a rudného dolování od pøedmincov-
ních platidel (asi od 10. století) do

souèasnosti. Vystavené exponáty pøibli�ují
tváøe králù, aristokratù, prezidentù a mi-
nistrù, dále osobnosti umìlcù, slavných
sbìratelù. Nechybí ukázky slavných
mincoven, technologie ra�by a dolování.

Kaple má pozoruhodný pozdnì gotický
trojkøídlý oltáø a monumentální malíøskou
výzdobu kleneb a gotického arkýøe.

Na poèest významného kutnohorského
malíøe F. Jeneweina (1857�1905) byla v ob-
jektu instalována galerie s výbìrem jeho
dìl. V prvním patøe se zachovala zasedací
síò s kazetovým stropem. Je opatøena

1. Kostel sv. Barbory.
2. Bývalá jezuitská kolej.
3. Sedlec � klá�terní kostel Panny Marie.
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veèeøe z roku 1515. Hlavní oltáø obsahuje
obraz Petra Brandla � Svatá trojice a domi-
nantní malbu Stìtí sv. Jakuba. V kapli je
umístìn reliéf Kristus a bratøi Zebedovi
od F. Palka.

Arcidìkanství umístìné ji�nì od kostela
má nádherný renesanèní portál Mistra
Pavla zhotovený ze sliveneckého mra-
moru, prostranství je pokryto pùvodní
dla�bou z roku 1680.

KAMENNÝ DÙM � MUZEUM,
EXPOZICE UMÌLECKÝCH ØEMESEL

Kamenný dùm byl vystavìn ji� v do-
bách pøedhusitských, koncem 15. století
objekt pøestavìl stavitel Mistr Brikcí. Jím
umìlecky ztvárnìné prùèelí se dodnes
zachovalo. Koncem 19. století byl dùm
pøedán Archeologickému sboru Vocel
k muzejním úèelùm. Souèasnou expozici
spravuje Okresní muzeum v Kutné Hoøe.

Exteriér: Pozdnì gotický dvoupatrový
dùm s nádherným kamenným plastickým
prùèelím. Výzdoba èelní stìny patøí
k vrcholným dílùm pozdní gotiky. Na �títu
je hrnèíøský znak � Adam a Eva pod stro-
mem poznání. Pøízemí má dva vstupní
portály a klenutý  mázhaus.

Souèástí areálu je i sousední jedno-
patrový dùm Pusták, který má novo-
renesanèní �tít z 19. století.

Interiér: Pøístupné expozice umìlec-
kých øemesel jsou rozdìleny do ètyø
slohových období: gotiky, renesance,
baroka a empíru.

Gotické období reprezentují ukázky
kachlí a mincí, cenným dokladem jsou
sklenìné poháry, �elezná pøilba, meè
a �ipky z hradu Sion. Ze slavného období
renesance se dochovaly ukázky vybavení
mì��anské domácnosti, vrcholu dosáhla
øemesla zpracovávající kov � zvonaøství,

malbou pøipomínající vydání Kutno-
horského dekretu v roce 1409.

V architektuøe Vla�ského dvora jsou
spojeny rùzné formy vývoje gotického
umìní: raná pod královským palácem,
vrcholná v interiéru kaple a jejím arkýøi,
pozdní gotika v øezbách nábytku kaple
a pseudogotická díla v novodobých
pøístavbách.

ARCIDÌKANSKÝ KOSTEL
SV. JAKUBA

Chrám postavený v prùbìhu 14. století
se nachází v sousedství Vla�ského dvora.

Exteriér: Trojlodní chrám postavený
v ranì gotickém slohu. Má dvì prùèelní
vì�e, z nich� ji�ní zùstala nedokonèená
a severní je mohutnou dominantou mìsta.
Portál je vyzdoben plaménky.

Interiér: Nejvzácnìj�ím prvkem vnitøní
výzdoby je renesanèní tabule Poslední

Kutnohorský rudný revír má rozlohu
pøibli�nì 30 km2  a nachází se v nìm 10�12
rudných �ilných pásem. Kdy� se koncem
13. století rozkøikly zprávy o bohatství zdej-
�ích støíbrných �il,  zachvátila davy
dobrodru-hù støíbrná horeèka. �týrská
kronika
z poèátku 14. stol.  zaznamenala, �e se
k Hoøe nahrnulo na 100 000 havíøù. Na
Rýnì si zase vyprávìli, �e v Hoøe je na
60 000 kovkopù, pracujících ve dne v noci.
Pravdou je, �e ve 14. stol., v dobì nejvìt�ího
rozkvìtu kutnohor-ského dolování,
pracovalo na dobývání støíbra asi 2 500
horníkù a hutníkù a nìkolik set rùzných
øemeslníkù. Roènì se vyrobilo 3 000�
5 000 kg støíbra a 50�100 tun mìdi.
Podle písemných dokladù se v celém
kutnohorském revíru získalo v 13�17. století
2 000 tun støíbra a 10 000 tun mìdi.
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cínaøství, medailérství. Pozoruhodné jsou
barokní korbele a sklenìné poháry a øada
výrobkù zdobených motivy práce v dolech.

Kamenný dùm je vrcholným dílem
architektury mìsta. K pozoruhodnostem
vystaveným v expozici patøí sklenìné
poháry z archeologického výzkumu
Hrádku a nálezy z hradu Sion.

KLÁ�TER VOR�ILEK  S KAPLÍ,
SBÍRKY STØEDOÈESKÝCH HRADÙ
A ZÁMKÙ

Klá�ter byl postaven podle plánù
K. I. Dienzenhofera. První stavba probìhla
v letech 1738�1743, kaple pochází z  konce
19. století. V roce 1950 byl klá�ter zru�en,
pozdìji zde bylo instalováno muzeum.

Exteriér: Monumentální dvoupatrový
areál s bohatì èlenìným hlavním prùèelím,
zdobeným øadou vikýøù a soch. V okolí
klá�tera jsou zachovány zbytky hradební
zdi z nejstar�ích fází opevòování mìsta.

Interiér: V podobì historických
interiérù je instalována expozice nábytku
a umìleckého øemesla ze sbírek støedo-
èeských hradù a zámkù. Vystaveny jsou
zde historické vìjíøe, pøedmìty osobní
potøeby 18. a 19. století a u�ité umìní
Dálného východu.

HØBITOVNÍ KOSTELÍK V�ECH
SVATÝCH S KOSTNICÍ

 Nachází se v Sedlci, poblí�  bývalého
klá�tera.

Exteriér: Pùvodnì  gotická patrová
stavba z období kolem r. 1400 byla pozdìji
baroknì pøestavìna architektem Santinim.

Interiér: V prostoru kostnice je
zachována unikátní, ale znaènì nezvyklá
výzdoba z lidských kostí, které jsou

poskládány do rùzných tvarù. Na velkém
lustru byly  napøíklad pou�ity  kosti v�ech
èástí lidského tìla. Ve vitrínì jsou umístìny
lebky padlých husitských bojovníkù a erb
Schwarzenberkù z kostí.

CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE

Nachází se na  východním okraji mìsta,
v areálu závodu pro zpracování tabáku.

 Chrám  pochází z let 1290�1330.
Exteriér: Pìtilodní katedrála s monu-

mentálním prùèelím a vìncem sedmi kaplí
je dochována v barokní pøestavbì, rea-
lizované svìtoznámými architekty
P. I. Bayerem a J. Santinim Aichlem.

Interiér: V prostorách chrámu jsou umí-
stìny pozoruhodné barokní obrazy
P. Brandla a M. L. Willmanna.

Chrám je nejstar�í gotickou katedrálou
v Èeské republice, souèasnì  se svou
délkou 96 metrù øadí k nejdel�ím.

V kostnici jsou uchovány údajnì
pozùstatky deseti tisíc lidí, kteøí zahynuli
pøi morové epidemii roku 1318, a dal�í
velké mno�ství lidí zde bylo pochováno
v 15. století po husitských válkách.
Pochováni jsou zde také  mni�i
z vyplenìného cisterciáckého klá�tera.
Kdy� byl v r. 1784 císaøem Josefem II.
sedlecký klá�ter zru�en, koupili jeho
majetek Schwarzenberkové. Ti nechali
kostnici uvést do souèasného stavu. Øezbáø
Rint z Èeské Skalice, s pomocí èlenù své
rodiny, v roce 1870 poskládal kosti do
rùzných obrazcù, girland, lustrù, pyramid
a podobnì.
Ve�kerá bohatá výzdoba kaple je výhradnì
z lidských kostí.
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INFO
CHRÁM SV. BARBORY

Adresa: 284  00 Kutná Hora, Barborská
ulice
Umístìní: Dominanta mìsta v jihozá-
padní èásti mìstského jádra, vedle
jezuitské koleje.
Otevøeno: Kvìten a� záøí (úterý a�
nedìle 9�17), øíjen a� duben (úterý a�
nedìle 9�12 a 14�16, poslední vstup
15.30 hodin), bohoslu�by nedìle
a svátky v 7 hodin.

HRÁDEK � ÈESKÉ MUZEUM
STØÍBRA, STØEDOVÌKÝ DÙL

Adresa: 284 01 Kutná Hora, Barborská
ulice è. 28
Telefon: 0327/21 59, 20 08
Fax: 38 13
Umístìní: V ji�ní èásti mìstského jádra,
vedle jezuitské koleje a chrámu
sv. Barbory.
Otevøeno: Duben a� øíjen (úterý a�
nedìle 9�12 a 13�17 hodin).

KAMENNÝ DÙM � MUZEUM,
EXPOZICE UMÌLECKÝCH ØEMESEL

Adresa: 284 00 Kutná Hora, Václavské
námìstí è. 183
Telefon: 0327/28 21
Umístìní: V severozápadní frontì
domù, na námìstí 1. máje.
Otevøeno: Duben a� øíjen (úterý a�
nedìle 8�12 a 13�17 hodin).

ARCIDÌKANSKÝ KOSTEL
SV. JAKUBA

Adresa: 284  00 Kutná Hora, Jakubská
ulice

VLA�SKÝ DVÙR,
EXPOZICE MINCOVNICTVÍ,
JENEWEINOVA GALERIE

Adresa: 284  00 Kutná Hora, Vla�ský
dvùr
Telefon:  0327/28 73
Umístìní: V ji�ní èásti mìstského jádra,
vedle farního kostela sv. Jakuba.
Otevøeno: Duben a� záøí 9�17.30, øíjen
a� bøezen 10�16 hodin.

KLÁ�TER VOR�ILEK  S KAPLÍ,
SBÍRKY STØEDOÈESKÝCH HRADÙ
A ZÁMKÙ

Adresa: 284 01 Kutná Hora, Jiøího
z Podìbrad 13
Telefon/fax: 0327/29 08
Otevøeno: Kvìten a� záøí (úterý a�
nedìle 9�17), duben a øíjen (sobota
a nedìle 9�16 hodin), v ostatní dny po
pøedchozí objednávce).

KOSTNICE

Adresa: 284 01 Kutná Hora, Sedlec,
Zámecká ulice
Umístìní: V Sedlci, poblí� areálu
závodu pro zpracování tabáku.
Otevøeno: Duben a� záøí (úterý a�
nedìle 8�12 a 13�17), èervenec a srpen
také pondìlí (8�12 a 13�17), øíjen a�
bøezen (úterý a� nedìle 9�12 a 13�17
hodin).

CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE

Adresa: 284 01 Kutná Hora, Sedlec,
Vítìzná ulice
Umístìní: Na východním okraji mìsta.
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